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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

Základní informace a poslání 

Evropské centrum mládeţe Břeclav je nevládní nezisková organizace zaloţená 
mladými lidmi pro mladé lidi. Vzniklo registrací u Ministerstva vnitra dne 15. března 
2007, nyní je vedeno jako zapsaný spolek u Krajského soudu v Brně. 

Jeho posláním je informovat mladé lidi o Evropské unii a zejména příleţitostech, 
které nabízí mládeţi, podporovat seberealizaci a osobní rozvoj mladých lidí 
prostřednictvím jejich účasti na mezinárodních projektech financovaných z prostředků 
EU a rozvíjet neformální vzdělávání, mezinárodní spolupráci, aktivní občanství a dialog 
mezi kulturami. 

Spolek nemá ţádné zaměstnance, všichni členové se na jeho aktivitách podílejí 
dobrovolně bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. 

 

Organizační struktura 

Rada spolku: 

Prezident, koordinátor EDS (statutární zástupce): Jakub Miklín 

1. viceprezident, viceprezident pro koordinaci zahraničních projektů (statutární 
zástupce): Jana Parolková 

Viceprezident pro pořádání vlastních projektů (statutární zástupce): Eva Janečková 

Viceprezident pro pořádání vlastních projektů (statutární zástupce): Marie Přibylová 

Pokladník (statutární zástupce): Ondřej Svačina 

Revizor: Tomáš Havelka 

Ostatní členové: Tomáš Bednář, Libor Karvay, Lukáš Janda, Markéta Knop-Kostková, 
Petra Němcová, Ondřej Serbousek, Klára Sládková, Jan Vacek, Michal Ţiţlavský 

Dobrovolníci – počet dobrovolníků k datu vydání této zprávy: 13 

 

Změny v členské základně 

Zájemci se mohou do činnosti spolku zapojit jako řádní členové – v tom případě mají 
povinnost účastnit se členských schůzí, aktivně se podílet na činnosti spolku, případně 
platit členské příspěvky, pokud o jejich vybírání rozhodne rada spolku – nebo jako 
dobrovolníci, kteří se účastní členských schůzí a zapojují do aktivit spolku dle své chuti a 
svých moţností. Dobrovolníci ovšem na rozdíl od členů nemohou rozhodovat o 
záleţitostech spolku a nemohou být voleni do jeho orgánů. Řádné členy přijímá členská 
schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných, o přijetí dobrovolníků rozhoduje 
prezident spolku. 

V tomto období se členská základna sdruţení rozrostla o jednoho nového člena – 
Tomáše Bednáře. Řady členů opustili Petra Němcová a Lukáš Janda, z dobrovolníků 
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odešla Kateřina Horníková. Status dobrovolníka byl nově přidělen Adéle Kalusové a 
Bronislavu Vyslouţilovi. Jako důsledek velmi nízké aktivity některých členů spolku jim 
bylo odebráno členství a přidělen status dobrovolníka; tato změna se týkala Michala 
Studýnky, Bronislavy Tlachové a Adama Záhradníka. O změnu statutu členky na 
dobrovolnici poţádala Klára Sládková. Rudolfu Danielovi byl odebrán status 
dobrovolníka v důsledku jednání odporujícího dobrým mravům a principům spolku. 

 

ČINNOST V OBDOBÍ 2014–2015 

Partnerství v zahraničních projektech 

Zprostředkování účasti mladých lidí na mezinárodních vzdělávacích projektech 
Evropské unie patří mezi naše hlavní priority jiţ od našeho vzniku v roce 2007. Nejvíce 
projektů, na něţ vysíláme mladé lidi, je realizováno v rámci programu Mládeţ v akci, 
jehoţ cílem je podporovat aktivní zapojení mladých lidí do společnosti, toleranci a 
solidaritu a přispět k porozumění mladých lidí z různých zemí, a který pouţívá metod 
neformálního vzdělávání. Kaţdý projekt má své specifické téma, v jehoţ rámci jsou 
rozvíjeny schopnosti účastníků. Dle „náročnosti programu“ se projekty dělí na výměny 
mládeţe, tréninkové kurzy, semináře atd. 

Dalšími programy, s nimiţ pracujeme, jsou Evropa pro občany, EuroMED Youth a 
Visegrádský fond. 

