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I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 
2016/2 duben‒červen 2016 
 

 
Činnost spolku v období duben−červen 2016 

 
Účast na zahraničních projektech Erasmus+: Mládež v akci 

1. 1.−8. 4. 2016 – Navigate Your Inner Compass – Finsko – 2 účastníci 
2. 5.−13. 4. 2016 – Trainings of Trainers in Human Rights Education – Španělsko – 2 

účastníci 
3. 9.−17. 4. 2016 – So You Think You Can Write It – Kypr – 4 účastníci 
4. 12.−19. 4. 2016 – Change Places, Change Lives – Estonsko – 2 účastníci 
5. 12.−20. 4. 2016 – Video Killed the Radio Stars – Rumunsko – 4 účastníci 
6. 15.−22. 4. 2016 – Drumming – Sound Therapy – Rumunsko – 3 účastníci 
7. 19.−27. 4. 2016 – Facilitate Learning Among Cultures (training of trainers) – 

Gruzie – 2 účastníci 
8. 20.−28. 4. 2016 – Second Home – Turecko – 7 účastníků 
9. 22.−30. 4. 2016 – iInteract (training for new trainers) – Arménie – 2 účastníci 
10. 22. 4. – 5. 5. 2016 – CreActive Lycian Youth – Turecko – 5 účastníků 
11. 25. 4. – 3. 5. 2016 – CreACTor – Německo – 6 účastníků 
12. 1.−10. 5. 2016 – Arts: Agents for Community Change – Albánie – 3 účastníci 
13. 4.−11. 5. 2016 – Green 

Living in the Rural Area – 
Řecko – 2 účastníci 

14. 6.−15. 5. 2016 – Sport is a 
Way of Life – Bulharsko – 
5 účastníků 

15. 11.−18. 5. 2016 – No to 
Extremism – Švédsko – 5 
účastníků 

16. 15.−21. 5. 2016 – Let’s Act 
Against Violence – 
Turecko – 6 účastníků 

17. 17.−23. 5. 2016 – Think Global, Act Local– Itálie – 1 účastnice 
18. 22.−28. 5. 2016 – Be a Change Maker: Developing ResponseAbility for Positive 

Change – Německo – 4 účastníci 
19. 8.−15. 6. 2016 – Bushcraft DNA – Developing Non-formal Activities in Nature – 

Velká Británie – 2 účastníci 
20. 19.−27. 6. 2016 – Youth for All… All for Humanity – Portugalsko – 2 účastníci 
21. 27. 6. – 5. 7. 2016 – Challenge 2 Change: Gender Perspectives in Europe – 

Arménie – 1 účastnice 
22. 28. 6. – 4. 7. 2016 – Play Together, Learn Together – Španělsko – 3 účastníci 
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A jako malý dodatek pár krásných čísel – od svého založení bylo EYCB partnerem již 
ve 400 (schválených) zahraničních projektech. A na další se můžete těšit.  

Na přelomu dubna a května jsme také vyslali jubilejního 900. účastníka (účastnici) 
na zahraniční projekt. 

Za to vše patří obrovské díky naší projektové koordinátorce Jance Parolkové. 

 

Evropská dobrovolná služba 

Na začátku května se nám 
vrátil dobrovolník z roční 
EVS v německé organizaci 
Grüne Schule grenzenlos e.V. 
Martin v jejím průběhu 
spolu-pořádal letní tábory a 
další ekologicky zaměřené 
akce pro děti (školy v přírodě 
pro žáky prvního stupně), 
kinovečery, mezinárodní den 
seniorů, česko-německý 
projekt pro školy ad. Jedním 
z výstupů jeho EVS byla i 
úspěšná obnova dřevěného 

kříže na české straně Krušných hor. Více o Martinově projektu si můžete přečíst tady 
nebo se podívat na video. 

Zároveň také vyjeli na EVS další dobrovolníci. Začátkem května to byla Lucie 
Poláčková, která se v německé organizaci Jugend- & Kulturprojekt e.V. věnuje pořádání 
různých kulturních akcí, informování veřejnosti o činnosti dané organizace 
a fundrasingu. Její projekt koordinuje Evka Janečková, které tímto děkuji, že se přípravě 
a podpoře dobrovolnice (a koordinaci dalších EVS projektů) věnuje. 

Další dobrovolnice, Kristýna Bulová, odjela do kyperské neziskovky KEY- Innovation 
in Culture, Education and Youth, kde pořádá různé volnočasové akce pro mládež 
a zahraniční studenty. Dále se rozběhla krátkodobá skupinová EVS v Řecku – 
dobrovolníci Alžběta Rothová a Kamil Machourek – během níž dobrovolníci budují 
panely environmentálně zaměřené naučné stezky, čistí dřevěné turistické chodníky, 
propagují ekoturismus nebo se podílejí na stavbě dřevěné budovy pro konání seminářů. 

 

Vlastní projekty 

Projekt Evky Janečkové „Are You(th) Visible?,“ o kterém jsem psal v minulém 
občasníku, ani trénink „Crystallizer“, který psali známí našeho finančního 
viceprezidenta Ondry Svačiny a pod kterým byl Ondra podepsaný, nebyly bohužel 
schváleny, ale pouze zařazeny na seznam náhradníků. 

