Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav o. s.
Výroční zpráva o činnosti sdružení za funkční období 2010/2011

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za rok 2010/2011. Ve
zprávě stručně popisujeme stav orgánů a členské základny, obsah členských schůzí, rekapitulaci
nejdůležitějších aktivit sdružení za uplynulé funkční období a bilanci našich úspěchů a neúspěchů.
Naše sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra dne 15. 3. 2007 na základě zákona č. 83/1990
Sb. Jeho hlavním cílem je pomoc mladým lidem v získávání větší informovanosti o Evropské unii a
pomoc při využívání možností poskytovaných Evropskou unií.

Orgány sdružení, členská základna a členské schůze:
Základními orgány sdružení jsou členská schůze, rada sdružení a revizor sdružení. Členská schůze se
schází minimálně jednou za půl roku a z jejího jednání se pořizuje zápis, který podepisuje prezident
sdružení. Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi, schází se dle stanov
minimálně jednou za tři měsíce a z jejího jednání se zápis nepořizuje. Revizor kontroluje činnost
sdružení a pracuje dle potřeby.
Členská schůze centra se s k současnému datu (9. 4. 2011) skládá z 16 členů. Vedle členské schůze
s centrem spolupracují ještě dva dobrovolníci (Lucie Furišová; Hana Řezníčková). V roce 2010/2011
požádalo ukončení členství z časových důvodů Michal Pástor. Naopak se členem stala Kristýna
Polachová.
V uplynulém období se členská schůze sdružení usnesla na níže uvedených skutečnostech:
15. 5. 2010 – 2. členská schůze (mimořádná)
Schůze v počtu 5 přítomných ku 12 nepřítomným členům:
- schválila Výroční zprávu o činnosti za funkční období 2009/2010,
- schválila Zprávu o hospodaření za funkční období 2009/2010,
- schválila Revizní zprávu za funkční období 2009/2010,
- schválila Návrh rozpočtu na funkční období 2009/2010,
- stanovila počet členů rady sdružení na 5,
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- zvolila za prezidenta sdružení Michala Žižlavského,
- zvolila za další členy rady sdružení Janu Parolkovou, Libora Karvaye, Bronislavu Tlachovou a
Tomáše Havelku,
- vzala na vědomí volbu Tomáše Havelky za viceprezidenta pro pořádání vlastních projektů, Jany
Parolkové za viceprezidentku pro koordinaci zahraničních projektů, Libora Karvaye za pokladníka
sdružení a Bronislavy Tlachové za viceprezidentku pro styk s veřejností, provedenou radou sdružení,
- vzala na vědomí volbu Tomáše Havelky 1. místopředsedou sdružení, provedenou radou sdružení
- zvolila za revizora sdružení Jakuba Miklína.

13. 11. 2010 - 4 členská schůze (mimořádná)
Schůze v počtu 8 přítomných ku 8 nepřítomným:
- schválila opětovné vytvoření a obnovení činnosti Výboru pro pořádání vlastních projektů,
- schválila jako další téma projektu Health and MovEU,
- uložila Výboru pro pořádání vlastních projektů vypracovat a podat žádost na tento projekt
- vzala na vědomí ukončení členství Michal Pástora
- přijala jako novou členku sdružení Kristýnu Polachovou
- poveřila Jana Parolkovou a Jakuba Miklína uspořádáním propagační přednášky pro partnerské
vzdělávací instituce

Činnost sdružení:
A) Hlavní činností centra byla stejně jako v předchozích funkčních obdobích účast na projektech
v rámci programu Mládež v akci. V loňském funkčním období jsme vyslali celkem 31 účastníků na
12 projektů. Za doklad profesionalizace naší činnosti lze považovat nárůst účasti na školících
projektech týkajících se i dalších akcí v rámci programu Mládež v akci (jako například EVS).
Projekty, kterých jsme se ve funkčním období 2010/2011 zúčastnili:

1) 2. - 10. 7. 2010: Welcome on board! - Maďarsko
Účastníci – Kristýna Polášková, Katka Valášková a Kristýna Odvárková.
2) 14. - 18. července 2010: Let’s Wonder, Let’s Sight, Lets Learn.. – Turecko
Účastníci nejsou
Účastníci – Michal Žižlavský, Jana Parolková, Jana Emerencie Kostrhunová, Anna Báborová,
Tereza Cyprisová
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3) 17. - 24. července 2010: Take a Photo - Polsko
Účastníci - Libor Karvay (group leader), Tereza Cyprisová, Jaroslav Zaoral, Eva Doleželová,
Martin Dušek a Jakub Miklín

4) 1. - 9. srpna 2010: The future of the European Union - the desire of young Europeans –
Polsko

Účastníci: Michal Žižlavský, Jana Parolková, Tomáš Havelka, Martina Dvořáková, Jana
Gonšenicová

5) 29. srpna - 6. září 2010: Linking the Past with the Future - Portugalsko

Účastníci: Marek Ehrenberger (group leader), Martina Strnadová, Pavel Karafa, Kristýna
Poláchová, Vojtěch Šmíd a Barbora Vodvářková.

