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I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 
2016/4 říjen–prosinec 2016 
 

 
Činnost spolku v období říjen–prosinec 2016 

 
Účast na zahraničních projekteéch Erasmus+: Mládež v akci 

1. 1.−10. 10. 2016 – Outdoor Gives More! – Slovensko – 2 účastníci 
2. 4.−12. 10. 2016 - Increasing quality of inclusion and employability international 

youth projects – Srbsko – 2 účastníci 
3. 8.−16. 10. 2016 – Youth Empowerment for Change – Arménie – 2 účastníci 
4. 15.−23. 10. 2016 – Employ Me – Turecko – 7 účastníků 
5. 16.−24. 10. 2016 – Youth work through social media – Bulharsko – 5 účastníků 
6. 19.−31. 10. 2016 – Eco-Volunteers – Estonsko – 9 účastníků 
7. 21.−27. 10. 2016 – Being a Refugee Is Not a 

Choice – Itálie – 6 účastníků 
8. 22.−29. 10. 2016 – Lost Myself on the Internet 

– Řecko – 6 účastníků 
9. 23.−31. 10. 2016 - Leading the Intercultural 

Dialogue in our Projects for Better 
Acceptance of Diversity in Society – 
Chorvatsko – 3 účastníci 

10. 25. 10. – 2. 11. 2016 - Upgrade Youth Work 
(partnership building activity) – Rumunsko – 
3 účastníci 

11. 1.−9. 11. 2016 - A Step Forward in Youth 
Employment: Enriching Regular Youth Work 
with Quality Entrepreneurial Learning – Chorvatsko – 2 účastníci 

12. 1.−6. 11. 2016 - Contact Making Seminar for Inclusion in Europe – Španělsko – 2 
účastníci 

13. 6.−13. 11. 2016 - Enter the Skin of a Young Leader – Francie – 3 účastníci 
14. 10.−17. 11. 2016 - Arts: Agents for Community Change – Kosovo – 3 účastníci 
15. 12.−18. 11. 2016 - From Out of Hate, a Peace of Art – Arménie – 4 účastníci 
16. 13.−20. 11. 2016 - Young Active Europeans – Srbsko – 3 účastníci 
17. 14.−21. 11. 2016 - em4em: Empowerment for Employment (contact making event) 

– Polsko – 2 účastníci 
18. 16.−22. 11. 2016 - 3R - No Time to Lose! Reduce, Recycle, Reuse – Řecko – 6 

účastníci 
19. 19.−25. 11. 2016 - ARTpreneurship – Kypr – 3 účastníci 
20. 20.−27. 11. 2016 - Participation and Active Citizenship – Turecko – 3 účastníci 
21. 20.−26. 11. 2016 - Inside Out: Let Talent Be Your Guide – Itálie – 2 účastníci 
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22. 21. 11. – 1. 12. 2016 - Female Labor Force Participation on the Basis of Gender 
Equality – Turecko – 2 účastníci 

23. 23.−30. 11. 2016 - I Have a Dream - Life Coaching for Youth – Norsko – 2 
účastníci 

24. 25. 11. – 5. 12. 2016 - Youth for Nature, Volunteering and Inclusion (Partnership 
Building Activity) – Kosovo – 1 účastnice 

25. 3.−10. 12. 2016 – Energy Efficient Baled Straw Ecological House – Itálie – 3 
účastníci 

26. 7.−15. 12. 2016 – What if? – Rumunsko – 2 účastníci 
27. 10.−19. 12. 2016 – Holistic Facilitation – Arménie – 3 účastníci 
28. 10.−18. 12. 2016 – Social Entrepreneurship with/for immigrants, refugees and 

other marginalised groups - Srbsko – 2 účastníci 
29. 11.−20. 12. 2016 – Get Into Green Scene – Turecko – 5 účastníků 
30. 12.−18. 12. 2016 – Your Voice Matters – Litva – 7 účastníků 
31. 12.−19. 12. 2016 – Navigate Your Inner Compass: 3rd edition – Finsko – 2 

účastníci 
 

Za rok 2016 jsme tak vyslali 405 účastníků na 105 zahraničních projektů v 29 
zemích. Poprvé jste se s námi letos mohli podívat do Kosova a to hned na dva projekty. 

V prosinci jsme také vyslali 1.100. účastníka na zahraniční projekt. 

