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Evropské centrum mládeže Břeclav pomůže finančně znevýhodněným 
mladým lidem 

Břeclav, 15. března 2014 

U příležitosti sedmi let od svého vzniku připravilo Evropské centrum mládeže 
Břeclav (ECMB) pro své příznivce novinku v podobě finanční pomoci ekonomicky 
znevýhodněným mladým lidem. Prostřednictvím speciálního grantového 
programu jim umožní zcela bezplatně se zúčastnit mezinárodních projektů. 

Grantový program je určen k pokrytí cestovních nákladů na zahraniční projekt 
v rámci programu Erasmus+, EuroMED Youth, apod. a na úhradu nezbytné stravy 
účastníka např. při delším čekání na nádraží či letišti. O příspěvek z programu 
mohou žádat všichni zájemci českého občanství s trvalým pobytem na území České 
republiky starší 18 let, kteří doloží, že jejich rodina pobírá přídavek na dítě a/nebo je 
její příjem roven nejvýše 1,5 násobku životního minima. Žadatelé navíc vyplní 
přihlášku a napíšou motivační dopis. Formulář žádosti o grant spolu s podmínkami 
přidělování příspěvku z grantového programu je dostupný na webu sdružení 
www.eycb.eu v sekci „Zahraniční projekty“ a může být dostupný také na 
břeclavských středních školách, v Městské knihovně Břeclav a sdruženích 
zajišťujících volnočasové aktivity pro mládež. Všechny požadované dokumenty je 
třeba doručit na emailovou adresu eycb.info@gmail.com nebo na adresu „Evropské 
centrum mládeže Břeclav; sady 28. října 1; Břeclav 690 02“. Více informací na výše 
uvedené emailové adrese či telefonním čísle +420 605 081 878. 
Letos již sedmým rokem vysílá ECMB mladé lidi do zahraničí na mezinárodní 
projekty, financované z programů Evropské unie Mládež v akci, Evropa pro občany 
a EuroMED Youth. Tyto programy účastníkům hradí ubytování, stravu a velkou část 
cestovních nákladů. Jak ale upozorňuje projektová koordinátorka Jana Parolková, 
někteří mladí lidé si nemohou dovolit ani poměrně malou investici do jízdenky či 
letenky: 
„Přestože zvláště v poslední době vysíláme na mezinárodní projekty ročně stovky 
účastníků, všimla jsem si také, že projekty stále nejsou dostupné všem mladým 
lidem, kteří by se jich chtěli zúčastnit. Mnoho z nich (a ani jejich rodiče) nemá takové 
finanční možnosti, aby si mohli koupit jízdenku, která by je na projekt dopravila.“ 
Proto Jana Parolková přišla s nápadem vytvořit Grantový program, který takto 
znevýhodněné mládeži umožní vyjet na projekty zcela zadarmo. 
Grantový program již má k dispozici první finanční prostředky. „Na jeho konto jako 
první přispěl deseti tisíci korunami místostarosta Břeclavi pan ing. Jaroslav Parolek, 
jemuž chceme tímto moc poděkovat. Menší dary věnovali i někteří naši členové. 
Všichni, kteří chtějí tuto naši snahu podpořit, mohou poslat peníze na účet č. 
214982214/0300; variabilní symbol 150307. Za jakoukoli částku budeme moc vděčni,“ 
říká Jakub Miklín z ECMB. 