Oproti loňskému funkčnímu období (104 projektů) jsme zaznamenali značný pokles 
v počtu projektů, na něţ jsme vyslali účastníky (51). Tento pokles byl zapříčiněn 
změnami souvisejícími se sloučením programu Mládeţ v akci pod hlavičku programu 
Erasmus+. Celkem jsme v tomto období vyslali na projekty téměř 200 účastníků. 

Ve zprostředkování účasti na projektech programu Mládeţ v akci (nyní jiţ Erasmus+: 
Mládeţ v akci) se stále v České republice řadíme k těm nejlepším. 

Projekty, kterých jsme se v období 2014-2015 zúčastnili: 

1) 23.30. 3. 2014 – Raising Environmental Awareness in Eastern Europe and 
Caucasus region – Gruzie – 5 účastníků 

2) 23.30. 3. 2014 – SEE a Game – Arménie – 2 účastníci 

3) 30. 3. – 7. 4. 2014 – Future of Democracy – Portugalsko – 2 účastníci 

4) 1.10. 4. 2014 – World Water for Youth – Arménie – 5 účastníků 

5) 6.12. 4. 2014 – Keep It Together – Španělsko – 3 účastníci 

6) 10.17. 4. 2014 – We Are on the Move – Norsko – 5 účastníků 

7) 11.19. 4. 2014 – Fit to Work – Moldavsko – 3 účastnice 

8) 13.20. 4. 2014 – Gender Equality: From Theory to Reality – Arménie – 2 účastníci 

9) 15.22. 4. 2014 – New Generation – Norsko – 3 účastníci 

10) 18.25. 4. 2014 – East  West – Together is the Best – Gruzie – 4 účastníci 
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11) 19.26. 4. 2014 – Voices 2 – Ukrajina – 3 účastníci 

12) 22.29. 4. 2014 – Youth Lysis for Crisis – Kypr – 2 účastníci 

13) 25. 4. – 4. 5. 2014 – Value of Difference – Ázerbajdţán – 2 účastníci 

14) 2.10. 5. 2014 – E(urope) U(nited) Leaders – Makedonie – 4 účastníci 

15) 6.10. 5. 2014 – GAP´s New Face – Woman – Turecko – 1 účastnice 

16) 11.19. 5. 2014 – Seminar – Youth Policies in Change – Arménie – 2 účastníci 

17) 12.20. 5. 2014 – Keys to Social Cohesion – Citizenship Education in Youth Work – 
Ázerbajdţán – 2 účastníci 

18) 15.21. 5. 2014 – We Say No 2 Violence – Turecko – 6 účastníků 

19) 17.24. 5. 2014 – Different Point of View – Polsko – 5 účastníků 

20) 19.29. 5. 2014 – Get Active – Velká Británie – 2 účastníci 

21) 23.31. 5. 2014 – Let´s Stop Bullying – Ukrajina – 2 účastníci 

22) 5.13. 6. 2014 – Crossroad Exclusion and Gender – Arménie – 2 účastnice 

23) 13.20. 6. 2014 – Voices of Freedom – Gruzie – 2 účastníci 

24) 15.25. 6. 2014 – DisAbilities – Francie – 6 účastníků 

25) 3.13. 7. 2014 – Hands on – Environmental Protection in Batumi – Gruzie – 5 
účastníků 

26) 12.21. 7. 2014 – 8 Intelligences 2 – Makedonie – 7 účastníků 

27) 19.27. 7. 2014 – Tools  Skills: Training for New Trainers – Arménie – 3 účastníci 

28) 22. 7. – 1. 8. 2014 – Practical Ecology II – Francie – 4 účastníci 

29) 20.28. 8. 2014 – In Your Shoes – Youth Exchange on Sport and Inclusion – Itálie – 
6 účastníků 

30) 11.18. 9. 2014 – Breaking the Communication Barriers – Chorvatsko – 5 účastníků 

31) 25. 9. – 5. 10. 2014 – Alternative Thinking – Francie – 3 účastníci 

32) 27. 9. – 1. 10. 2014 – Young Europe – Rethinking Democracy – Německo, 
Rakousko, Česká republika – 4 účastníci 

33) 25. 10. – 1. 11. 2014 – You(th) and Non-formal Education Are the Best! – Slovensko 
– 2 účastníci 

