
 

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

I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 
2016/3 červenec–září 2016 
 

 
Činnost spolku v období červenec–září 2016 

 
Účast na zahraničních projekteéch Erasmus+: Mládež v akci 

1. 8.−16. 7. 2016 – Participation for Inclusion – Arménie – 2 účastníci 
2. 13.−22 7. 2016 – Discover Yourself Through Art – Bulharsko – 5 účastníků 
3. 15.−23. 7. 2016 – Smart?Phone – Španělsko – 5 účastníků 
4. 18.−28. 7. 2016 – Home, Sweet Home – Estonsko – 5 účastníků 
5. 22.−29. 7. 2016 – SMS – Dánsko – 6 účastníků 
6. 28. 7. – 6. 8. 2016 – Think Global, Act Local – Itálie – 2 účastníci 
7. 1.−9. 8. 2016 – EcoLab 4 Sustainable Development – Arménie – 2 účastníci 
8. 1.−9. 8. 2016 – Feel the Flow & Explore Yourself as a Trainer – Arménie – 3 

účastníci 
9. 1.−8. 8. 2016 – Artify the Frames – Slovinsko – 5 účastníků 
10. 1.−12. 8. 2016 – Minorities in Action – Estonsko – 7 účastníků 
11. 2.−11. 8. 2016 – EcoTravellers – Itálie – 5  účastníků 

12. 4.−11. 8. 2016 – European 
Meeting of Sport for Tolerance – 
Portugalsko – 5 účastníků 
13. 6.−14. 8. 2016 – Think It, 
Change It – Turecko – 5 
účastníků 
14. 8.−17. 8. 2016 – Under 
Construction – Bulharsko – 6 
účastníků 
15. 8.-15. 8. 2016 – Let’s 
PartYcipate – Finsko – 2 účastnice 
16. 11.−19. 8. 2016 – Empower 

Yourself: New Entrepreneurial Paths for an Inclusive Society – Itálie – 4 
účastnice 

17. 12.−19. 8. 2016 – From Conflict to Connection: A Training for Young Peace 
Builders – Arménie – 2 účastníci 

18. 15.−21. 8. 2016 – Be Active and Find Your Dream Job – Bulharsko – 5 účastníků 
19. 16.−25. 8. 2016 - Making Growth Sustainable: Co-Creating Solutions through 

SOCIAL Entrepreneurship – Rumunsko – 6 účastníků 
20. 20.−27. 8. 2016 – Changing Views – Slovinsko – 7 účastníků 
21. 21. 8. – 1. 9. 2016 – You Are the Leader of Tomorrow – Rumunsko – 6 účastníků 
22. 22.−29. 8. 2016 - #Dance4Dialogue – Estonsko – 7 účastníků 
23. 23.−31. 8. 2016 – My Talent – Itálie – 5 účastníků 
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24. 23.−30. 8. 2016 – Extremism?! No, Thanks! – Arménie – 2 účastníci 
25. 1.−11. 9. 2016 – Can I Come In? – Estonsko – 3 účastníci 
26. 1.−8. 9. 2016 – Life Without Borders – Bulharsko – 3 účastníci 
27. 1.−9. 9. 2016 - #RECRAFT16Rural Entrepreneurship, Craft your future! – Itálie – 5 

účastníků 
28. 3.−11. 9. 2016 – Human Rights Education for Rural Youth – Albánie – 3 účastníci 
29. 4.−11. 9. 2016 – Active YOUth for Europe – Rumunsko – 5 účastníků 
30. 5.−15. 9. 2016 – Your Body is a Voice – 3 účastníci 
31. 6.−12. 9. 2016 – Involving Everyone: Learning Through Erasmus+ - 2 účastníci 
32. 13.−22. 9. 2016 - Making Growth Sustainable: Co-Creating Solutions through 

GREEN Entrepreneurship – Rumunsko – 6 účastníků 
33. 17.−25. 9. 2016 - Growth and Inspiration through Volunteering and 

