Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav o. s.
Výroční zpráva o činnosti sdružení za funkční období 2011/2012

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za rok 2011/2012. 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.
Čestný předseda
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 (6. 4. 2012) skládá ze 18 členů. Vedle členské schůze
s centrem spolupracují ještě dva dobrovolníci (Lucie Furišová; Hana Řezníčková). V roce 2011/2012
byla pro nečinnost vyloučena Kateřina Valášková a novým členem se stal Ondřej Svačina.
V uplynulém období se členská schůze sdružení usnesla na níže uvedených skutečnostech:
9. 4. 2011 – 11. Řádná členská schůze
Schůze v počtu 9 přítomných ku 7 nepřítomným členům:
- vyloučila pro nečinnost Kateřinu Valáškovou
- schválila Výroční zprávu o činnosti za funkční období 2010/2011,
- schválila Zprávu o hospodaření za funkční období 2010/2011,
- schválila Revizní zprávu za funkční období 2010/2011,
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- schválila Návrh rozpočtu na funkční období 2011/2012,
- stanovila počet členů rady sdružení na 5,
- zvolila za prezidenta sdružení Michala Žižlavského,
- zvolila za další členy rady sdružení Janu Parolkovou, Libora Karvaye, Petru Němcovou a
Tomáše Havelku,
- vzala na vědomí volbu Tomáše Havelky za viceprezidenta pro styk s veřejností, Jany
Parolkové za viceprezidentku pro koordinaci zahraničních projektů, Libora Karvaye za pokladníka
sdružení a Petry Němcové za viceprezidentku pro pořádání vlastních projektů, provedenou radou
sdružení,
- vzala na vědomí volbu Tomáše Havelky 1. místopředsedou sdružení, provedenou radou sdružení
- zvolila za revizora sdružení Jakuba Miklína.

8. 10. 2010 - 12. řádná členská schůze
Schůze v počtu 7 přítomných ku 9 nepřítomným:
- přijala jako nového člena sdružení Ondřeje Svačinu.

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 neuvěřitelných 79
účastníků na 25 projektů. Poděkovat za to musíme především viceprezidentce Janě Parolkové za její
výbornou práci. Za doklad profesionalizace naší činnosti lze považovat nárůst účasti na školících
projektech týkajících se i dalších akcí v rámci programu Mládež v akci.
Projekty, kterých jsme se ve funkčním období 2011/2012 zúčastnili:

1) 11. - 17. května 2011- Youth Works For Youth Employment - Turecko
2) 13. - 18. května 2011 - Youth pride : Assises of the European youth and the sustainable
development
3) 1. - 6. června 2011 Picture it: A Multicultural Experience - Nizozemí
4) 3. - 10. června 2011 Move Your Body - Rumunsko
5) 1. - 7. července 2011 Conflicts? Not a chance! – Training course on conflict management Makedonie
6) 6. - 12. srpna 2011Formed by Culture - Turecko
7) 19. - 25. srpna 2011 Participation Towards Citizenship - Bulharsko
8) 22. - 27. srpna 2011 Promoting intercultural dialogue and mutual understanding Makedonie
9) 23. - 31. srpna 2011 M3 - Management, Marketing and Money for NGOs in youth work Dánsko
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10) 27. srpna - 3. září 2011 No Boundaries, No Exclusion - Srbsko
11) 2. - 14. září 2011 Minia Europe – Turecko
12) 4. - 11. září 2011 Encouraging Social Culture in Europe - Španělsko
13) 30. září - 5. října 2011 More Participation More Freedom for Future – Turecko
14) 18. - 30. října 2011 Let’s build together! – Rumunsko
15) 25. říjen - 5. listopad 2011 Rights to Cook - Cardiff, Wales, Velká Británie
16) 3. - 9. listopadu 2011 Mission 2011 - Minorities in Action – Makedonie
17) 6. - 13. Listopadu Theater as a tool for intercultural dialogue creation – Rumunsko
18) 7. - 14. listopadu 2011 Working with conflict – Španělsko
19) 8. - 14. listopadu 2011 The Future of Children - Turecko
20) 21. - 28. Listopadu 2011 Milestones for the European Highway of EVS - Řecko
21) 1. - 9. prosince 2011 Different Lives, but the same Rights - Turecko
22) 21. - 27. února 2012 Connecting the dots: coaching for employability - Španělsko
23) 11. - 17. března 2012 Contact Making Seminar – Destination: Madrid! - Španělsko
24) 19. - 26. března 2012 Why Not,What matters - Bosna a Herzegovina
25) 2. - 10. dubna 2012 Safety Net - Makedonie

B) V e funkčním období 2011/2012 jsme také uspořádali dva vlastní projekty v České republice.
Prvním z nich byl projekt Living in a Colourful World uspořádaný ve spolupráci s Oshumaré group 8.
- 15. července 2011 v Brně. Do projektu se zapojilo celkem 21 mladým lidí z Polska, Bulharska, a
Španělska a České republiky. Projekt byl podpořen grantem v hodnotě 11 706 Eur z programu Mládež
v akci a jeho hlavním manažerem byla Kristýna Polachová.
Druhým pak byl projekt Health and MovEU pořádaný tradičně v Lednici 1. - 8. září 2011. Do projektu
se zapojilo celkem 32 mladých lidí z Polska, Estonska, Belgie, Španělska, Turecka a České republiky.
Projekt byl podpořen grantem v hodnotě 15 837 Eur z programu Mládež v akci a jeho hlavním
manažerem byla Petra Němcová.

……………………………………………………….
Michal Žižlavský
Prezident sdružení

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