Multikulturalismus, prevence extremismu,
respekt k lidským právům a sociálním
odlišnostem

KA3 – MK-01

TAHÁK

KLIDNÉ SOUŽITÍ OBYVATEL NAŠEHO MĚSTA
Stal/a jste se terčem rasově
motivovaného útoku nebo
ústrků?

Potřebujete se poradit s někým,
kdo umí řešit soužití lidí různých
národností?

V případě zájmu kontaktujte:
• Varnsdorfsko: Communio Varnsdorf – 412 370 764, communio@varnsdorf.cz
• Šluknovsko: Občanská poradna Rumburk – 739 841 280, op.slk@charitarumburk.cz
• Rumbursko: Občanská poradna Rumburk – 412 384 745, op@charitarumburk.cz
• Českolipsko: OP Občanské sdružení „D“ – 774 116 779, obcanskaporadna.lbc@volny.cz

Chtěli byste zlepšit soužití se
sousedy, se kterými máte
problém?

Máte návrhy na řešení
problémové situace týkající se
soužití ve vašem místě?

Projekt „Šance pro Šluknovský výběžek“
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Realizátor projektu:
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
Tel.: +420 412 354 775
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Partner projektu:
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace
T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
Tel.: +420 412 314 027
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Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zejména
Šluknovského výběžku, zvýšit vzdělanost cílové skupiny, zlepšit motivaci k dalšímu vzdělávání v
oblastech odpovědného přístupu k financím, prevenci dluhové pasti a sestavování správného
rozpočtu, podpora zdravého vztahu k médiím, rozpoznávání manipulativních technik, prevence
kriminality, extremismu, respekt k lidským právům a principy soužití menšiny s většinou.

Jednotlivé klíčové aktivity a moduly
KA1 - Odpovědný přístup k financím, prevence dluhové pasti, správné sestavování rozpočtu
FG – 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele
FG – 02 Prevence dluhové pasti
FG – 03 Sestavování a dodržování rozpočtu
KA2 - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik
VM - Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik
KA3 - Multikulturalismus, prevence extremismu, respekt k lidským právům a sociálním odlišnostem
MK – 01 Multikulturalismus
MK – 02 Principy soužití menšiny s většinovou společností
KA4 - Prevence kriminality
PK - Prevence kriminality