34) 11.18. 11. 2014 – ConnAction – Chorvatsko – 5 účastníků 

35) 14.21. 11. 2014 – Art Is an International Language – Bulharsko – 5 účastníků 

36) 17.24. 11. 2014 – I, You, We Are IN – Turecko – 7 účastníků 

37) 2.11. 12. 2014 – Connect Yourself – Rumunsko – 6 účastníků 

38) 5.14. 12. 2014 – Empowering European Youth Workers: Portraying Migration 
through Cartoon Drawings – Německo – 1 účastnice 
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39) 12.–20. 1. 2015 – Training of Trainers and Active Leaders – Polsko – 3 účastníci 

40) 23.– 30. 1. 2015 – Combating Unemployment and Social Exclusion – Kypr – 3 
účastníci 

41) 25. 1. – 1. 2. 2015 – WOSOCOOP – Work on Social Cooperation – Itálie – 2 
účastníci 

42) 8.16. 2. 2015 – Planting Future – Turecko – 4 účastníci 

43) 1.8. 3. 2015 – The Other Side of Subcultures – Polsko – 8 účastníků 

44) 1.9. 3. 2015 – Charisma Maxima – Chorvatsko – 6 účastníků 

45) 5.13. 3. 2015 – Train the Trainers – It’s Up to Me – Německo – 6 účastníků 

46) 9.16. 3. 2015 – Perspectives Against Unemployment – Itálie – 5 účastníků 

47) 10.17. 3. 2015 – Gender Balance on Youth Projects – Turecko – 3 účastníci 

48) 19.30. 3. 2015 – ApART Together – Chorvatsko – 5 účastníků 

49) 22.31. 3. 2015 – Youth4Tree2014 – Portugalsko – 6 účastníků 

50) 23.31. 3. 2015 – Diet Sharing – Itálie – 5 účastníků 

51) 25.31. 3. 2015 – Europe’s Got Talent – Itálie – 2 účastníci 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Get Active – Velká Británie DisAbilities – Francie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art as an international language – Bulharsko  Breaking the communication 
          barriers - Chorvatsko 
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V tomto období jsme vyslali dalšího dobrovolníka na Evropskou dobrovolnou sluţbu. 
Působil ve španělské pobočce Evropské informační sítě pro mládeţ Eurodesk a 
organizaci pořádající volnočasové aktivity pro mladé lidi. Jeho projekt trval půl roku. 

Na EDS jsme připravili dalších cca deset dobrovolníků, z nichţ někteří vyjedou na 
projekt letos, u jiných (bohuţel u většiny) zájem o EDS opadl nebo ustoupil jiným 
okolnostem (práci, rodinným záleţitostem apod.; v některých případech se nám 
nepodařilo nalézt vhodnou hostitelskou organizaci, která by byla současně ochotná 
hostit daného dobrovolníka). 

Byla prodlouţena akreditace pro vysílání dobrovolníků, a to na celou dobu trvání 
programu Erasmus+ (do 30. 12. 2020).  

 

Organizace vlastních projektů 

Příprava a realizace vlastních projektů v rámci programu Erasmus+: Mládeţ v akci 
rovněţ patří mezi nejdůleţitější cíle naší organizace. Tyto mezinárodní projekty krom 
plnění obecných záměrů programu Erasmus+: Mládeţ v akci na mezinárodní úrovni 
rovněţ umoţňují obyvatelům v místě konání projektu poznat lidi z odlišných zemí a 
kultur, procvičit si cizí jazyk odbourat předsudky a rozvinout toleranci vůči osobám 
z cizího kulturního či náboţenského prostředí. Lze tak říci, ţe námi pořádané projekty 
mají i významný lokální dopad. 

