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Z webu ICM 

Pomáhej jako dobrovolník/ice ve 

školách v Marseille 

Je Ti 18-30 let? Chceš pomoct 

rozšířit obzory školákům a 
studentům ve Francii? Zúčastni se 

dobrovolnického projektu v 

Marseille! Pomáhej během výuky, 



Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 15. týden  

(8. 4. – 14. 4. 2019) 
 
 

ve školní knihovně, s organizací akcí 

a školních výletů nebo třeba se 

sociálními sítěmi a školními 
novinami! Přihlaš se a prožij školní 

rok v jižní Francii! 

Francouzská nezisková organizace 

Hors Pistes hledá 

dobrovolníky/dobrovolnice na 

projekt „EVS ON BOARD“. 

Projekt bude trvat od 1. září 2019 do 

30. června 2020. 

Místem konání je město Marseille. 

Co Tě čeká? 

 pomoc v základních a 
středních školách regionu 

Provence Alpes Côte d’Azur 

 interkulturní aktivity 
 podpora vzdělávání (pomoc 

během výuky, s domácími 

úkoly) 

 výpomoc ve školní knihovně 

 rozvoj jazykového klubu 

 organizace párování škol a 

školních výletů 

 propagace dobrovolnictví mezi 
studenty 

 komunikace (školní noviny, 

webové rádio, sociální sítě 

apod.) 

Ubytování bude zajištěno ve 

sdíleném bytě nebo hostitelské 

rodině. Dobrovolníci budou dostávat 

každý měsíc kapesné a peníze na 

jídlo. 

Co bys měl/a splňovat? 

 věk 18-30 let 
 motivace pracovat s mladými 

lidmi 

 zájem zlepšovat každodenní 

život ve školách 

Jak se přihlásit? 

Vyplň online přihlášku zde. 

Deadline je 15. dubna 2019. 

Více informací najdeš zde. 

Zdroj: eurodesk 

 

 

Další články zde: 
https://icm.turnov.cz/  
 

https://hors-pistes.org/en/home-page/
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/11882_en
https://europa.eu/youth/solidarity/placement/11882_en
https://www.eurodesk.cz/pomahej-jako-dobrovolnikice-ve-skolach-v-marseille
https://icm.turnov.cz/
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Další aktuality 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Pondělí 8. 4. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Od 19:30 

Druhá kapitola 

 

Úterý 9. 4. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Domestik 

 

Úterý 9. 4. 2019 

Muzeum Českého ráje 

Kamenářský dům 

Zahájení výstavy 

Od 17:00 

JIŘÍ PLÁTEK – UMĚLECKÁ 

KNIŽNÍ VAZBA  

 

 

http://www.kcturnov.cz/druha-kapitola
http://www.kcturnov.cz/domestik
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/jiri-platek-umelecke-knizni-vazby-zahajeni-vystavy/?zobrazit=
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/jiri-platek-umelecke-knizni-vazby-zahajeni-vystavy/?zobrazit=
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Středa 10. 4. 2019 

Městské divadlo Turnov 

Od 19:30 

Ars Cameralis – Gotika v Čechách 

 

 

 

 

 

 

Pátek 12. 4. 2019, 22:00 

Neděle 14. 4. 2019, 17:00 

Kino SFÉRA 

Řbitov zviřátek 

 

 

 

Sobota 13. 4. 2019 

Kavárna KUS 

Od 20:00 

Laxigal & Ty krávo 

 

Prohlédni si celou nabídku 

kulturních akcí na webu KC 

Střelnice!  

http://www.kcturnov.cz/  

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.kcturnov.cz/ars-cameralis-gotika-v-cechachhttp:/www.kcturnov.cz/ars-cameralis-gotika-v-cechach
http://www.kcturnov.cz/rbitov-zviratek
http://www.kcturnov.cz/laxigal-amp-ty-kravo
http://www.kcturnov.cz/
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://knihovna.turnov.cz/
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http://www.muzeum-turnov.cz/  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.ponorkaturnov.cz/

