
 
 
 
 

Podporujeme projekty a nabídky partnerství vzdělávacích či kulturních 

projektů s evropskou tématikou. Jsme organizátory či partnery těchto 

projektů: 

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava: 
ICEI2016 International Conference on European Integration 2016: www.ekf.vsb.cz/icei/cs 

Evropský rok pro rozvoj – rozvojová pomoc EU a ČR, život na Haiti: https://europa.eu/eyd2015/cs/czech-

republic/events/odborny-seminar  

Míří Eurozóna správným směrem?: www.ekf.vsb.cz/info/?reportId=29939&lang=en  

Výstava fotografií „Proměny Ostravy očima ostravských fotografů“ zachycující projekty rozvíjející město 

Ostrava a vzniklé díky evropským dotacím: www.europe-direct.cz/aktuality/detail/1482  

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě: 
Španělský kulturní týden: www.alive.osu.cz/prijdte-ochutnat-spanelskou-kulturu        

Prevence ozbrojeného konfliktu na Šalamounových ostrovech v Pacifiku: 

www.europa.eu/eyd2015/cs/czech-development-agency/events/prevence-ozbrojeneho-konfliktu-

ostrava-i  

Migrační krize a její řešení: www.osu.eu/index.php?kategorie=119&id=13868  

Speciální projekty se zájmovými či jinými organizacemi:  
Napříč Evropskou unií: debatní infotour na témata migrace, společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

Brexitu či Eura. Partnery tohoto cyklu jsou Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, 

Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy, Mládežnickou radou Karviná, Dětským zastupitelstvem 

Kopřivnice, Opavským zastupitelstvem dětí a mládeže a Eurocentrum Ostrava.  www.europe-

direct.cz/aktuality/detail/6727  

Evropské dny handicapu ve spolupráci s asociací Trigon: www.asociacetrigon.eu/cs/evropske-dny-

handicapu  

Vánoční dílna a evropské tradice ve spolupráci s fakultní nemocnicí Ostrava-Poruba 

Blešák v kožichu – charitativní den věnovaný podpoře pejsků a kočiček z Neposedných tlapek: 

www.neposednetlapky.cz/clanky/rok-2015.html   

Besedy, přednášky, workshopy, filmový klub ve spolupráci s ústřední knihovna a pobočky v městských 

obvodech Knihovny města Ostravy: www.kmo.cz  a Knihovna Petra Bezruče Opava: www.kpbo.cz    

Podporující hudbu, kulturu a propagaci města Ostravy: 
Výstava „Přísně tajné“: partnerem Goethe Institut Praha: www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html , Hudební 

svět: http://hudebnisvet.cz a Music club Barrák: www.barrak-club.cz   

Pendl, multižánrový klubový hudební festival: www.pendlostrava.cz  

Colours of Ostrava, multižánrový hudební festival: www.colours.cz  

Ostravská muzejní noc 
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Podporující sportu a zdravý životní styl:  
Run Czech 2015: www.runczech.com/cs  

Zlatá tretra Ostrava www.zlatatretra.cz  

Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 www.iihfworlds2015.com/cz  

Město Stěbořice a projekt Roztanči Evropu: www.europe-direct.cz/aktuality/detail/6321  

Podporující výuku jazyků, sebevzdělávání a uplatnitelnost na trhu práce:  
Kurzy němčiny spoluorganizované s Eures Ostrava a Úřadem práce ČR: 

www.portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2015/07/2015_07_02_tz_kurz_nj_cervenec2015.pdf  

Pro JOB  www.cerna-louka.cz/akceN_528/v a veletrh Učeň, středoškolák, vysokoškolák www.cerna-

louka.cz/akceN_529/v  

Evropský den jazyků 

 

Významnými partnery jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského 

parlamentu ČR, Eurocentrum Ostrava, střediska Europe Direct ČR a Eures Ostrava. 
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