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Činnost spolku v období duben–červen 2017
Účast na zahraničních projektech Erasmus+: mládež
1.

3.−7. 4. 2017 – Navigate Your Inner Compass: 3rd Edition: part 2 – Finsko
– 1 účastník
2. 3.–11. 4. 2017 – COOL Learning – Norsko – 3 účastníci
3. 10.–17. 4. 2017 – Conflict vs. Connection: A Practical Training for Young
Peace-Builders – Arménie – 3 účastníci
4. 20.–28. 4. 2017 – Unlock Your NGO's Potential Through Coaching –
Bulharsko – 4 účastnice
5. 24. 4. – 5. 5. 2017 – Bee COINs: Financial Education Debunked – Nizozemí
– 5 účastníků
6. 30. 4. – 8. 5. 2017 – TreeHouse – Lotyšsko – 5 účastníků
7. 3.–12. 5. 2017 – Eco Footprint – Bulharsko – 5 účastníků
8. 5.–13. 5. 2017 – S.T.E.P.S. (Share Trekking Experience Promoting Selfawareness) – Itálie – 9 účastníků
9. 8.–15. 5. 2017 – Culture of Dialogue: part II – Srbsko – 1 účastnice
10. 11.–20. 5. 2017 – I am Entrepreneur in a Rural World – Rumunsko – 5
účastníků
11.12..–18. 5. 2017 – Youth Marketing Policy
Makers
for
Sustainable
Development
(YouMUST): Mobility of Youth Workers II –
Makedonie – 2 účastnice
12.14.–20. 5. 2017 – We Are Fighting Against
Wasting – Turecko – 6 účastníků
13.14.–24. 5. 2017 – Your Body Is a Voice II –
Francie – 3 účastníci
14.18.–29. 5. 2017 – Let's Act! Forum theatre
to be (re)born as a citizen! – Francie – 3
účastníci
15.20.–28. 5. 2017 – Power to Unlock Your
Inner Entrepreneur – Portugalsko – 3
účastníci
16.2.–10. 6. 2017 – Global Intercultural
Warming Against Youth Radicalization –
Polsko – 5 účastníků
17. 2.–9. 6. 2017 – Drink with Sense – Dánsko – 6 účastníků
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18. 2.–11. 6. 2017 – Dances with Wolves – Lotyšsko – 5 účastníků
19. 3.–11. 6. 2017 – Breaking gender barriers through Youth Work: A Quest 4
Equality – Arménie – 2 účastníci
20. 4.–11. 6. 2017 – Voice of Diversity in Europe! – Turecko – 5 účastníků
21. 15.–25. 6. 2017 – One Wild Life – Portugalsko – 2 účastníci
22. 16.–24. 6. 2017 – HumanitYouth Campaign – Itálie – 2 účastníci
23. 18.–26. 6. 2017 – Tree Spirit – Lotyšsko – 3 účastníci
24. 19.–25. 6. 2017 – Youth Workers for More Inclusive Europe – Arménie – 2
účastníci
25. 20.–30. 6. 2017 – Mix'Abilities – Francie – 5 účastníků
A opět pár pěkných čísel, která dobře ilustrují naši aktivitu na poli vysílání na
projekty Erasmus+ mládež – díky moc naší projektové koordinátorce Janě
Parolkové:
•
•
•

letos vyšleme účastníky už na 500tý projekt!
na stránkách nám tento týden přibyl už 55tý letošní projekt!
příští měsíc nám vyjede na projekt náš 1200tý výjezdník!

Evropská dobrovolná služba
V květnu se z roční EVS v německé organizaci Jugend- & Kulturprojekt e.V.
vrátila Lucie Poláčková. Podílela se tam zejména na administrativní podpoře
a koordinaci mezinárodních kulturních projektů a hostitelské organizace,
spravovala její sociální sítě a starala se o propagaci a navazování kontaktů
s novými partnerskými organizacemi.
Průběžně připravujeme také další dobrovolníky na jejich EVS.
Domácí projekty Erasmus+: mládež
K dubnové uzávěrce jsme ve spolupráci s belgickým trenérem Dominiquem
Verschuren podali žádost na projekt KA1 mobility pracovníků s mládeží „Discover
Your Talent and Get Employed“. Trénink, jehož cílem je zlepšit kompetence
pracovníků s mládeží pomocí metod sebepoznání tak, aby byli schopni lépe
pomáhat mladým lidem objevit jejich talenty, silné a slabé stránky, a toto využít
pro získání zaměstnání dle svých potřeb a přání, se měl konat v Lednici letos
v prosinci.
Projekt bohužel nebyl schválen z důvodu omezených grantových prostředků.
Prezentace na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích
Naše dobrovolnice Monika Ngo-Le uspořádala na Biskupském gymnáziu
v Českých Budějovicích další prezentaci, na níž představila studentům možnosti
výjezdů na zahraniční projekty v rámci programu Erasmus+: mládež. Opět se jí
podařilo nadchnout řadu mladých lidí, kteří projevili zájem dostávat nabídky
aktuálních projektů.
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Moc Monice děkujeme za její iniciativu a ochotu šířit povědomí o těchto skvělých
příležitostech!
Setkání u příležitosti 10 let EYCB
V sobotu 24. června jsme u příležitosti 10 let
činnosti EYCB v brněnské Expediční klubovně
uspořádali setkání pro naše příznivce. Vyhlásili
jsme na něm výsledky naší loňské fotosoutěže
o nejhezčí fotky ze zahraničních projektů a odměnili
její(ho) vítěze. Příchozí taky měli možnost
poslechnout si zajímavé zážitky dobrovolnice, která
strávila deset měsíců na EVS ve španělském
centru pro mládež v Majadahondě. Podělili jsme
se také o naše zkušenosti s přípravou a realizací projektů Erasmus+ mládež
a zájemcům poradili, jak na ně.
Hlavním smyslem akce ale bylo potkat se s vámi, vzájemně se lépe poznat
a podělit se o to, co vše vám (i nám) cesty za neformálním vzděláváním
a dobrovolnictvím přinesly nebo naopak vzaly. A to se každopádně povedlo; setkání
probíhalo ve velice přátelském a příjemném duchu. Děkujeme všem, kteří dorazili,
a také Expedition clubu Brno za poskytnutí krásných prostor a skvělého
občerstvení.
EYCB v Ostravě
Ti z vás, kteří to mají do
Brna
daleko
a
pobývají
v Ostravě nebo jejím okolí, měli
možnost osobně poznat naši
projektovou
koordinátorku
Janu Parolkovou přímo v této
moravsko-slezské
uhelné
metropoli. Této možnosti nakonec využil jen jeden ze zájemců, který se tak blíže
seznámil nejen s tím, jak to na projektech vypadá, jak se na ně přihlásit a jak
vyplnit úspěšnou přihlášku, ale i o fungování EYCB.

Různé
Zvolena nová rada spolku
Na dubnové výroční členské schůzi byla zvolena nová rada spolku ve složení:
Jakub Miklín (prezident, koordinátor EDS), Jana Parolková (1. viceprezidentka,
projektová koordinátorka), Eva Janečková (viceprezidentka pro pořádání vlastních
projektů, koordinátorka EDS) a Ondřej Svačina (finanční viceprezident).
Revizorem byl zvolen Libor Karvay.
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