Wer ist die Brücke|Most-Stiftung?
Was bieten wir an?
Seit 1997 sind wir aktiv im Engagement für eine bessere
Verständigung zwischen Deutschland, der Tschechischen
Republik sowie anderen ostmitteleuropäischen Staaten.
Wir setzen dieses Ziel mit Hilfe verschiedener Veranstaltungen und Projekten um, in denen das gemeinsame Erlebnis
von Menschen aus verschiedenen Kulturen im Mittelpunkt
steht. Thematisch beschäftigen wir uns hauptsächlich mit
grenzübergreifenden Beziehungen und der gegenseitigen
Wahrnehmung innerhalb Europas. Wir bieten Zeitzeugengespräche, Trainings, internationale Seminare, Workshops,
Tagungen u.a. zu den Themenfeldern Antirassismus,
NS und DDR-Geschichte.

Kinderrechte-Alarm!
Poplach! Dětská práva.

Co je Nadace Brücke/Most?
Co nabízíme?
Nadace Brücke/Most byla založena v roce 1997 a stanovila
si za cíl podporovat spolupráci s Českou republikou a dalšími
státy střední a východní Evropy. Tohoto cíle se snažíme
dosáhnout prostřednictvím konkrétních akcí a projektů,
jejichž společným jmenovatelem je setkávání lidí z různých
kultur. Zabýváme se především tématikou přeshraničních
vztahů a vzájemného vnímání v Evropě. Nabízíme mj.
rozhovory s pamětníky, školení, mezinárodní semináře,
workshopy a konference se zaměřením na dějiny
národního socialismu či NDR a na boj proti rasismu.

Deutschtschechische
Jugendbegegnung
Česko – německé
setkání mládeže

Dresden
Drážďany
20. – 26.10.2013

Kooperationspartner:

Das Projekt wird finanziert durch arche noVa e.V.
aus Spendengeldern im Rahmen der Fluthilfe 2013.
Projekt financuje občanské sdružení arche noVa
e.V. z prostředků vybraných na pomoc oblastem
zasažených povodněmi 2013.

Worum geht’s?

O co půjde?

Welche Rechte habe ich? Wie kann mein Verhalten
Einfluss auf die Rechte der Jugendlichen in anderen
Ländern haben? Was ist UNICEF? Wie sieht’s aus mit den
Kinderrechten in Deutschland und in der Tschechischen
Republik? Welche Rolle spielen meine Rechte für die
Politiker? Wie kann ich »aktiv« werden?

Jaká mám práva? Jak můžu svým jednáním
ovlivnit práva svých vrstevníků v jiných zemích?
Co to je UNICEF? Jak jsou na tom s dodržováním dětských
práv v Německu a jak jsme na tom my v Česku?
Jaký význam mají moje práva pro politiky?
Jak můžu být »aktivní«?

Diese und viele weitere Fragen werden uns während
der gemeinsamen Woche unter dem
Titel »Kinderrechte-Alarm!« beschäftigen.

Těmito a mnoha dalšími otázkami se budeme
zabývat během společného týdne pod názvem
»Poplach! Dětská práva.«.

Klingt bekannt? Langweilig? Diesmal nicht!
Es wird spannend (Radioworkshop, Upcycling: aus dem
Alten etwas Neues schaffen, mit Schablonen Taschen
und T-Shirts gestalten), lecker (Schokoladenworkshop) und
abenteuerlich (Klettern) sein! Und dazu international.

Zdá se vám to ohrané? Nudné? Tentokrát ne!
Bude to zajímavé (rozhlasová dílna, upcycling:
tvorba nových věcí ze starých, zdobení tašek
a triček pomocí šablon), lahodné (čokoládová dílna)
a dobrodružné (lezení)! A navíc mezinárodní.

Hauptprogrammpunkte

Hlavní body programu

Workshop mit UNICEF Arbeitsgruppe Dresden
Besuch im Landtag
Schablonenworkshop
Radioworkshop oder Upcycling
Kinderrechte global mit aha e.V.
(Schwerpunkt: Kakao und Textilien)
Klettern in der Kletterhalle

Workshop s pracovní skupinou UNICEF Drážďany
Návštěva saského parlamentu (Landtag)
Šablonová dílna
Rozhlasový workshop nebo dílna upcyclingu
s iniciativou Luisenkombinaht
Dětská práva globálně se sdružením aha e.V.
(zaměření na kakao a textilie)
Lezení v lezecké hale

Die Veranstalter
Die Brücke/Most-Stiftung
Programm und weitere Informationen unter: www.bmst.eu
Veranstaltungsort
Brücke/Most-Zentrum
Reinhold-Becker-Str. 5, 01277 Dresden
Anmeldung

Pořadatel
Nadace Brücke/Most
Program a další informace viz
www.bmst.eu
Místo konání
Brücke/Most-Centrum
Reinhold-Becker-Str. 5, 01277 Drážďany

Die Anmeldung ist bis 30.09.13 bei Magdalena Sankowska
m.sankowska@bmst.eu oder unter 0351 4331 4225 möglich.
Der Teilnahmebeitrag beträgt 10€€
(inkl. Unterkunft in Mehrbettzimmern und Verpflegung)

Účastnický poplatek činí 10€€
(včetně ubytovaní ve vícelůžkových pokojích a stravy).

TeilnehmerInnen

Účastníci

13 – 16 Jahre
Das Projekt ist für Kinder und Jugendliche bestimmt,
die von der Flut 2013 betroffen waren.

13 – 16 let
Projekt je určen mládeži a dětem, do jejichž životů
zasáhla povodeň v roce 2013.

Přihláška

