3. Setkání zástupců
neformálního a
zájmového vzdělávání
13.12.2016

15.00-17.00

Program jednání
Zahájení, úvodní slovo
Shrnutí projektu MAP Tišnovska
Výstupy pracovních skupin - prezentace

Výstupy pracovních skupin - diskuze, doplnění
Dotace – výměna zkušeností
Diskuze

Různé, diskuze, další setkání
Závěr

Shrnutí projektu MAP Tišnovska 2016
Od 1.7.2016
Pracovní skupiny
4 setkání ředitelů škol
3 setkání zástupců neformálního a zájmového vzdělávání

1 setkání se zřizovateli
Řídící výbor
2 setkání řídícího výboru
Zpracován Strategický rámec včetně návrh investic
Vznikly webové stránky
Dotazníkové šetření
Memorandum o partnerství MAP

Plán projektu MAP Tišnovska 2017
Analytická část- 1. verze předpřipravena
Strategická část
Zpracování akčního ročního plánu (do 2023)

Vzdělávání zástupců vzdělávání
Aktivity spolupráce
Aktivity škol

Přenos dobré praxe
Vyhledávání lídrů v území
13. červen 2017 – úprava Strategického rámce a návrhu investic

Výstupy pracovních skupin - prezentace
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Výstupy pracovních skupin - diskuze, doplnění

Programy státní podpory práce s dětmi a
mládeží pro nestátní neziskové organizace na
rok 2016
MŠMT - NEINVESTIČNÍ PROGRAMY
Cíl: rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu
Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“

Program pro střešní organizace
Program pro NNO s pobočnými spolky
Program pro NNO bez pobočných spolků

31. 10. - uzávěrka pro přijímání žádostí o dotaci
nejsou určeny pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport

Dotační neinvestiční programy státní
podpory sportu pro spolky 2017-2019
Program I. – Sportovní reprezentace ČR, Program II. – Sportovně talentovaná mládež
Program III. – Činnost sportovních organizací, Program IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení
Program V. – Činnost sportovních svazů, Program VI. – Významné sportovní akce

Program VII. – Zdravotně postižení sportovci, Program VIII. – Organizace sportu ve sportovních
klubech, Program IX. – Organizace školního a univerzitního sportu
Program X. – Projekty pro sportování veřejnosti

Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu let
2016/2019: první (základní) kolo -předkládání žádostí do 30. listopadu 2016, 2017, 2018, druhé
kolo- předkládání žádostí do 30. června 2017, 2018, 2019, třetí kolo - předkládání žádostí do 30.
září 2017, 2018, 2019

Neformální vzdělávání
Charakteristické prvky
dobrovolnost (mimo povinnou školní docházku);
přístupnost každému (bez rozdílů);
zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí;
vzájemné učení (zahrnutí jak individuálního učení, tak učení se ve skupině a od skupiny);

učení pro život (zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství; učím se to, co budu
v životě potřebovat);
celostní přístup (zahrnuje znalosti, dovednosti a postoje a rozvíjí člověka jako celou osobnost včetně jeho emocí
a hodnot; respekt k ostatním);
učení založené na zkušenosti a činnosti (nejlepším učitelem je život);
rozdělení procesu učení do konkrétních/postupných kroků, které jsou stejně důležité jako samotný výsledek učení
(individuální tempo);
učení vycházející z potřeb účastníků (nejlépe se učím to, co mě zajímá a co je mi blízké).

ERASMUS + Projekty mobility osob
Mládež
Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních
výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby (EDS), strategické EDS a profesionálního rozvoje
pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či
praktických stáží.
Délka projektu může trvat od 3 do 24 měsíců

Termín předkládání žádostí je:
2. únor 2017, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.5.2017 - 30.9.2017)
26. dubna 2017, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.8.2017 - 31.12.2017)
4. října 2017, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2018 - 31.5. 2018)
Organizace: NNO, místní, regionální, národní veřejný orgán, neformální skupina mladých lidí
Grant je složen z těchto rozpočtových položek: cestovní náklady, náklady na organizaci mobilit,
pobytové náklady, jazyková příprava, doplňkové aktivity

ERASMUS + Projekty spolupráce
Mládež
Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství
podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní,
regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání.
Délka projektu může být 6 - 36 měsíců.

Termín pro předkládání žádostí je 2. února 2017 (pro začátek projektu 1.6.2017 - 30.9.2017) –
termín pro výměnu dobré praxe
26. dubna 2017 (pro začátek projektu 1.9.2017 - 31.1.2018) – termín pro podporu inovací

4. října 2017 (pro začátek projektu 1.2.2018 - 31.5. 2018) – termín pro výměnu dobré praxe
Maximální grant EU na projekt činí 150 000 EUR na rok/ resp. 12 500 EUR na měsíc.

Fundraising
Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání
finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.
Organizacemi financovanými fundraisingem bývají zpravidla nevládní neziskové organizace,
rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče
atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve…
Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány
místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU.
V rámci fundraisingu lze též pořádat benefiční akce.
http://fundraising.cz, http://www.fundraiser.cz

Dotace – výměna zkušeností
Inspiro – středisko volného času Tišnov
Rodinné centrum Studánka

Diskuze
Efektivní propojení (konkrétní nápady a modely) formálního a neformálního vzdělávání

Další setkání, různé, diskuze, závěr
Vzdělávání na děti s podpůrnými opatřeními – únor 2017?
další setkání březen s řediteli

