
 

Barcamp 16. září 2017, přihlaste se, účastníci a lektoři! 

1. kolo přihlašování končí 10.5. 
  

  

  

 

 Barcamp v Pardubicích 
 

Dobře si zapamatujte to slovní spojení: barcamp v Pardubicích. Letos o něm 

totiž ještě hodně uslyšíte. 

 

16. září se v tomto východočeském městě setkají mladí lidé od 16 do 30 let a 

pracovníci s mládeží, kteří jsou zvídaví. Aktivní. Občansky a politicky. Mají 

projekty, kterými obohacují svoje okolí. Jsou činní ve školní či městské radě 

mládeže. Přinášejí změny, které si přejí. Vedle nich se setkají taky mladí, kteří 

teprve zjišťují, co mohou a chtějí dělat. 

 

S nimi budou diskutovat zkušení lektoři, zajímavé osobnosti i další mladí lidé, 

kteří jsou o pár krůčků dál. 

 

A kde budete vy, vaši kamarádi, oddíly a studenti? 

 

Přihlaste se hned teď, místa rychle mizí. 

 

Proč přijet? Inspirujte se níže a na facebooku. 
  

 

Chci tam být! 

Potkám zajímavé lidi. 

Nasbírám užitečné 

kontakty. Dostanu z 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNhvY1hoq1R9y5BY7nfckxTp8u9sl6wwro6FuzmdhU0Yy3zQ/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/strukturovanydialog/


 

první ruky informace, 

za které se často platí. 

Nakopne mě to k tomu 

být akční. Nebo být 

akční ještě víc než 

doteď. Program je 

zdarma. Jídlo v sobotu 

taky. A bude mě to 

hodně moc 

bavit! Více... 
 

 

I am in! 

 

 

 

Přivezu program! 

Pořádám akce pro 

mladé, diskuze, 

reprezentuji zájmy 

mladých ve městě 

nebo dokonce za ČR. 

Vyvinul/a jsem 

aplikaci, můžu 

doporučit super hru na 

občanské vzdělávání. 

Jsem (skoro) profík na 

PR, koučink, 

fundraising nebo jiný 

užitečný obor. Více... 
 

 

Hlásím svůj 
workshop/ 
přednášku! 

 

 

 

Chci pomoci! 

Rád/a jsem uprostřed 

dění aktivně. Můžu 

přijet už v pátek 

odpoledne a odjet v 

neděli kolem poledne. 

Je mi 18+, zvládám 

zodpovědnost a baví 

mě vymýšlet 

zlepšení. Více... 
 

 

Budu 
dobrovolník! 
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Copyright © 2017 Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, All rights reserved. 

 

Kontakt na Vás jsme získali přímo od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů na základě Vaší veřejné 

činnosti, která nás zaujala, a na jejím základě si Vás dovolujeme oslovit. V případě, že si nepřejete do 

budoucna získávat od nás informační newsletter, odhlaste se odkazem dole v textu, nebo nám napište, že 

o spolupráci nemáte zájem. 

 

Naše adresa : 

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 

Senovážné náměstí 24 

Prague 110 00 

Czech Republic 

 

Chcete změnit svůj kontakt 

Můžete upravit kontakt nebo odhlásit se z odběru 
  

 

http://strukturovanydialog.us9.list-manage.com/profile?u=30215d99655960b97bf461a9a&id=6fe7b60d48&e=67c94dbf9f
http://strukturovanydialog.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=30215d99655960b97bf461a9a&id=6fe7b60d48&e=67c94dbf9f&c=372b8c6e90
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