
 

Strukturovaný dialog s mládeží v kostce. To bude Pardubický barcamp 16. září pro lidi od 16 do 30 let a 

pracovníky s mládeží. Přijďte, šiřte, sdílejte! 
  

  

  

 

Přijďte, šiřte, sdílejte! 

Pardubický barcamp strukturovaného dialogu s mládeží je tady. 

Pardubický barcamp: pořádná dávka inspirace, sdílení zkušeností, ale i zážitků. 

Neformální konference pro mladé aktivní lidi od 16 do 30 let a pracovníky s 

mládeží. CHCI SE PŘIHLÁSIT. 

 

Lektoři a přednášející - s kým se potkáte? 

 

Filip Horký (DVTV), Andrea Procházková (Respekt), Vojta Benda a Radek 

Drnovský (Edutica), Vojtěch Bruk (Zvol si info), Jan Tvrdoň (Demagog.cz), 

Alena Macková (Masarykova univerzita), Honza Husák (ČRDM)... Kompletní 

seznam lektorů a jejich příspěvků spolu s harmonogramem barcampem najdete 

tady. 

U toho nesmím chybět! 

 

  

Chystáte se na barcamp? Nebo máte ve svém okolí mladé lidi či pracovníky s 

mládeží, kteří by mohli barcamp obohatit a/nebo on obohatí je? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNhvY1hoq1R9y5BY7nfckxTp8u9sl6wwro6FuzmdhU0Yy3zQ/viewform?c=0&w=1
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-casovy-harmonogram-342
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-casovy-harmonogram-342
http://bit.ly/bc-prihlaska


 

 

Pak jim prosím sdílejte odkazy níže - nebo rovnou celý newsletter. 

 

Děkujeme! :-) 

Hlásím se - nebo chci odkaz pro někoho dalšího 

 

  

 

Přednášky&workshopy 

11 přednášek 

11 workshopů 

1 afterparty 

 

Z takové nabídky si 

vyberete 16. září od 

9:00 v Aule Univerzity 

Pardubice. Takhle 

bude vypadat síťování 

mladých aktivních lidí 

a pracovníků s 

mládeží a podpora 

viditelných změn v 

jejich okolí. 
 

 

Událost na 
Facebooku 

 

 

 

Partneři 

Program SmartUp 

Nadace O2, Cesta ke 

kompetencím, 

Tandem, Edutica, 

Mladí občané, Zvol si 

info, Stužák, EYCA, 

EUTIS, GZ Crew. Bez 

podpory těchto 

partnerů byste se 

nemohli těšit na takový 

barcamp, jaký pro vás 

připravujeme. 

Děkujeme a těšíme se! 
 

 

Více o 
partnerech 

 

 

 

 

Ochutnávka 

Témata, o kterých brzy 

uslyšíte více: 

 Jak efektivně 

pracovat se 

skupinou 

 Když škola není 

v životě 

všechno 

 Jak vyhořet, ale 

nezhasnout 

 Jak uspořádat 

besedu, která 

vás vtáhne 

 Aktivismus na 

místní úrovni 

 

 

Celý program  

 

 

http://bit.ly/bc-prihlaska
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-casovy-harmonogram-342
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-casovy-harmonogram-342
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-jaka-bude-afterparty-341
https://www.facebook.com/events/458665261183151/
https://www.facebook.com/events/458665261183151/
http://www.pardubickybarcamp.cz/partne345i.html
http://www.pardubickybarcamp.cz/partne345i.html
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-facilitace-prednaska-workshop-340
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-facilitace-prednaska-workshop-340
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-facilitace-prednaska-workshop-340
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-kdyz-skola-neni-v-zivote-vsechno-347
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-kdyz-skola-neni-v-zivote-vsechno-347
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-kdyz-skola-neni-v-zivote-vsechno-347
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-time-management-prevence-vyhoreni-prednaska-339
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-time-management-prevence-vyhoreni-prednaska-339
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-jak-usporadat-besedu-ktera-vas-vtahne-344
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-jak-usporadat-besedu-ktera-vas-vtahne-344
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-jak-usporadat-besedu-ktera-vas-vtahne-344
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-jak-prosadit-sve-zajmy-na-mistni-urovni-343
http://www.strukturovanydialog.cz/clanky/pardubicky-barcamp-jak-prosadit-sve-zajmy-na-mistni-urovni-343
http://www.pardubickybarcamp.cz/


 Přednášky&workshopy 

11 přednášek 

11 workshopů 

1 afterparty 

 

Z takové nabídky si 

vyberete 16. září od 

9:00 v Aule Univerzity 

Pardubice. Takhle 

bude vypadat 

síťování mladých 

aktivních lidí a 

pracovníků s mládeží 

a podpora viditelných 

změn v jejich okolí. 

Událost na Facebooku  
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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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