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Karvinský festival Dokořán po 11 letech končí.
Každoročně do Karviné přinesl něco jiného, multižánrového,
nechyběla skvělá parta lidí a nadšenců.
Posledních 5 let měl ovšem Festival Dokořán problémy hlavně s
návstěvností, která klesla až o 70 procent. Dobrovolníci z Iniciativy
Dokořán, kteří jej pořádali, se jej proto po 11 letech rozhodli zrušit.
„Nebavilo to už ani nás, ani ty lidi. Je třeba se posunout dál. Mrzí nás
to, Dokořán byl srdcovka, ale narazil na své limity“, říká předseda ID
Lukáš Heczko s tím že symbolický pohřeb akce proběhl v úzkém
rodinném kruhu věrných členů Iniciativy Dokořán.
Zdroj: Facebook Iniciativa Dokořán, Karviná – město, které žije
Zveřejnila: Markéta Nováková

Zapoj se do internetového průzkumu veřejného mínění týkající se
otázky migrace
Výzkum probíhá na https://it.surveymonkey.com/r/SYQPVHZ
Vyplnění trvá cca 10 minut a je v českém jazyce.
Internetový průzkum veřejného mínění týkající se otázky migrace se oficiálně představuje také v České republice a
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to prostřednictvím zapojení nevládní organizace Mezinárodní vzdělávací centrum GEMS.
Průzkum je součástí evropského projektu NECME "Nové formy evropského občanství v době migrace".
Tento projekt, financovaný Evropskou Unií v rámci programu „Europe for Citizens“ zahrnuje 17 organizací
občanské společnosti z 16 různých zemí. Koordinátorem celého projektu je
italská nadace s názvem "Giovanni e Francesca Falcone", řízená příbuznými
a kolegy soudce Giovanni Falconeho, známého svým postojem v boji proti
mafii. Giovanni Falcone byl zabit v roce 1992.
Cílem projektu je zjistit, jakým způsobem fenomén migrace ovlivňuje
evropskou občanskou společnost, především co se týká otázky zkušeností se
zapojením občanské společnosti.
Tento mezinárodní průzkum vypracovala Univerzita v Palermu (Itálie) a
Univerzita aplikovaných věd ve Valmieře a umožní zaznamenat a analyzovat
vnímání migrace a přistěhovalců v evropské společnosti. Rovněž se zaměřuje
na to, jakým způsobem se migranti stávají obětí organizovaného zločinu a
jakým způsobem jsou do něj zapojeny.
Kontakt:
Mezinárodní vzdělávací centrum GEMS
www.iec-gems.org, +420 721119209

Zdroj: Alena Jeslínková, koordinárorka projektu v ČR
Zveřejnila: Markéta Nováková

Fotografická soutěž pro mladé nadšence
Technické specifikace soutěže pro rok 2017
Téma: architektonické dědictví
Účastníci: mládež navštěvující školní zařízení věkový limit: 21
let!
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie, které
nahraje na stránky Sdružení. Registrace a vložení jedné,
dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou.
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice
je 19. března 2017
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Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na
Pražském hradě ve Španělském sále dne 18. dubna 2017 a postupují do mezinárodní soutěže.
Více informací zde: http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/vyhlaseni-soutezemladi-fotografuji-pamatky-rocniku-2017.html
Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Zdroj fotografie: pixabay.com|autor: Unsplash. CC0
Zveřejnila: Markéta Nováková

Staň se redaktorem online časopisu REMIX a získej press kartu!
Pro mladé lidi, studenty škol, nabízíme jedinečnou možnost
začlenit se do týmu redaktorů časopisu Remix:
http://remix.nicm.cz/. Jejich články, které budou tematicky
zajímavé pro mladé čtenáře, můžeme publikovat v
celorepublikovém časopise Remix. U této aktivity máme dobrou
zkušenost s přímou spoluprací s pedagogy češtiny (např. slohové zadání na určité téma, které bude nejlépe
vyhodnoceno, bude otištěno v Remixu).
Praxe je taková, že vypracovaný článek odešlete na adresu
info@icmpetroviceuk.cz, následně bude předán redakčnímu týmu
časopisu. Pracují zde vyškolení odborníci, kteří článek zhodnotí, případně
se ozvou s prosbou o částečnou úpravu, korekci – tím se právě mladý
člověk nejlépe naučí základy žurnalistiky, získá praxi a přímý kontakt s živou
redakcí. Pokud se stane některý z přispěvatelů pravidelným, bude
v přímém kontaktu s lidmi s REMIXu, bude mít své portfolio otištěných
článků… a neopakovatelnou příležitost praxe v žurnalistice.
Pro stálé přispěvatele nabízíme Press kartu - příležitost účastnit se
mnoha kulturních, sportovních
a vzdělávacích akcí zdarma jako žurnalistický pracovník.
Na téma psaní do časopisu pro partnery a jejich mladé zájemce o
novinářskou práci rádi uskutečníme besedu s prezentací!

Zveřejnila: Markéta Nováková
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