V období 2014–2015 jsme uspořádali jednu výměnu mládeţe (Erasmus+: Mládeţ 
v akci, klíčová akce 1, KA105). Projekt s názvem „Connecting through Science“ proběhl 
ve dnech 24.–30. června 2014 v Lednici a přivítal 33 mladých lidí z České republiky, 
Estonska, Chorvatska, Nizozemí, Slovenska a Slovinska. Jeho tématem byla věda 
pojatá metodami neformálního vzdělávání jako ideální způsob rozvoje kompetencí 
mladých lidí. Během šesti pracovních dní účastníci diskutovali nad tématy genetiky a 
bioetiky, interaktivně se seznamovali s fungováním DNA, připravovali a prezentovali 
postery na různá témata, učili se, jak co nejlépe integrovat handicapované lidi do 
společnosti, přemýšleli nad teorií i praxí aktivního občanství, poznávali nové lidi a 
kultury, a především se dobře bavili a rozvíjeli si své kompetence. Více o tom, jak 
projekt probíhal den po dni, najdete na jeho blogu: 
http://connectingthroughscience.blogspot.cz/. Na vedení aktivit se kromě členů EYCB 
podíleli také externí odborníci na dané oblasti. 

 

http://connectingthroughscience.blogspot.cz/


 

 7 

Ostatní akce v České republice 

V dubnu 2014 jsme se jako partneři i dobrovolníci zapojili do dobrovolnické akce „My 
pro vodu – voda pro nás“ pořádané Povodím Moravy. Jejím cílem bylo uklidit břehy Dyje 
v Břeclavi od nahromaděných odpadků a odstranit černé skládky. 

Spustili jsme nový grantový program podporující účast ekonomicky znevýhodněných 
mladých lidí na projektech programu Erasmus: Mládeţ v akci. Jeho příjemcem se můţe 
stát kterýkoli mladý člověk starší 18 let, mající trvalé bydliště na území ČR a pocházející 
z rodiny, která pobírá přídavky na dítě nebo se její příjem rovná max. 1,5 násobku 
ţivotního minima. Tito lidé mohou získat příspěvek aţ 2.500 Kč na úhradu cestovních 
nákladů na projekt a dalších 500 Kč na nákup nezbytného občerstvení při dlouhém 
čekání na letišti/nádraţí. Program je financován z darů jednotlivců, příp. právnických 
osob. Do dne vydání této výroční zprávy prozatím nikdo nepoţádal o podporu z tohoto 
grantového programu. 

Grantový program jsme představili ţákům Středního odborného učiliště Břeclav a 
pomocí letáků ho propagovali také v ostatních břeclavských školách a institucích. 

Uspořádali jsme také „pilotní“ prezentaci účastníků zahraničních projektů, Naše 
pozvání na besedu „Jak poznat Evropu a ušetřit“ přijala Šárka Košťálová z Břeclavi, 
která nás svým poutavým vyprávěním, fotografiemi a cestopisným videem zavedla na 
divoký Balkán do Makedonie a do překrásné hornaté Francie (projekty "Nature Calls" 
a "Video as a Collaborative Experience"). Ve druhé části setkání byl obecně představen 
program Erasmus+ a návštěvníci měli prostor pro dotazy. 

V rámci zviditelnění projektu Evropské dobrovolné sluţby byla zorganizována akce 
„Ochutnávka dobrovolné sluţby“. Markéta Knop-Kostková, která strávila deset měsíců 
ve španělském "Evropském centru mládeţe" (Centro Juvenil "Principe de Asturias") v 
Majadahondě nedaleko Madridu, si připravila nejen velice poutavou prezentaci o tom, 
jak se na Evropskou dobrovolnou sluţbu (EDS) dostat, co během svého projektu měla 
na práci, jak se vyrovnávala se svéráznou španělskou mentalitou a způsobem ţivota, co 
jí EDS dala a vzala, ale také přítomné pohostila tortillou a dalšími španělskými 
dobrotami. O tom, ţe povídání opravdu zaujalo, svědčila také řada dotazů. 

 

Analýza potřeb cílové skupiny spolku 

Za účelem zkvalitnění naší činnosti a sluţeb, které nabízíme mladým lidem, jsme 
provedli mezi naší cílovou skupinou dotazníkové šetření. Otázky byly směřovány na tyto 
oblasti: 

 Kdo jsou lidé, kteří vyuţívají našich sluţeb (čím se zabývají, odkud jsou, jaké 
mají zájmy, zda dobrovolničí); 

 jak vnímají EYCB a co od něj chtějí/očekávají (jak dlouho nás sledují, jaká 
témata a země projektů je zajímají, co bychom měli nabízet, cíle spolku očima 
respondentů, co se jim na nás líbí a co bychom naopak měli zlepšit apod.); 

 komunikace (zda mají dostatek informací, jaké jim chybí, jakými způsoby se 
dozvídají o naší činnosti a které způsoby by preferovali, atp.). 
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Celkem se nám podařilo získat 97 odpovědí. Kompletní vyhodnocení výsledků 
analýzy potřeb je dostupné na adrese 
http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/Analyza%20potreb%20-
%20vyhodnoceni%20vysledku.pdf. 

