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EVRoPSKÝ pRolrrT Učí, JAK NEBÝT,,oVčANEM'

Také si někdy připadáte proti chování politiků a nadnárodních korporací bezmocní?

Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás

vlastně netýká?

Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečností se tímto přístupem vzdáváme

možnosti ovlivňovat svět, ve kterém Žijeme, a,,vydáváme se na pospas" rozhodnutím,

vyhláškám, zákonům, které za nás učinilijiní' Místo aktivního a zodpovědného občana se pak

stáváme poslušnou ovcí ve stádu, ,,ovčanem"'

Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se

na spravováníspoiečného veřejného prostoru. lenže většina české dospělé populace vyrostla

v totalitním reŽimu, a proto nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá

práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivníroli ve veřejném životě.

Toho si všímá evropský projekt ,,Podpora, stimulace O propogoce dolšího vzdělóvónÍ
jednotlivcŮ v oblasti odborných a obecných kompetencÍ", reg. č. CZ.1.07/3'j-.0a/37.a206
financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem české republiky, který s ústřednÍm motem
,,Nebud'ovčanI občanskou gramotností proti ovčanství" přináší návod, jak se do občanského
života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské vzdělávánídostupné pro všechny. Realizovány proto

budou zdarma a srozumitelnou formou prezenčníkurzy ve větších krajských městech, ale

také online semináře a e-learningové kurzy dostupné na internetu' Pro odbornou veřejnost

z oboru dalšího vzdělávání pak chystáme brunche a konference" Tematicky se vzdělávací

kurzy dotýkajíAktivního občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví,

Multikulturalismu a prevence extremismu, odpovědného přístupu k žívotnímu prostředí

a udržitelnému rozvoji a odpovědného přístupu k financím. Každému z témat budou

věnovány 3 samostatné kurzy.

Projekt je aktuálně ve své přípravné fázi, na spuštěníaktivit se můžete těšit od ledna 20L3'

o všech novinkách a termínech Vás budeme včas informovat na webových stránkách

realizátora http:/laletheia.cz/eu_projekty.htm a v brzké době i na stránkách projektu

www'nebudovcan.cz. Těšíme se na setkánís Vámi, občanyl
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Také si někdy připadáte proti chování politiků a nadnárodních korporací bezmocní?

Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás

vlastně netýká?

Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečností se tímto přístupem vzdáváme

možnosti ovlivňovat svět, ve kterém Žijeme, a,,vydáváme se na pospas" rozhodnutím,

vyhláškám, zákonům, které za nás učinilijiní' Místo aktivního a zodpovědného občana se pak

stáváme poslušnou ovcí ve stádu, ,,ovčanem"'

Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se

na spravováníspoiečného veřejného prostoru. lenže většina české dospělé populace vyrostla

v totalitním reŽimu, a proto nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá

práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivníroli ve veřejném životě.

Toho si všímá evropský projekt ,,Podpora, stimulace O propogoce dolšího vzdělivóní
jednotlivcŮ v oblasti odborných a obecných kompetencÍ", reg. č. CZ.1.07/3'j-.0a/37.a206
financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem české republiky, který s Ústřednim motem
,,Nebud'ovčan! občanskou gramotností proti ovčanství" přináší návod, jak se do občanského
života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské vzdělávánídostupné pro všechny. Realizovány proto

budou zdarma a srozumitelnou formou prezenčníkurzy ve větších krajských městech, ale

také online semináře a e-learningové kurzy dostupné na internetu' Pro odbornou veřejnost

z oboru dalšího vzdělávání pak chystáme brunche a konference^ Tematicky se vzdělávací

kurzy dotýkajíAktivního občanstvía participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví,

Multikulturalismu a prevence extremismu, odpovědného přístupu k žívotnímu prostředí

a udržitelnému rozvoji a odpovědného přístupu k financím. Každému z témat budou

věnovány 3 samostatné kurzy.

Projekt je aktuálně ve své přípravné fázi, na spuštěníaktivit se můžete těšit od ledna 2013'

o všech novinkách a termínech Vás budeme včas informovat na webových stránkách

realizátora http:/laletheia.cz/eu_projekty.htm a v brzké době i na stránkách projektu

www'nebudovcan.cz. Těšíme se na setkánís Vámi, občany!