6) 27.9. - 4.10. 2010: Ordinary, at Last! - Španělsko
Účastníci: Nejsou.

7) 11. - 20. 10. 2010: 26th of June every day - Řecko
Účastníci: Adam Záhradník (group leader), Ivo Králíček, Veronika Furicová, Miroslava
Konfráterová, Veronika Vašíčková.

8) 14.10. - 18.10. 2010: Appetiser - Německo
Účastníci: Vojtěch Šmíd, Barbora Vodvářková
9) 23. - 30. 10. 2010: My Body Is My Instrument – Turecko
Účastníci: Jakub Miklín (group leader), Kristýna Poláchová, Kateřina Vojtilová.
10) 14. - 19. ledna 2011: Sharing Experiences of the EVS – Turecko
Účastníci: Nemám, ale 2 místa
3

11) 4.4. - 10.4. 2011: TYE - Tools for Youth Exchanges – Island
Účastníci: Jana Parolková
12) 5.4. - 10.4. 2011: Leader Training course – Itálie
Účastníci: Kristýna Poláchová

B) Stále významnějším aspektem činnosti našeho centra je i pořádání vlastních projektů. V období
2010/2011 jsme pořádali projekt EUropean Fairytale, kterého se zúčastnilo 33 mladých lidí z České
republiky, Turecka, Rumunska, Maďarska, Rakouska, Portugalska a jedna účastnice z Bulharska.
Projekt proběhl v atraktivním prostředí Lednicko-valtického areálu. Projekt byl podpořen 16 068 EUR
z prostředků Mládež v akci.
V období 2010/2011 jsme taktéž úspěšně požádali o další grant z prostředků Mládež v akci (15 837
EUR). Tentokrát se jedná o projekt Health and MovEU, který bude taktéž probíhat v prostředí
Lednicko-valtického areálu.
Dále, jedna z členů našeho centra s podporou Evropského centra mládeže Břeclav také úspěšně
požádala o grant v rámci programu Mládež v akci (výše 11 706 EUR).
Bilance úspěchů a neúspěchů:
Úspěchy za funkční období 2010/2011:
- Zvýšil se počet zahraničních projektů, na které jsme vyslali o to více účastníků.
- Obnovení úspěšné činnosti Výbor pro pořádání projektů.
- Rozšířili jsme počet zahraničních kontaktů.
- Rozšířili jsme počet zemí, do kterých jsme vyslali účastníky.
- Rozšířili jsme členskou základnu a částečně ji motivovali k větší aktivitě.
- Získali jsme potřebné Know How k práci s programem Mládež v akci.
- Vypracovali jsme a podali jsme žádost úspěšnou žádost o granty na vlastní projekt v programu
Mládež v akci.
- Ve spolupráci s Kristýnou Polachovou jsme organizačně zaštítili pořádání jejího vlastního projektu
v rámci programu Mládež v akci.
- Zvýšili jsme efektivitu propagace a šíření dopadů činností centra (mezinárodní seminář Challenge
the Best konaný 25.- 28. 3. 2011 ve švýcarském St. Gallenu (http://www.challengethebest.org/).
- prohloubení a zintenzivnění vazeb partnerské sítě našich kontaktů důležitých pro činnost centra (ať
již zahraničních – Belgie, tak i vnitrostátních – Lázně Ladnice, Penzion Jordán, Restaurace Na Rynku ve
Strážnici, radnice Lednice a Břeclavi)
- Navázání důležitých kontaktů na krajském úřadě Jihomoravského kraje.
- Navázání spolupráce s EUTIS

Neúspěchy za funkční období 2010/2011:
- Ještě se nám nepodařilo dostatečně flexibilně rozšiřovat databáze zájemců o projekty.
- - Nepodařilo se nám uspořádat více přednášek na místních školách a dostat se víc do podvědomí
lidí.
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- Nepodařilo se nám plně využít potenciál nabídek projektů, který jsme měli k dispozici.
- Nedostatečné financování organizačních nákladů centra.
- Nedokázali jsme rozšířit vztahy možných sponzorů našeho centra.
- Nepodnikli jsme téměř žádné kroky v druhé rovině působení našeho centra, kterým je informovat
mladé lidi o činnosti v EU a o možnostech, které nabízí
- Stále ne příliš dostatečné zapojení členské schůze do činností centra a naplňování cílů centra.

……………………………………………………………
Michal Žižlavský (řídící schůze)
Vypracoval: Tomáš Havelka
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