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CPDM o.p.s. vysílá skupinu mladých
lidí do Rumunska…
… a také do Maďarska a dalších zemí…
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Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, vysílá v termínu od 9. března do 22.
března 2016 devítičlennou skupinu mladých lidí z Českého Krumlova, Českých
Budějovic a Kaplice na mezinárodní vzdělávací projekt s názvem „Reaching the
Goals“, který pořádá partnerská rumunská organizace Zan Art.
Projekt se uskuteční v malém rumunském horském městečku Busteni za účasti
celkem 54 mladých lidí (většinou studentů) z šesti evropských států - Španělska,
Řecka, Maďarska, Turecka, Rumunska a České republiky.
Tématicky bude projekt zaměřen na mediální výchovu (především na tvorbu
animovaných a dokumentárních filmů), na interkulturní poznávání, komunikaci
v cizím jazyce a neformální vzdělávání mladých lidí.
CPDM o.p.s. tak pokračuje na poli mezinárodních aktivit i v tomto roce. V příštím
období plánujeme také vyslat mladé lidi na nejrůznější projekty mimo jiné do Polska,
Slovinska, Lotyšska, Itálie, Estonska a dalších zemí.
Nejbližším dalším zahraničním programem, na který CPDM, o.p.s. vysílá
českokrumlovskou skupinu (tentokrát dětí do 15-ti let), je týdenní projekt s názvem
„TIME CAPSULE“, který se uskuteční ve dnech od 21. do 25. března 2016
v maďarské Budapešti.
Projekt v Maďarsku, který má letos již svoje čtvrté pokračování, je určen pro děti,
které žijí v dětských domovech a v pěstounských rodinách a účastní se jej vždy
pětičlenné skupiny dětí z Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky.
Obsahové zaměření „budapešťského“ projektu je tradičně také „filmové“ (soutěžní
tvorba krátkých filmových snímků) a jak vyplývá z názvu projektu, tak filmový
program bude hodně nabitý…

Stojí také za to připomenout, že krátké filmy českých skupin na filmovém kurzu
v Budapešti slavily v minulosti významné úspěchy. Například film „FOREST“, který
české děti natočily v Budapešti v roce 2013 byl nominován do jedné ze soutěžních
kategorií na prestižní filmový festival mladého filmu „Four Rivers“ v chorvatském
Karlovaci. Nebo snímek českých dětí s názvem „To be continued…“ z loňského
projektu v Budapešti (2015) byl nominován na do soutěžní přehlídky tvorby dětí a
mládeže na REC-Film Festival, který se uskutečnil na přelomu září a října 2015
v Berlíně.
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