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Zástupci radnice
popřáli seniorkám

Vedení města Břeclavi popřálo plnému sálu Domu školství vše nejlepší ke dni matek. Zástupci břeclavské radnice ve složení starosta
Svatopluk Pěček, místostarostové Jakub Matuška a Richard Zemánek
seniorům rovněž představili projekt Senior taxi, o kterém budeme již
brzy informovat více. "Chtěli bychom vás také ujistit, že domov s pečovatelskou službou v Poštorné patří k prioritám současného vedení radnice a budeme se všemi dostupnými prostředky snažit získat na jeho
výstavbu potřebné dotace," ubezpečil všechny přítomné místostarosta
Jakub Matuška. K dobré náladě přispělo vystoupení Břeclavánku. O několik dnů později popřáli zástupci Břeclavi, ke kterým se přidal poslanec
Miloslav Janulík, vše nejlepší ke dni matek také plnému sálu Obecního
domu ve Staré Břeclavi. Seniorkám k oslavě přispěli zdařilým vystoupením také děti z MŠ Hřbitovní. 
(dav)

Evropské centrum mládeže
Břeclav hostilo dva projekty
Evropské centrum mládeže
Břeclav (EYCB) hostilo v prvních
jarních měsících dva projekty
podpořené programem Erasmus+: Mládež. Pr vní z nich,
tréninkový kurz „ACT – Active Citizens of Today!“ byl zaměřen na
téma aktivního občanství a participace mladých lidí. Hlavním cílem projektu bylo zdůraznit úzký
vztah mezi občanstvím, odpovědností každého jednotlivce za
prostředí, v němž žije a aktivní
participací.
Třicet pracovníků s mládeží
ze třinácti evropských zemí během něj pomocí metod neformálního vzdělávání jako simulace,
dramatizace, role plays a diskuse
zkoumalo, jak se měnilo chápání občanství v historii, co to znamená být občanem obce, národa
a Evropy a jaká z občanství vyplývají práva a povinnosti. Tréninkový kurz byl určen lidem,
kteří přímo pracují s mládeží, proto bylo jeho důležitou součástí
sdílení metod aktivní participace a konkrétních příkladů dobré
praxe aktivního zapojení mládeže do života jejich komunity. O ty
se s pracovníky s mládeží poděli-

li i místostarosta Břeclavi Jakub
Matuška a člen Ardea Břeclav –
základního článku Hnutí Brontosaurus Jakub Těšitel.
V rámci druhého projektu, setkání v rámci Erasmus+ Klíčové
akce 2, strategického partnerství
„Education for Deeper Social Integration“ přivítalo EYCB dvanáct
pracovníků se znevýhodněnými
dospělými lidmi z Bulharska, Itálie, Řecka, Slovinska, Španělska
a Velké Británie. Ti v rámci školení absolvovali exkurze do místních organizací, které pomáhají
sociálně, ekonomicky, zdravotně
či jinak znevýhodněným lidem.
Navštívili tak pobočku IQ Roma
servis v Poštorné, několik pracovišť Oblastní charity Břeclav
a inovativní brněnský projekt
Housing First podporující začlenění lidí bez domova zpět do společnosti.
Projektu se dostalo přijetí i na
břeclavské radnici, kde místostarosta Richard Zemánek představil způsoby, jak se město Břeclav
stará o své občany s omezenými
příležitostmi. Vedle exkurzí účastníci také sdíleli zkušenosti z vlastJakub Miklín
ní praxe. 

Břeclavská OHK
spolupracuje s podnikateli
už více než čtvrt století
Okresní hospodářská komora Břeclav (OHK) sdružuje místní podnikatele už více než čtvrt
století. Hájí jejich zájmy a snaží
se s nimi neustále spolupracovat. „Svými aktivitami pomáháme podnikatelům prosadit se na
trhu a přerůst svou konkurenci.
Propojujeme firmy se školami,
podnikatele mezi sebou a s našimi partnery. Nezbytnou součástí naší práce je podnikatelský,
informační a konzultační servis,
podpora malého a středního podnikání, exportu, odborného vzdělávání a další služby, dle potřeb
našich členů. Poradíme a předáme informace v oblasti práva,
v otázkách zaměstnanosti a jiných
odvětvích. Členům poskytujeme
příležitosti k získávání nových
obchodních partnerů. Výborné
osobní vztahy jsou pro nás velmi důležité,“ vysvětluje ředitelka
OHK Břeclav Vendula Dvořáková.
Hlavní činností OHK Břeclav je přitom organizace vzdělávacích seminářů a odborných
kurzů, o které je velký zájem
ze strany podnikatelů i široké veřejnosti. „Na podzim plánujeme
mnoho edukativních aktivit na
různá témata. Můžete se těšit na

workshop snoubení vína s jídlem,
kurz první pomoci, jazykové kurzy
pro děti, semináře se zaměřením
na marketing, změny v legislativě,
personalistiku, účetní aktuality
a spoustu dalších. Prostřednictvím těchto akcí se nám daří proškolit až 700 osob ročně. Naší vizí
do budoucna je otevřít MBA studium a neustále zkvalitňovat a inovovat služby v oblasti vzdělávání,“
pokračuje Dvořáková.
OHK Břeclav ví, že budoucností na trhu práce jsou dospívající.
„Pomocí Břeclavského fortelu,
exkurzí do firem a vzdělávacích
akcí chceme přispět k rozvoji
dospívající mládeže. Cítíme, že
v dnešní době je velmi důležité, aby absolventi škol vykročili správným směrem a vybrali si
vhodné budoucí povolání. Každoročně připravujeme Břeclavský fortel, kde se prezentují firmy
převážně technického zaměření.
Žáci se tak mohou přesvědčit, že
stát se členem pracovního týmu
prezentovaných společností je
správný krok. Břeclavský fortel
je dnes už každoroční nedílnou
součástí vzájemné spolupráce
škol, firem a hospodářské komo(dav)
ry Břeclav,“ doplňuje. 

Učitelé partnerských škol
probírali vzájemnou spolupráci

Setkáním partnerských škol se obvykle rozumí především setkání žáků. Na začátku května se však spolu setkaly pedagogické sbory
partnerských škol a to rovnou na mezinárodní úrovni. Témata další
vzájemné spolupráce probíraly v Lednicko-valtickém areálu pedagogické kolektivy břeclavské ZŠ Na Valtické a základní školy z rakouského Poysdorfu. „Přeshraniční spolupráce mezi školami má na děti
rozhodně velmi pozitivní vliv a žáky motivuje. Aby tomu tak mohlo
být, je určitě potřeba, aby mezi sebou komunikovali také učitelé škol,
podobné „teambuildingy“ proto vítám,“ uvedl místostarosta Břeclavi
Richard Zemánek, který se setkání účastnil. 
(dav)

