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Mezinárodní kurz pomůže snížit nezaměstnanost mladých lidí
Břeclav 12. října 2016
Na velmi aktuální problém nezaměstnanosti mládeže se zaměří mezinárodní školicí
kurz, který v Lednici od 20. do 27. října uspořádá Evropské centrum mládeže Břeclav
(EYCB) ve spolupráci s belgickou neziskovou organizací Connected Elephant. Tréninku
„Creating Your Own Working Future“ podpořeného Evropskou komisí
prostřednictvím programu Erasmus+: Mládež se zúčastní 24 pracovníků s mládeží
z Arménie, Belgie, České republiky, Estonska, Moldavska, Slovenska a Turecka.
Během deseti dnů nabytých aktivitami projdou cestou lepšího poznání sebe sama, uvědomí si
své silné i slabé stránky a to, jak jich mohou využít, aby v životě skutečně dosáhli toho, čeho
chtějí. Na vlastní kůži si tak vyzkoušejí metody a postupy, které poté budou sami používat
k tomu, aby účinně pomohli mladým lidem získat práci odpovídající jejich představám a
potenciálu.
„Účastníky čeká řada zajímavých, ale také náročných aktivit; například budou diskutovat
o nepříjemných pocitech a výzvách, kterým čelí nezaměstnaní lidé, spolupracovat ve skupině
na kreativních úkolech, sdílet příklady metod, které se jim při práci s nezaměstnanou mládeží
osvědčily, nebo absolvují sérii cvičení, jejichž smyslem je dostat je z jejich komfortní zóny
a úspěšně se s tímto pocitem vyrovnat,“ přibližuje obsah kurzu jeho hlavní organizátorka
a 1. viceprezidentka EYCB Eva Janečková.
Důležitou součástí projektu bude také navazování kontaktů a spolupráce mezi zástupci
organizací zapojených do tréninku. „Chceme, aby pracovníci s mládeží využili tuto příležitost
i k tomu, aby lépe poznali organizace, které se problematice nezaměstnanosti mládeže věnují,
a mohli rovnou začít pracovat na společných projektech,“ doplňuje Janečková.
Na rozdíl od předchozích projektů se při přípravě tohoto kurzu EYCB spojilo s belgickou
neziskovou organizací Connected Elephant, která se zabývá osobním rozvojem dětí, mládeže
i dospělých. Jejich projektový manažer Dominique Verschuren bude také jedním z trenérů.
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Výše zmíněný projekt bude realizován za finanční podpory programu Evropské
unie Erasmus+. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jeho obsahem.

Kontakt: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s.;
sady 28. října 1, Břeclav 690 02; e-mail: eycb.info@gmail.com; www.eycb.eu

