
Pozvánka na kurz  
  

Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství  
(prezenční setkání a e-learningové studium)  

  

lektor Mgr. František Havlín  

Termín konání:     27. – 28. březen 2015 až 25. duben 2015 Místo prezenčních setkání:1. 

část: 27. – 28. březen 2015 – Klášter kapucínů, Loretánské nám. 99/6,  

118 00 Praha 1 – Hradčany  

časový rámec: prezence 8:30 – 9:15, zahájení výuky v 9:30 (pátek), 

ukončení 17:45 (sobota)   

2. část: 25. duben 2015 – NIDV Praha, Senovážné náměstí 25 (sobota) 

časový rámec: 8:30, zahájení výuky v 9:00, ukončení v 18:00  

Plná cena:         6100,- Kč  

Dotovaná cena:  590,- Kč (pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ 

– a pracovníky NNO pracující s dětmi a mládeží – včetně dobrovolníků, které konkrétní NNO na kurz vyšle – např. 

vedoucí oddílů, spolupracující studenti apod.). Ubytování a strava v ceně kurzu.  

Osvědčení: Kurz je akreditovaný (MŠMT – 42607/2013-1-961). Po absolvování kurzu obdrží účastník, který vyplnil 

vstupní i výstupní evaluační dotazník, poštou osvědčení.  

  

Obsah a forma  

Kurz je postaven na čtyřech programových dominantách: 

- Seznámení s participací mládeže včetně konkrétních podob, v jakých u nás probíhá 

- Právní rámec participace a podmínky pro ni na straně státu a samosprávy 

- Konkrétní metody pro podporu participace (argumentace, diskuse, facilitace) 

- Vytvoření návrhu vlastního programu (projektu) z oblasti participace mládeže 

Podstatná část prezenčních fází kurzu probíhá interaktivní formou umožňující zapojení účastníků a sdílení 

vlastních zkušeností. V e-learningu je k dispozici spousta inspirativních materiálů využitelných pro návrh 

vlastního programu. 

 

Přihlašování: Nejprve elektronicky na adrese: http://vm.nidv.cz. Pokud nejste registrováni, učiňte tak, obdržíte jméno a 

heslo, pod kterými vstoupíte do systému a vyplníte své osobní údaje i údaje vysílající organizace (IČO). Kliknete na 

název kurzu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství a vyplňte vstupní evaluační dotazník 

vzdělávací akce. Vygenerovanou přihlášku vytiskněte a potvrzenou vedoucím organizace + razítkem vysílající 

organizace pošlete poštou na adresu: NIDV, Svatava Šimková, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Kurz je 

dotovaný a bez potvrzené přihlášky Vám nebude poskytnuta sleva.  

  

Platbu lze provádět v hotovosti při zahájení kurzu nebo převodem na účet na základě námi vystavené faktury 

označíte v přihlášce). Fakturační údaje zašlete na mail simkova@nidv.cz případně sdělte v průběhu 1. prezenční 

části. Faktura Vám bude vystavena po ukončení 1. prezenční části kurzu. Fakturační údaje musí obsahovat 

přesnou adresu trvalého bydliště účastníka v případě platby konkrétní osobou a přesnou fakturační adresu 

organizace (dle zřizovací listiny) + IČ v případě platby vysílající organizací. Na výše uvedenou e-mailovou 

adresu se můžete obracet také se svými dotazy (případně na tel. 222 122 267 nebo 774 739 195).   

Mgr. Svatava Šimková, metodik pro vzdělávání, oddělení vzdělávání a podpory NIDV  

  

  

http://vm.nidv.cz/
http://vm.nidv.cz/

