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I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 
2016/1 leden‒březen 2016 
 

 
Úvodem… 

Vážení a milí členové, dobrovolníci a příznivci EYCB, 

dostává se vám do ruky – resp. před oči – první číslo Informačního občasníku EYCB 
roku 2016. Pro ty z vás, kteří nejste členy ani dobrovolníky našeho spolku a našli jste 
tento newsletter na webu EYCB, je to číslo vůbec první. 

Původním smyslem „občasníku“ bylo jednou za (ob)čas členům a dobrovolníkům 
EYCB zrekapitulovat, co se ve spolku událo a mohlo jim uniknout, a informovat je 
o záležitostech, které se nějak naší činnosti dotýkají. Protože si ale myslíme, že určitě 
i vás, kteří s námi jezdíte na projekty a podporujete nás, zajímá, co od vydání jedné 
výroční zprávy ke druhé děláme, rozhodli jsme se tento občasník dát k dispozici také 
vám. Níže tedy najdete souhrn všeho, co se událo od ledna do března a také pozvánku 
na akce, které budou následovat. 

Přeji vám hezké jarní dny a příjemné čtení, 

za celý tým EYCB Jakub Miklín 

 

Činnost spolku v období leden−březen 2016 
 

Účast na zahraničních projektech Erasmus+: Mládež v akci 

1. 2.−9. 1. 2016 – Particip@ndo – 
Španělsko – 7 účastníků 

2.  17.−25. 1. 2016 – Sowing a Seed for 
EVS – Polsko – 2 účastníci 

3.  21.−30. 1. 2016 – We Are Multipliers – 
Turecko – 4 účastníci 

4.  28. 1. – 3. 2. 2016 – We Are Fighting 
Against Addiction – Turecko – 6 
účastníků 

5.  5.−15. 2. 2016 – Healthier Future 
Europe – Slovensko – 3 účastníci 

6.  19.−24. 2. 2016 – Interreligious Dialogue for Peace – Turecko – 3 účastníci 
7.  22.−28. 2. 2016 – Let’s do Democracy – Turecko – 2 účastnice 
8.  22. 2. – 1. 3. 2016 – Change Your Attitude – Maďarsko – 4 účastníci 
9.  6.−13. 3. 2016 – ENTER: Training Course on Youth Entrepreneurship – Turecko 

– 3 účastníci 
10.  10.−19. 3. 2016 – Share With Others – Velká Británie – 4 účastníci 
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11.  12.−20. 3. 2016 – Essentials of Advanced Interpersonal Skills – 3 účastníci 
12.  12.−21. 3. 2016 – Human Rights Education for Rural Youth – Albánie – 3 

účastníci 
13.  24.−31. 3. 2016 – Pass the Ball, Score for Social Inclusion – Kypr – 2 účastníci 

 

Vlastní projekty 

Ve spolupráci s maďarskou organizací YOPA jsme k únorové uzávěrce připravili 
a podali žádost o grant na Erasmus+ mobilitu pracovníků s mládeží s názvem „Are 
You(th) Visible?“. Jejím cílem je seznámit pracovníky a dobrovolníky mládežnických 
organizací, kteří realizují projekty v rámci klíčové akce 1 a klíčové akce 2 programu 
Erasmus+: Mládež, s metodami, nástroji a technikami, pomocí nichž udělají své 
projekty viditelnější a budou lépe šířit a využívat jejich výsledky. Projekt by se měl 
konat v srpnu 2016 v Lednici a počítá se zapojením 33 účastníků z devíti evropských 
zemí. Koordinátorem tréninkového kurzu je Evka Janečková, které tímto moc děkuji za 
iniciativu a přípravu projektové žádosti. 

 

Prezentace na téma udržitelného rozvoje 

V pondělí 11. ledna se jakožto 
follow-up semináře „YOUth 
MARKeting Leaders for Sustainable 
Development“ v prostorách 
brněnské alternativní kavárny 
uskutečnila prezentace na téma 
udržitelného rozvoje. Náplní 
devadesátiminutové přednášky 
vedené Karolínou Kolaříkovou 
a Michalem Havelkou bylo přiblížit 

posluchačům základní informace o tomto konceptu, který je regulován Organizací 
spojených národů a prostřednictvím několika kazuistik povzbudit v obecenstvu chuť 
po samostatném uvažování nad touto látkou a vůli po diskuzi. Celkově se prezentace 
zúčastnilo přibližně 40 převážně mladých lidí, přičemž s některými z nich jsme po 
přednášce i nadále v prostorách kavárny diskutovali nad možnými implikacemi 
udržitelného rozvoje. 