„Crystallizer“ byl naším jménem tedy podán znovu k dubnové uzávěrce a ke stejnému 
deadlinu podala Evička ve spolupráci s belgickou organizací Connected Elephants 
žádost o grant na tréninkový kurz „Creating Your Own Working Future.“ Jeho cílem je 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cz/stranky/2490-together-strong-for-environmental-protection-and-international-understanding-nmecko
https://vimeo.com/164962161
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vybavit pracovníky s mládeží metodami, s jejichž pomocí budou mladí lidé schopni lépe 
porozumět tomu, co chtějí v životě dokázat, uvědomit si své silné a slabé 
stránky, pracovat na zdokonalování svých schopností a tím být úspěšnější v osobním 
i pracovním životě. Bude-li projekt schválen, uskuteční se od 20. do 27. října v Lednici. 

Moc Evce děkuju za iniciativu a sepsání žádosti! 

 

Novinky v grantovém programu na podporu účasti ekonomicky znevýhodněné 
mládeže na zahraničních projektech 

Jak mnozí z Vás ví, EYCB aktivně podporuje účast na zahraničních vzdělávacích 
projektech i u těch mladých lidí, kteří nemají dostatek peněz na to, aby si mohli dovolit 
předfinancovat cestovní náklady na jimi vysněný projekt. Takovým prostě spolek 
letenku či jízdenku koupí, eventuálně poskytne i tzv. kapesné až 500 Kč na koupi 
občerstvení při dlouhém čekání na letišti/nádraží. 

Od června tohoto roku navíc úspěšným žadatelům zaplatíme také povinné cestovní 
zdravotní pojištění, případně, pokud ho ještě nemají, také cestovní pas. Nově totiž 
všichni účastníci zahraničních projektů musejí mít s sebou nejen občanský průkaz, ale 
také cestovní pas pro případ, že OP ztratí nebo jim bude odcizen. 

Iniciátorka celého grantového projektu Jana Parolková tento fond dále propaguje, kde 
může, takže se informace o něm objevila mj. i na českém Eurodesku. Dále o něm 
informovala několik organizací pracujících s romskou mládeží, tak se snad brzy najde 
někdo, kdo této nabídky využije. 

 

Blog Eu4U (znovu) v provozu 

Po kratší odmlce se na našem blogu EU4U začaly pravidelně 
objevovat aktuální informace o různých stážích, soutěžích, 
konferencích, seminářích  ostatních příležitostech, které mladým 
lidem nabízí (nejen) Evropská unie. Chcete-li se dovědět více nebo 
objevit, jak můžete získat zajímavé zkušenosti a pobavit se, zavítejte 
na http://eycb-eu4u.blogspot.cz/. 

Moc děkuji naší dobrovolnici Adélce Kalusové, která se o blog 
stará! 

 

Navázali jsme spolupráci s břeclavským úřadem práce 

Neformálně-vzdělávací projekty programu Erasmus+: Mládež jsou výbornou 
příležitostí, jak si rozšířit své obzory a zdokonalit své schopnosti v oblastech tzv. 
měkkých kompetencí, kterým se běžné formální vzdělávání příliš nevěnuje, ale které 
jsou požadovány zaměstnavateli. Proto jsme se rozhodli nabízet účast na nich přímo na 
Úřadě práce, kde se lze setkat s mladými lidmi, kteří jsou zrovna nezaměstnaní a mají 
tak jedinečnou příležitost vycestovat třeba na dlouhodobou Evropskou dobrovolnou 
službu nebo alespoň na krátkodobou výměnu mládeže či tréninkový kurz. 

Od května tak můžete vidět v přízemí Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Břeclav 
(Fintajslova 7, Břeclav 2) nabídky projektů, na něž se lze aktuálně přihlásit. Jsou vyvěšeny 

http://www.eycb.eu/
http://www.eurodesk.cz/granty/eycb-nabizi-financni-podporu-pro-ucast-na-mezinarodnich-projektech
http://eycb-eu4u.blogspot.cz/
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na nástěnce „Rekvalifikace.“ Dále se nám podařilo tyto nabídky dostat také na kontaktní 
pracoviště Úřadu práce ČR v Hustopečích. 

Tímto moc děkujeme vedení břeclavského úřadu práce za svolení s propagací 
projektů v jeho prostorách. 

 

Fotosoutěž pro účastníky zahraničních projektů 

Připomínáme, že se stále (až do 10. října) můžete zapojit do naší fotosoutěže a na náš 
e-mail eycb.info@gmail.com poslat své krásné fotografie z projektů, kterých jste se 
s námi letos zúčastnili. 

Témata fotografií mohou být různá, nesmějí však zobrazovat účastníky projektu nebo 
další osoby, ledaže nejde poznat, o koho se jedná. 

Pro autory dvanácti nejhezčích fotek, které budou také otištěny 
v nástěnném kalendáři EYCB na rok 2017, máme připraveny věcné dary: tričko 
s vyšitým logem EYCB, mikinu EYCB a skládací plátěnou tašku EYCB. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Různé 
 

Zvolena nová rada spolku 

Na výroční schůzi byla zvolena nová rada spolku. Jejími členy jsou: Eva Janečková (1. 
viceprezident, viceprezident pro pořádání vlastních projektů, koordinátor EDS), Jana 
Parolková (viceprezident pro koordinaci zahraničních projektů), Jakub Miklín 
(prezident, koordinátor EDS) a Ondřej Svačina (finanční viceprezident). Revizorem byl 
zvolen Libor Karvay. 

http://www.eycb.eu/
mailto:eycb.info@gmail.com
http://eycb.eu/cz/stranky/2623-sout