 

Informační a propagační činnost 

Informační a propagační činnost je zajišťována především těmito způsoby: 

 pořádáním informačních besed o programu Erasmus+:Mládeţ v akci a EYCB 
na středních školách, účastí na veletrzích a jiných prezentačních akcích; 

 informováním prostřednictvím elektronických zdrojů (e-mail, web, Facebook, 
blogy, Twitter, Youtube); 

 publikováním tiskových zpráv v lokálních médiích. 

V období 2014–2015 byla uspořádána prezentace o programu Erasmus+: Mládeţ 
v akci a EYCB na Veterinární a Farmaceutické univerzitě Brno, kde jsme získali cca 30 
nových zájemců o účast na zahraničních projektech. 

Dále jsme program Erasmus+: Mládeţ v akci propagovali na Platformě ESN 
v Českých Budějovicích, na jarmarku neziskovek v rámci mezinárodního festivalu 
RiverJump! 2014, na Veletrhu neziskových organizací Brno a v rámci akce „Nestůj… 
cestuj!“ pořádané organizací Unifer. 

Facebook a internetové stránky spolku www.eycb.eu (ojediněle téţ Twitter a 
Youtube) jsou vyuţívány zejména pro informování o aktuální činnosti EYCB a nabídkách 
zahraničních projektů. Od 31. března 2014 do 31. března 2015 došlo k nárůstu 
označení naší Facebookové stránky z 1 399 na 1 965. Na webu jsme zaznamenali od 
31. března 2014 do 31. března 2015 celkem 30 265 návštěv. 

K pravidelnému informování o příleţitostech, které nabízí mladým lidem Evropská 
unie (stáţe, účast na konferencích, soutěţe, apod.) pouţíváme blog http://eycb-
eu4u.blogspot.cz/. Od dubna 2014 do března 2015 (vč.) bylo na blogu zaznamenáno 
celkem 1 207 návštěv. 

 

http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/Analyza%20potreb%20-%20vyhodnoceni%20vysledku.pdf
http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/Analyza%20potreb%20-%20vyhodnoceni%20vysledku.pdf
http://www.eycb.eu/
http://eycb-eu4u.blogspot.cz/
http://eycb-eu4u.blogspot.cz/
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EYCB v médiích 

O svém působení EYCB pravidelně informuje v lokálních břeclavských sdělovacích 
prostředcích: zejména Břeclavský Deník, Nový ţivot, Radnice, Břeclavsko. 

Přehled uveřejněných tiskových zpráv za období 2014–2015: 

 „Představí grantový program pro mládeţ“ – Nový ţivot, 10. 4. 2014 

 „Evropské centrum mládeţe pomůţe finančně znevýhodněným mladým lidem“ 
– Radnice, duben 2014 

 „Mladí lidé ze šesti zemí se budou bavit vědou. V Lednici“ – Břeclavský Deník 
(online), 10. 10. 2014 

 „Břeclavané spojí mladé vědce z Evropy“ – Radnice, říjen 2014 

 „Přijetí studentů z evropského projektu „Connecting through Science““ – web 
Jihomoravského kraje, 30. 10. 2014 

  „V břeclavské knihovně představí Evropskou dobrovolnou sluţbu“ – Radnice, 
prosinec 2014 

 „Ochutnávka Evropské dobrovolné sluţby v břeclavské knihovně“ – web 
Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, 13. 12. 
2014 

 „Ţena řekne, jak to chodí ve Španělsku“ – Nový ţivot, 8. 1. 2015 

 

Publikační činnost 

EYCB vydalo broţuru k projektu „Connecting through Science“ (viz kapitolu 

Organizace vlastních projektů). Kromě obecných informací o projektu, programu 

Erasmus+ a zapojených organizací obsahuje publikace detailní popis všech aktivit 
výměny vč. metodiky a rozvíjených klíčových kompetencí a postery účastníků 
prezentované na Poster Fair v brněnském Mendelianu. 