Michal Havelka 

 

Informační workshop na Gymnáziu Elgartova v Brně 

Michal Havelka také navštívil gymnázium Elgartova v Brně, aby mladým studentům 
přednesl o možnostech evropského vzdělávacího programu Erasmus+: 

„Během jednoho odpoledne jsem v rámci výuky anglického jazyka navštívil čtyři 
třídy, v nichž mě pokaždé přivítalo v průměru 15 usměvavých tváří. Ze začátku, abych 
je připravil na náplň nevšední hodiny, jsem jim vysvětlil základy neformálního 
vzdělávání a požádal je, ať se mu v rámci možností dané třídy přizpůsobí. To proto, aby 
dostali představu o tom, že se lze vzdělávat i jinak, nežli formální cestou. Dále jsem se 
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je pokusil uvolnit energizerem, aby se cítili 
věží a připraveni na to, co je bude v příští 
půlhodině čekat. Během stručné prezentace 
jsem jim představil organizaci EYCB a její 
cíle a činnost. Následně jsem jim vysvětlil 
zásady programu Erasmu+ a vysvětlil výhody 
jedné z jeho klíčových akcí, konkrétně 
mobility osob, s důrazem na projekty v rámci 
Výměny mládeže. Následně jsme přešli k 
aktivitám, které během takového projektu 
mohou zažít, a které si studenti sami 
vyzkoušeli v rámci svého kolektivu. Zvolil jsem takové aktivity, abych v nich povzbudil 
uvědomění si důležitosti týmové spolupráce, schopnosti vyslechnout a zamyslet se nad 
názory všech zúčastněných a důvěry ve své spolužáky. Při každém zvonění, které ve 
škole oznamovalo začátek přestávky, jsem viděl spokojené úsměvy a troufám si věřit, 
že to nebylo jen díky tomu, že končila hodina.“ 

Michal Havelka 

--- 

Mockrát Michalovi děkuji za zorganizování a realizaci jak přednášky o trvale 
udržitelném rozvoji, tak workshopu pro studenty gymnázia a také za příspěvky do 
tohoto občasníku! Těším se, že ostatní členové a dobrovolníci se inspirují.  

 

Fotosoutěž pro účastníky zahraničních projektů 

Pro všechny účastníky zahraničních projektů, jejichž jsme partnery, jsme připravili 
fotosoutěž o nejhezčí fotografie. Od 10. ledna do 10. října (vč.) tak mohou na e-mail 
eycb.info@gmail.com přihlašovat své fotky z projektů, na něž jsme je vyslali v roce 
2016. Témata fotografií mohou být různá, nesmějí však zobrazovat účastníky projektu 
nebo další osoby, ledaže nejde poznat, o koho se jedná. 

Z došlých fotografií bude vybráno dvanáct nejhezčích, které budou otištěny 
v nástěnném kalendáři EYCB na rok 2017 a jejichž autoři budou oceněni věcnými dary: 
tričkem s vyšitým logem EYCB, mikinou EYCB a skládací plátěnou taškou EYCB. 

Úplná pravidla soutěže jsou dostupná na adrese http://eycb.eu/cz/stranky/2623-
sout. 

 

Pozvánka na nadcházející akce 
 

Dobrovolnická akce „Ukliďme Břeclav“ 

Stalo se již tradicí, že na jaře jsou pořádány různé úklidové akce, které mají za cíl 
zpříjemnit prostředí, v němž žijeme. Jednou z nich je také „Ukliďme Břeclav,“ 
organizovaná v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“ SVČ 
Duhovka Břeclav a Lesy ČR. Evropské centrum mládeže Břeclav tuto akci podporuje 
jako projev dobrovolnictví a aktivní participace na veřejných záležitostech. 

http://www.eycb.eu/
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http://eycb.eu/cz/stranky/2623-sout
http://eycb.eu/cz/stranky/2623-sout


 

 4 www.eycb.eu |   eycb.info@gmail.com 

Letošní termín akce je stanoven na sobotu 2. dubna od 13 do 17 hodin a sraz je na 
turistické základně v Kančí oboře. Pytle na odpad, rukavice a drobné občerstvení 
budou zajištěny. Kdo tedy máte čas a chuť pomoci dobré věci, přijďte! 

https://www.facebook.com/events/512014695637785/ 

 

Beseda „Dobrovolně v Ghaně“ 

Srdečně zveme všechny zájemce na besedu s Janou Ondrejkovou, která strávila tři 
měsíce jako dobrovolnice-zdravotní pracovnice na ghanských klinikách. Jana povypráví 
o svém dobrovolnickém působení, ale také o životě v Ghaně a o tom, co Evropana, 
který se do této západoafrické země vydá, může překvapit či zaskočit. 

Beseda se uskuteční v pátek 8. dubna od 17 hodin v Malém sále Městské knihovny 
Břeclav (Národních hrdinů 9). 
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