
Pozvánka na seminář 
pro pracovníky s mládeží 

strana 1 

 

Přijměte prosím pozvání na mezinárodní seminář pro pracovníky s mládeží, který se uskuteční 
14.–18. března 2016 v Bratislavě. 
 
Uzávěrka přihlášek účastníků je 15. února 2016. 
 
Komu je seminář určen: pracovníci s mládeží s více než 1 rokem zkušeností a/nebo pracovníci 
organizací mládeže 
 
Počet účastníků z jedné země: 6 účastníků 
 
Jazyk semináře: angličtina (je nutné mít komunikativní úroveň jazyka) 
 
Partneři projektu jsou: Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Česká republika 
 
Jaká je podoba semináře: každý den se budou konat 2 „laboratoře“ v délce 6 hodin, kterou povedou 
lektoři (každý účastník bude mít možnost vybrat si 1 laboratoř každý den) a 2 workshopy v délce 
2 hodin, které si připraví na začátku semináře sami účastníci, aby si vyměnili zkušenosti (best 
practice) na konkrétní témata. 
 
Témata laboratoří jsou: management v organizacích, conflict management, sociální inkluze, 
strategické plánování, práce s dobrovolníky, public relations, networking a follow‐up, práce 
s mládeží s omezenými možnostmi, fundraising pro neziskové organizace mládeže. 
 
Rada mládeže Slovenska (dále RMS), která je pořadatelem semináře, proplatí cestovní náklady pro 
zahraniční cesty pro účastníky z České republiky do výše 180 € na osobu. RMS také uhradí 100% 
náklady na ubytování, stravování, pracovní materiály, místní dopravu apod. 
 
Účastníci musí přijet do Bratislavy 13. března 2016 do odpoledne a naplánovat si cestu zpět 19. 
března 2016. Účastníci si musí koupit jízdenku na vlak/autobus sami, náklady jim budou proplaceny 
během konání semináře. 
 
Máte‐li zájem se zúčastnit semináře v Bratislavě, vyplňte prosím následující formulář: 
https://docs.google.com/forms/d/1TAv_IejdEgKXs3zopO0AltGxf2iHZNXmHFMdzr5xVQE/viewform?
usp=send_form 
 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) jako vysílající organizace za Českou republiku upřednostní 
kandidáty, kteří mají zájem podílet se jako dobrovolníci na činnosti zahraniční komise ČRDM a 
zastupovat zde svoji organizaci. Bližší informace o činnosti zahraniční komise naleznete například na 
adrese: http://zahranici.crdm.cz/prakticke‐informace/zahranicni‐komise‐crdm/ 
 
Doplňující organizační informace dostanete před konáním semináře. V případě otázek mne prosím 
kontaktujte na e‐mailu lenka.jurenova@crdm.cz nebo telefonicky +420 724 090 078. 
 
Těším se na viděnou na semináři. 
S pozdravem 
 
Lenka Juřenová 
Tajemnice Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží 
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