Pozvánka na Závěrečnou konferenci k projektu
„NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi,
pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech“.

Rádi bychom touto cestou pozvali všechny aktivní mladé lidi i pedagogy na konferenci, která se uskuteční
15. 5. 2015 v prostorách Základní školy B. Němcové v Litoměřicích.
Konference je součástí projektu Střediska ekologické výchovy SEVER nazvaného „Nedělám to pro sebe“ a
je zaměřena na aktivní zapojování mladých lidí do občanského života měst a obcí.
Studenti se v rámci konference, jejíž podrobný program naleznete níže, dozvědí řadu cenných informací
zaměřených na rozhodování mladých lidí o dalším rozvoji měst a prosazování zájmů mladé generace. Cílem
konference bude vzájemná výměna zkušeností o spolupráci mladých, zástupců měst, odborníků.
Účastníci se na konferenci dopraví veřejnou dopravou, která jim bude proplacena. Na akci bude pro
všechny zajištěno občerstvení.

PROGRAM KONFERENCE:
10:00 – 10:10 Zahájení konference
10:10 – 10:30 Mgr. Petr Herman, Mgr. Ivana Hrušková (Národní síť zdravých měst) Zdravá města - aktivity
pro zapojování mladých lidí do rozvoje obcí
10:30 – 10:50 Mgr. Rita Vlčková (Zdravé město Litoměřice) –
představení aktivit Zdravého města Litoměřice, práce s mladými lidmi.
10:50 – 11:00 Zastupitelstvo mládeže Litoměřice - představení práce
Zastupitelstva mládeže, příklady dobré praxe.
11:00 – 11:10 přestávka
11:10 – 11:50 Mgr. Iva Červinková (Městská knihovna K. H. Máchy
Litoměřice) – Praktické aktivity k projektu Kreativní knihovna.
11:50 - 12:10 Mgr. Jana Votavová (Národní parlament dětí a mládeže)
– Představení činnosti NPDM
12:10 – 13:00 přestávka na oběd
13:00 – 13:50 Mgr. Michaela Cvachová, Mgr. Jana Votavová (Národní
parlament dětí a mládeže) Praktický workshop k procvičování
komunikačních dovedností v občanském životě mladého občana.
Projekt "Nedělám to pro sebe" je realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu
„Mládež v akci“.
Za obsah pozvánky odpovídá výlučně autor. Evropská komise nenese odpovědnost za využití informací, jež
jsou jejím obsahem.