Empowerment – Lotyšsko – 2 účastnice 
34. 19.−27. 9. 2016 – Healthy Body, European Spirit – Portugalsko – 6 účastníků 
35. 22. 9. – 1. 10. 2016 - Youth Marketing Policy Makers for Sustainable Development 

(YouMUST) – Makedonie – 2 účastnice 
36. 27. 9. – 5. 10. 2016 - Unlock Your Learning Potential through Coaching – 

Bulharsko – 3 účastníci 
37. 28. 9. – 9. 10. 2016 - Everyday Ecology: Small Steps to Create Change – Francie – 

3 účastníci 
 

V září naše projektová 
koordinátorka Janka Parolková 
vyslala už 1.000. (slovy tisícího) 
účastníka na zahraniční projekt 
v historii EYCB. 

Jsme moc rádi, že Vás už tolik 
s námi vyjelo za svou zkušeností 
neformálního vzdělávání (většina 
z Vás dokonce opakovaně) a že se o 
nás dobrým slovem šíříte dál. To je 
nejlepším důkazem, že naše práce má opravdu smysl. Děkujeme! 

Obrovské díky pak patří samozřejmě Jance, která se o všechny výjezdníky a projekty 
vzorně stará a bez které by nic z toho nebylo možné. 

 

Evropská dobrovolná služba 

Koncem září se vrátila dobrovolnice Hana Magdoňová, která působila rok 
v německém poloprofesionálním divadle Theater GegenStand. K základní náplni její 
činnosti tam patřila technická a organizační asistence při divadelních představeních, 
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jejich propagaci a přípravě, ale kromě toho 
Hanka taky ze své iniciativy vedla kurz 
fyzického básnictví a zrežírovala inscenaci 
Tři sestry Antona Pavloviče Čechova. 
Report z projektu si můžete přečíst zde. O 
této EVS psal dokonce německý deník 
Oberhessische Presse.  

Koordinátorka EDS Evka Janečková 
vyslala další dobrovolnici do kyperské 
organizace KEY NGO, kde stráví půl roku. 
Mezi její úkoly bude patřit pravidelná 

pomoc v charitě, ale také pořádání různých volnočasových aktivit pro mládež. V říjnu 
pak vyšle dobrovolníka do francouzské organizace Europe Direct Picardie. 

Aktuálně se můžete přihlásit na dvě EVS: 

★ 𝔼𝕦𝕣𝕠𝕡𝕖𝕒𝕟 𝕐𝕠𝕦𝕥𝕙 𝕍𝕠𝕚𝕔𝕖 (𝔼𝕍𝕊) - Turecko, Kayseri - 1. prosince 2016 - 30. ledna 
2017 (http://eycb.eu/…/stra…/2828-european-youth-voice-evs-turecko). 
Přihlašování do: 20. října (vč.). 
 

★ 𝕆𝕡𝕖𝕟𝕚𝕟𝕘 𝕓𝕠𝕣𝕕𝕖𝕣𝕤 𝕥𝕙𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕧𝕠𝕝𝕦𝕟𝕥𝕖𝕖𝕣𝕚𝕟𝕘 – Itálie, Valdagno, 1. února – 
1. listopadu 2017 (http://eycb.eu/…/2793-opening-borders-through-volunteering-…). 
Přihlašování do: 20. října (vč.). 

 
Pokud máte zájem se na tyto projekty přihlásit, zašlete nám prosím svůj životopis 
a motivační dopis na adresu eycb.info@gmail.com. 

 

Vlastní projekty 

Dům zahraniční spolupráce schválil tréninkový kurz „Create Your Own Working 
Future“ podaný Evkou Janečkovou od nás z EYCB ve spolupráci s belgickou organizací 
Connected Elephant. Projekt se bude konat v Lednici od 20. do 27. října 2016. 