Dále jsme publikovali tzv. Projektovou mapu, která přehledně zachycuje všechny 
projekty v rámci programu Mládež v akci (místa), kam jsme vyslali účastníky od r. 2007 
do r. 2014. Mapa v elektronické verzi je dostupná na této adrese: 
http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/Projektov%C3%A1%20mapa%20%C4%8CJ.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/Projektov%C3%A1%20mapa%20%C4%8CJ.jpg
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 

Příjmy (v Kč): 

 grant ČNA G2 1.533 

 grant ČNA  G4 8.667 

 grant ČNA G5 250.334 

 grant EVS  12.384 

 dary 9.340 

 dary fond soc. znevýhod. 17.200 

 cestovní náklady 158.773 

 úroky 37 

 Vrácení půjček 10.373 

 Celkem 468.641 

 

Výdaje (v Kč): 

 grant ČNA G2 1.533 

 grant ČNA G3 37.772 

 grant ČNA G4 5.800 

 grant ČNA G5 295.297 

 grant EVS 694 

 Provozní reţie 4.375 

 cestovní náklady 162.168 

 bankovní poplatky 2.736 

 Celkem 510.375 

 

Výsledek hospodaření za rok 2014(v Kč): - 41.734 

 

Stav BÚ ČSOB k 1.1.2014 77.403 Kč 

Stav BÚ ČSOB k 31.12.2014 4.161 Kč 

Stav BÚ FIO k 1.1.2014 0 Kč 

Stav BÚ FIO k 31.12.2014 25.569 Kč 

Stav pokladny k 1.1.2014 10.000 Kč 

Stav pokladny k 31.12..2014 16.420 Kč 
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Vysvětlivky: 

G2... grant Tomáš Botlík 

G3... grant Problem? Let's solve It! Ondřej Serbousek a Lukáš Janda 

G4... grant See New Possibility in Disability Jana Parolková 

G5... grant Connecting through Scienc Eva Janečková 

EVS... grant za EVS pro Markétu Knop-Kostkovou 

 

Vypracoval dne 17. 4. 2015 Ondřej Svačina 

 

PLÁNY DO BUDOUCNA 

Nadále budeme pokračovat v úspěšném vysílání mladých lidí na projekty programu 
Erasmus+: Mládeţ v akci, pořádání informačních prezentací o daném programu a 
organizaci vlastních mezinárodních projektů. 

Rovněţ počítáme s opětovnou účastí na veletrzích, aby se informace o moţnostech, 
které Evropská unie nabízí mládeţi, dostaly k co nejvíce lidem. Také budeme 
pokračovat v informování mladých lidí o příleţitostech, které jim nabízí EU (blog EU4U). 

Rádi bychom více rozvinuli činnost na místní úrovni pořádáním dobrovolnických a 
volnočasových akcí (nejbliţší plánovanou akcí je komunitní setkání „Břeclavané sobě“, 
dále např. besedy s účastníky zahraničních projektů vč. Evropské dobrovolné sluţby). 

Chtěli bychom zmodernizovat web spolku tak, aby splňoval nároky naší cílové 
skupiny. V neposlední řadě plánujeme spustit dobrovolnický program, jehoţ cílem je 
přiblíţit činnost spolku našim dobrovolníkům, nalézt styčné body mezi našimi aktivitami 
a motivací dobrovolníků, a tím vytvořit podmínky pro jejich větší zapojení do činnosti 
EYCB. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tak jako mnoho ostatních neziskových organizací, ani naše sdruţení se neobejde 
bez cizí podpory. Velmi si proto ceníme všech, kdo nám pomáhají finančně, materiálně, 
skutkem (např. při zajištění aktivit v průběhu projektů) nebo „jen“ vyjádřením přízně 
tomu, co děláme. 

Všem našim příznivcům moc děkujeme! 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Evropské centrum mládeţe Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s. 

Adresa: sady 28. října 1, Břeclav 690 02 

E-mail: eycb.info@gmail.com  

Web: www.eycb.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/EYCBreclav 

Mobil: +420 776 258 745 

 +420 605 081 878 

IČO: 270 58 085 

Bankovní spojení: 2800605023 / 2010 

mailto:eycb.info@gmail.com
http://www.eycb.eu/
https://www.facebook.com/EYCBreclav