A ještě jedno krásné číslo – na Facebooku už je vás, našich příznivců, přes 3.000! 
Děkujeme! 

Velké díky samozřejmě patří i Jance Parolkové, která se o zahraniční projekty 
a všechny účastníky vzorně stará. 

 

Evropská dobrovolná služba 

V listopadu se vrátila dobrovolnice 
Kristýna Bulová z půlroční EVS v kyperské 
organizaci KEY – Innovation in Culture, 
Education and Youth. Během svého 
dobrovolnického pobytu se snažila inovovat 
kulturní život mladých lidí v Limassolu 
pořádáním movie nights, mezinárodních 
večerů, různých festivalů a workshopů. 
Pomáhala také v místní charitě. Zde si 
můžete přečíst, jak svou EVS hodnotí a jaké 
si z ní odvezla zážitky. 

Spolu s Evkou Janečkovou jsme vyslali další čtyři dobrovolníky: po jednom do těchto 
organizací a zemí: Europe Direct Centre in Amiens, Francie; International Youth 
Activities Centre Association, Turecko; KEY NGO, Kypr a Studio Progetto, Itálie. 

Celkem jsme za rok 2016 vyslali 9 dobrovolníků na 8 projektů EVS do 6 zemí. 
Oproti loňskému roku jde o více než poloviční nárůst, na kterém má obrovský podíl naše 
EVS koordinátorka Evička Janečková. MOC jí proto děkuju! 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cz/stranky/2668-volunteer-innovation-project-for-society-v-i-p-s-kypr
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Vlastní projekty 

Od 20. do 27. října 2016 probíhal v Lednici tréninkový kurz „Create Your Own 
Working Future“ organizovaný Evkou Janečkovou z EYCB ve spolupráci s belgickou 
organizací Connected Elephant. 

Zúčastnilo se ho 24 pracovníků s mládeží z organizací, které pracují 
s nezaměstnaným mladými lidmi. Mezi zastoupenými zeměmi byly Arménie, Belgie, ČR, 
Estonsko, Moldávie, Itálie, Slovensko a Turecko. V průběhu velmi intenzivních šesti dní 
aktivit zkoumali svou identitu, zjišťovali, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, učili se je 
efektivně využívat a objevovali nové techniky a metody, které budou moci využít ve své 
práci s mladými lidmi. Velmi přínosné bylo také sdílení jejich vlastních zkušeností. 
Podívejte se na toto video zachycující průběh a atmosféru projektu. 

Díky skvělé trenérské dvojici Evce Janečkové a Dominikovi Verschuren, stejně jako 
perfektnímu týmu účastníků se jednalo o „training where magic really happened“. MOC 
děkuji všem, kdo se na přípravě a realizaci tohoto tréninku podíleli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYCB se zapojilo do prvního českého Giving Tuesday 

Po tzv. Black Friday a Cyber Monday, dnech tradičně spojených s výraznými slevami, 
následuje v řadě zemí také Giving Tuesday, svátek dobrovolnictví a dárcovství. Letos 
poprvé se tato akce konala také v České republice a my jsme se do ní zapojili. 

Spustili jsme dárcovskou kampaň na podporu našeho „grantového programu“, který 
hradí mladým lidem ze sociálně nebo ekonomicky slabých poměrů cestovní náklady 
do/z místa konání projektu, výdaje spojené s vydáním cestovního pasu a pořízením 
cestovního pojištění a „kapesné“ na koupi nezbytného občerstvení při delším čekání na 
nádraží nebo letišti. 

Děkujeme všem, kteří nám v rámci kampaně nebo i mimo ni přispěli a přispívají – 
velice si Vaší podpory vážíme! Jedině díky Vám toho můžeme dělat tolik! 

http://www.eycb.eu/
http://connected-elephant.org/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=eN03v96FN8M&feature=youtu.be
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Přednáška Ondry Serbouska o Erasmus+ na UHK 

Náš člen Ondra Serbousek 
uspořádal v rámci „Barcampu 
Univerzity Hradec Králové“ 
přednášku o příležitostech účasti na 
zahraničních projektech programu 
Erasmus+. Během přednášky 
vysvětlil rozdíl mezi programy 
Erasmus a Erasmus+, ozřejmil, co 
obnášejí jednotlivé klíčové akce 
programu Erasmus+ a zaměřil se na 
KA1 v rámci sekce pro mládež. 
Popsal, co je výměna mládeže, 
tréninkový kurz a PBA a EVS. Dále poskytl zájemcům základní obecné info o tom, co si 
kdo platí a co ne a do kterých zemí se dá vycestovat. Nakonec zmínil EYCB, jako jednu 
z organizací, přes kterou se dá na projekty vyjet. 