Pracovníci s mládeží, kteří se 
ho zúčastní, projdou cestou 
lepšího poznání sebe sama, 
uvědomí si své silné i slabé 
stránky a to, jak jich mohou 
využít, aby v životě skutečně 
dosáhli toho, čeho chtějí. Na 
vlastní kůži si tak vyzkoušejí 

metody a postupy, které poté budou sami používat k tomu, aby účinně pomohli mladým 
lidem získat práci odpovídající jejich představám a potenciálu. 

Moc děkuji Evičce a všem ostatním za přípravu celého tréninku! 

 

 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cz/stranky/2519-experiencing-theatre-and-cultural-management-nmecko
http://www.op-marburg.de/Lokales/Kultur/Kultur-lokal/Junge-tschechische-Regisseurin-verwirklicht-Jahresprojekt
http://eycb.eu/cz/stranky/2828-european-youth-voice-evs-turecko
http://eycb.eu/cz/stranky/2793-opening-borders-through-volunteering-itlie
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EYCB partnerem projektu, který vytvořil jedinečnou crowdfundingovou 
platformu 

EYCB je partnerem projektu „No Borders in V4 Youth Exchanges“ podpořeného 
grantem z Visegrádského fondu, který vytvořil unikátní crowdfundingovou platformu 
„Support Your Dream“. 

Cílem projektu je podpořit charitativní, sociální, environmentální, lidské a kulturní 
projekty zaměřené zejména na cílovou skupinu - děti a mládež. Jde o sběrnu nápadů, 
kde mohou své projekty, které mají být finančně podpořeny, předkládat jakékoli fyzické 
a právnické osoby, které chtějí pomáhat. 

 
Hlasujte pro přednášku Ondry Serbouska o Erasmus+! 

Náš člen Ondra Serbousek se přihlásil jako řečník na akci „Barcamp Univerzity 
Hradec Králové“ – sérii přednášek různých lidí na různá témata.  Tématem Ondrovy 
přednášky jsou možnosti, které mladým lidem nabízí program Erasmus+, a zejména jeho 
podprogram zaměřený na neformální vzdělávání mládeže. Ondra je přihlášený v sekci 
„Na vaši žádost“ – řečníci z této sekce se teprve budou vybírat podle počtu obdržených 
hlasů. 

Chcete-li tedy Ondru podpořit a případně se pak od něj na Barcampu dovědět, k čemu 
že je ten Erasmus+ dobrý, dejte mu prosím hlas na: http://www.barcamphk.cz/lectures. 

Moc děkuji Ondrovi za nápad a iniciativu! 

 

Léto – čas setkávání… 

Na začátku prázdnin jsme se potkali s některými z Vás, našich výjezdníků. Byla to 
velmi příjemná, inspirující a motivující setkání, díky nimž jsme mj. získali i nové 
dobrovolníky do našich řad! Děkujeme Vám!  

Kdybyste měl tedy kdokoli pocit, že Vám nestačí jen virtuální elektronická 
komunikace a chtěli byste nás poznat osobně, neváhejte nám to dát vědět, i my se s Vámi 
rádi seznámíme. 

 

 

Různé 
 

Podpořte prosím členy EYCB nominované v anketách oceňujících aktivní lidi 

Tak jako loni, i v letošním roce má EYCB své zastoupení v anketě „Osobnost NNO 
Jihomoravského kraje“. Nominován byl Jakub Miklín, působící ve spolku jako 
koordinátor EDS. Seznámit se s důvody jeho nominace a podpořit ho můžete zde, a to 
až do 15. října. 

Dále byla v kategorii Srdcař roku prestižní ankety Via bona nominována naše 
projektová koordinátorka Janka Parolková. V obrovské konkurenci mnoha dalších 
přihlášených ale bohužel nepostoupila mezi tři finalisty. 

http://www.eycb.eu/
http://supportyourdream.com/en
http://www.barcamphk.cz/lectures
http://osobnostnnojmk.cz/jakub-miklin
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Nenechávejte ležet své fotky z projektů v šuplíku a přihlaste je do naší 
fotosoutěže! 

Už jen do 10. října máte možnost se 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. 

 

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

