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Kdy se projektový
den bude konat?
Projektový den může
organizátor uspořádat
jakýkoli den od 18. dubna
do 17. července 2016.
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Jak se přihlásit?

dotazníku zde
Přihlásit se můžete vyplněním online
programu
a zasláním e-mailu s přílohou “Návrh
@dzs.cz
projektového dne” na adresu soutez
do 31. března 2016.

Jak může projektový
den vypadat?
Společným tématem těchto akcí
bude inkluze a kulturní rozmanitost.
Vítány budou návrhy z oblastí
problematiky migrace, radikalizace
společnosti, boje proti rasismu
a xenofobii, integrace menšin
a vnímání znevýhodněných mladých
lidí. Návrh programu můžete
předkládat v jedné z uvedených
kategorií:

A/ Strukturovaný dialog
Cílem této kategorie je zrealizování dialogu mladých lidí (13-30 let) s osobami
s rozhodovací
pravomocí (politici, úředníci apod.) nebo s odborníky na projednávanou problem
atiku. Dialog by se
neměl zaměřit pouze na samotnou debatu, ale měl by ideálně zahrnovat práci
se zúčastněnou mládeží
před i po akci (i pomocí webových nástrojů). Samotné setkání se musí držet
zásad strukturovaného
dialogu mládeže, definovaných na www.strukturovanydialog.cz > Co je strukturo
vaný dialog s mládeží?
(internetové stránky Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s
mládeží).

B/ Prezentace úspěšně realizovaných projektů Erasmus+

Cílem této kategorie je přiblížit životní cyklus mezinárodního projektu, zkušenos
ti s jeho organizací
a jeho přínosy široké veřejnosti a potenciálním žadatelům. Organizátor projekto
vého dne osloví
vhodné instituce, které realizovaly (či realizují) projekt v rámci programu
Erasmus+. Ty pak budou
libovolnou formou prezentovat účastníkům akce výstupy a zkušenosti s realizací
svých projektů.
Organizátor sám nemusí být úspěšným žadatelem v rámci programu Erasmus
+.

C/ Aktivní společný den
Cílem této kategorie je představit možnosti programu Erasmus+ aktivním
způsobem. Projektový den
realizátor může zorganizovat například formou dialogu mladých lidí o přínosec
h zapojení do programu
Erasmus+. Součástí aktivního společného dne může být i prezentace úspěšnéh
o projektu Erasmus+
nebo úspěšně realizovaných zahraničních studijních a/nebo pracovních stáží.
Celková náplň společného
aktivního dne by měla obsahovat myšlenku soutěže „Umění žít spolu“.

Do návrhu programu (rozsahu min. 1 str. A4) uveďte cíle, náplň a časový
harmonogram
vašeho projektového dne. Před sestavením programu se seznamte s hodnotí
cími kritérii
a s online dotazníkem.

Výherci soutěže

budou vybráni hodnotící komisí na základě těchto
kritérií:

Hlavní kritéria:

rozsah a kreativita plánovaného programu
šíře spolupráce s ostatními partnery v regionu
dosavadní zkušenost v oblasti inkluze a práce
se znevýhodněnou mládeží
časová flexibilita termínu konání

Další kritéria:

počet pozvaných účastníků a hostů na projektový den
přizvání zástupců médií na akci
různorodost mediální propagace akce
zapojení osob/y s jakýmkoli typem znevýhodnění

Co můžete vyhrát?
možnost realizovat projektový den „Umění žít spolu“
podle svého návrhu
pomoc s organizací v průběhu projektového dne
spoluúčast na úhradě nákladů spojených s realizací
projektového dne (až do plné výše nákladů)
zveřejnění výstupů z projektového dne na webu
a sociálních sítích DZS
pomoc s mediální propagací akce

V případě dotazů k soutěži se obracejte na
soutez@dzs.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky!

