RAKOUSKO
Europe´s Youth Gets To Know Vienna – pobyty skupin mládeže ve Vídni
Rakouské spolkové ministerstvo školství, umění a kultury organizuje program pod názvem
„Europe´s Youth Gets To Know Vienna“ („Europas Jugend lernt Wien kennen“, „Evropská
mládež poznává Vídeň“). V rámci tohoto programu se budou uskutečňovat jednotýdenní
pobyty mladých lidí z vybraných evropských zemí včetně České republiky v rakouském
hlavním městě.
Cílem je umožnit mladým lidem seznámit se s Vídní a jejím významem pro Rakousko z
hlediska historie, kultury, ekonomiky, domácí a zahraniční politiky a veřejné správy.
Tématické okruhy pobytů:
1. Vídeň jako centrum evropské historie (např. Hofburg, Národní knihovna, hrobky
habsburských císařů)
2. Středověká Vídeň (např. katedrála sv. Štěpána, třída Graben, Hoher Markt)
3. Barokní Vídeň (např. palác Belveder, různé chrámy)
4. Rakouská republika a její demokratické instituce (např. budova parlamentu,
radnice, Míčové náměstí, Justiční palác)
5. Schönbrunn (např. palác Schönbrunn, Wagenburg, Gloriette, zoologická zahrada)
6. Čtvrť OSN (budovy různých mezinárodních institucí majících sídlo ve Vídni)
7. Klosterneuburg Priory
8. Vídeň období Fin-de-Siècle (např. budovy na třídě Ringstrasse, secesní stavby,
budovy postavené Otto Wagnerem)
9. Návštěvy muzeí (např. Uměleckohistorické muzeum, Muzeum moderního umění,
Rakouská galerie, Přírodovědné muzeum, Technické muzeum
10. Volný půlden (účastníci si mohou zvolit vlastní program podle svých vlastních
priorit)
Skupinu musí tvořit alespoň 10 mladých lidí ve věku od 14 do maximálně 26 let (ze
škol, organizací mládeže, zaměstnaných v určité organizaci apod.) a jeden vedoucí,
který za skupinu zodpovídá.
Znalost němčiny je výhodou.
Délka pobytu činí zpravidla jeden týden, přičemž příjezd i odjezd bývá v neděli.
Je zajištěno jednoduché ubytování, např. na ubytovnách pro mládež, a plná penze
(tři jídla denně).
Při tvorbě programu se bude přihlížet ke konkrétním přáním jednotlivých skupin,
program bude zahrnovat i návštěvu kulturní akce, např. divadelního představení,
koncertu, opery apod. Skupinám budou po dobu pobytu k dispozici kvalifikovaní
pracovníci rakouského ministerstva, kteří jim budou pomáhat při zajišťování
programu.
Účastnický poplatek bude činit 190 eur na osobu.
Registraci skupiny je nutné provést se značným časovým předstihem před plánovaným
termínem pobytu ve Vídni.

Veškeré dotazy je třeba směrovat na níže uvedenou kontaktní adresu.
Kontakt a bližší informace:
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur,
Abteilung IV/6,
„Wien-Aktion“, „Europa-Aktion“,
Minoritenplatz 5,
1014 Wien,
Österreich
Tel. 01/53120-2512, 2375, 2334, 2513, 2524
http://www.kulturleben.at/lang/en/school/Schools/Vienna_Campaign.xml