Na přednášku dorazilo kolem 60-80 zájemců, tak doufejme, že alespoň část z nich se 
brzy nějakého projektu zúčastní!  Děkuju moc Ondrovi za nápad a realizaci přednášky! 

 

Workshopy o programu Erasmus+: Mládež na Gymnáziu Břeclav 

V prosinci jsme po delší době 
zašli s Jankou Parolkovou na 
břeclavský gympl a uspořádali 
tam sérii workshopů o programu 
Erasmus+: Mládež. Nejprve jsme 
studenty stručně seznámili 
s tím, co vše EYCB dělá a potom 
jim přiblížili, jak vypadají 
krátkodobé i dlouhodobé (EVS) 
projekty. Zde jsme navíc měli 
pomoc, a sice Tomáše Průdka, 
který se právě vrátil 

z tréninkového kurzu, a tudíž se mohl podělit o své ještě čerstvé zážitky. 

Aby si studenti mohli udělat názornou představu, co je to vlastně neformální 
vzdělávání, a co od takového projektu čekat, vyzkoušeli si na vlastní kůži dva 
teambuildingy. 

Celkem jsme měli pět workshopů pro devět tříd, tedy cca 250 studentů. 

Moc děkuji Jance Parolkové i Tomovi Průdkovi za realizaci workshopu! 

 

 

 

 

http://www.eycb.eu/
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Různé 
 

Výsledky fotosoutěže EYCB 

Po deset měsíců jste mohli přihlašovat své fotky do naší soutěže o nejhezčí fotografie 
ze zahraničních projektů. Celkem se nám sešlo přes třicet fotek, z nichž jsme vybrali 
jedenáct, které zdobí kalendář EYCB pro rok 2017. Výherci fotosoutěže jsou: 

 Jakub Gabriš 
 David Hackl 
 Ondřej Holan 
 Veronika Jirků 
 Lukáš Jirousek 
 Monika Ngo-Le 
 Ivana Sedláčková 
 Alena Sekeráková 

 
Děkujeme všem, kteří jste se do soutěže přihlásili, a výhercům gratulujeme! 

 

Hledáme nové posily do našeho týmu – pojďte s námi tvořit lepší svět! 

Zajímá vás, jak fungujeme, co děláme a jak můžete být i vy součástí našich aktivit? Či 
jste vyjeli na projekt a vážně uvažujete nad tím, že byste uspořádali projekt vlastní? 

Chcete se setkat s EYCB a poznat nás osobně a zjistit více o tom, jak se můžete zapojit 
do našich činností a pomoct nám tak dělat ještě více pro mladé lidi nejenom v ČR a SR? 
Napište nám email na eycb.info@gmail.com, sejděme se v Břeclavi na kafe a pokecejme 
nad tím, co v EYCB děláme a o možnostech 
dobrovolnictví: http://eycb.eu/cz/stranky/87-chci-dobrovolniit-pro-eycb 

Na setkání s vámi se budeme těšit v termínu mezi 19. prosincem a 5. lednem (nebo 

někdy jindy).  

http://www.eycb.eu/
mailto:eycb.info@gmail.com
http://eycb.eu/cz/stranky/87-chci-dobrovolniit-pro-eycb
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EYCB podruhé uspělo v anketě „Osobnost NNO JMK“ 

Tak jako loni, i ve druhém ročníku ankety „Osobnost nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje“ zvítězil kandidát nominovaný EYCB. Po naší 
projektové koordinátorce Janě Parolkové uspěl i koordinátor Evropské dobrovolné 
služby a prezident EYCB Jakub Miklín. Za co byl nominován, si můžete přečíst zde. 

Velice děkujeme všem, kteří jste pro Kubu hlasovali, bez Vaší podpory by nebylo 
myslitelné nic z toho, co nejen on, ale celý tým EYCB dělá – děkujeme! 

 

 

http://www.eycb.eu/
http://osobnostnnojmk.cz/jakub-miklin

