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Z LIBERECKÉHO KRAJE
Ekovýchova z Libereckého kraje v Bedrníku
Zdrojem inspirace pro praktickou ekologickou výchovu je pro pedagogy z celé republiky časopis Bedrník. Jeho přispěvateli jsou zkušení pedagogové středisek ekologické výchovy a odborníci na udržitelný životní styl a hospodaření. Časopis má vždy hlavní téma a pravidelné rubriky. V Proměnách bývají uvedeny zajímavosti a širší souvislosti k hlavnímu tématu čísla. V Inspiraci jsou publikovány náměty a zkušenosti ze středisek ekologické výchovy, škol či nevládních organizací. Praktické pedagogické návody najdou čtenáři v rubrice Didaktika. V Kalendáři je připraven přehled akcí nadregionálního významu (přednášky, semináře, výstavy...), nechybí rubriky Názory s atraktivní anketou k tématu čísla a Nabídka publikací, pomůcek, časopisů a filmů. V Libereckém kraji není ekovýchova popelkou. Pro řadu krajů je zdejší systém ekologické výchovy inspirací. Proto je nové číslo Bedrníku věnováno z výrazné části právě Libereckému kraji. Zájemci si mohou zajistit předplatné ve Středisku ekologické výchovy SEVER (tel. 499 874 280, e-mail: sever@ecn.cz" sever@ecn.cz).
Odkaz: http://www.pavucina-sev.cz" http://www.pavucina-sev.cz   

AKCE
Projekt Zrcadlo výživy
Nastavit zrcadlo nezdravým stravovacím návykům a přispět ke zdravému životnímu stylu školáků v Libereckém kraji si klade za cíl projekt Zrcadlo výživy. Společnost Venkovský prostor o.p.s. vytvoří metodickou publikaci, ve které poradí, jak začlenit výchovu ke zdravé výživě do ŠVP, a ukáže návrhy, jak toto téma efektivně řešit formou interaktivní práce se žáky. Součástí projektu budou i projektové dny na školách. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Odkaz: http://vyziva.venkovskyprostor.cz/" http://vyziva.venkovskyprostor.cz/   
Kontakt: Kateřina Tandlerová (tandlerova@venkovskyprostor.cz" tandlerova@venkovskyprostor.cz)
Datum: 12/5/2008

EKONOMIKA
Informace pro účetní
Zveřejňujeme informace pro příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem týkající se přehledu inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni 31. 12. 2008.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293   
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz" hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 12/1/2008
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