
 

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

I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 

2017/3 červenec–září 2017 

 

 

Úvodem… 

I když léto bylo především ve znamení prázdnin, následující stránky „občasníku“ 

jsou důkazem, že jsme ani během veder nezaháleli, díky čemuž jste mohli vyjet na 

celou řadu zajímavých projektů. 

Jsem moc rád, že poslední stránky opět patří Vám a Vašim zkušenostem 

s programem Erasmus+: mládež. Ty jsou totiž tím nejlepším svědectvím, jak může 

týdenní pobyt na výměně mládeže či tréninku mladému člověku úplně změnit 

život. Děkujeme Vám, že se s námi (a s ostatními čtenáři „občasníku“ o své příběhy 

dělíte. 

Krásné podzimní dny Vám přeje, 

tým EYCB 

 

 

Činnost spolku v období červenec–září 2017 
 

Účast na zahraničních projektech Erasmus+: mládež 

1. 2.−8. 7. 2017 – Learn & Share: 

Entrepreneurship for Sustainable 

Development – Švédsko – 5 

účastníků 

2. 12.–19. 7. 2017 – Don't Let Labels 

Hold You Back – Turecko – 7 

účastníků 

3. 14.–21. 7. 2017 – Strategic & 

Creative Volunteering – Dánsko – 7 

účastníků 

4. 15.–22. 7. 2017 – Energy Efficient 

Baled Straw Ecological House – 

Srbsko – 3 účastníci 

5. 19.–28. 7. 2017 – Earth: Heritage 

from Future – Turecko – 8 

účastníků 

6. 20.–29. 7. 2017 – War & P.E.A.C.H.: 

War & People's Exodus Across 

Culture and History – Itálie – 6 

účastníků 
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7. 21.–29. 7. 2017 – Think Global, Act Local II – Itálie – 5 účastníků 

8. 24.–31. 7. 2017 – Discover Green Jobs – Francie – 5 účastníků 

9. 5.–15. 8. 2017 – Share Diversity ... Stop Radicalism – Portugalsko – 5 

účastníků 

10. 12.–19. 8. 2017 – 

Managing Diversity: A 

Training for Youth Workers 

– Nizozemí – 1 účastnice 

11. 15.–23. 8. 2017 – 

Mindful Leadership: 

Training Youth Leaders to 

Improve Their Leadership 

and Management Practices 

– Maďarsko – 4 účastníci 

12. 16.–24. 8. 2017 – 

Picture's Up – Polsko – 4 

účastníci 

13. 17.–25. 8. 2017 – Feel 

the world - Be the 

superhero – Estonsko – 6 

účastníků 

14. 22. 8. – 1. 9. 2017 – Express Out Loud – Francie – 5 účastníků 

15. 24. 8. – 1. 9. 2017 – gREenhoUSE – Itálie – 6 účastníků 

16. 26. 8. – 3. 9. 2017 – Improvisation - the Key – Rumunsko – 3 účastníci 

17. 27. 8. – 2. 9. 2017 – Social Entrepreneurship & Sustainable Development – 

Švédsko – 5 účastníků 

18. 30. 8. – 4. 9. 2017 – With.In Nature – Dánsko – 1 účastnice 

19. 3.–11. 9. 2017 – Intercultural Education and Youth Work for More Inclusive 

Europe – Litva – 2 účastnice 

20. 3.–8. 9. 2017 – Vision of Europe through the eyes of young people from the 

countries of Visegrad Group – Polsko – 6 účastníků 

21. 5.–11. 9. 2017 – WISE Bodies – Španělsko – 2 účastnice 

22. 5.–16. 9. 2017 – Let's Play for Social Inclusion! – Francie – 3 účastníci 

23. 12.–19. 9. 2017 – Thanks but no tanks – Estonsko – 2 účastníci 

24. 18.–25. 9. 2017 – NCIS: New Countryside Information Spreaders – Itálie – 

8 účastníků 

25. 24. 9. – 1. 10. 2017 – What are you going to do with your humanities degree? 

– Polsko – 5 účastníků 

 

Evropská dobrovolná služba 

V srpnu se z osmiměsíční EVS ve španělské organizaci působící v oblasti 

komunitního vzdělávání vrátil Tomáš Pavloň. K jeho hlavním úkolům patřila 

zejména výuka angličtiny a organizace aktivit využívajících neformální vzdělávání 

a hry. Coby skaut tak mohl ideálně využít své zkušenosti vedoucího a znalost hry 
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na kytaru a zpěvu. Ve volných chvílích se 

navíc zapojoval i do činnosti neziskové 

organizace aktivní na poli integrace cizinců 

a migrantů. 

Na samém sklonku září z EVS v naší 

partnerské italské organizaci Studio 

Progetto přijela Markéta Macháčková. 

Vedla tam anglický konverzační klub pro 

mládež, výraznou měrou se podílela na 

propagaci aktivit hostitelské organizace 

(tvorbou letáků, promo materiálů, správou 

facebookových stránek) a seznámila se 

také s projektovým managementem projektů podpořených z EU (zejm. Erasmus+). 

Během léta odjeli další 4 dobrovolníci – jedna slečna na sportovně zaměřenou 

EVS v Bulharsku, další dobrovolník se bude věnovat pořádání a vymýšlení 

outdoorových her v Lotyšsku, jedna dobrovolnice bude působit v naší partnerské 

organizaci KEY NGO na Kypru a poslední v italské škole. 

 

Domácí projekty 

K uzávěrce 4. října jsme ve spolupráci s Dominiquem Verschuren znovu podali 

žádost o grant na mobilitu pracovníků s mládeží „Discover Your Talent and Get 

Employed!“, která byla u předchozí uzávěrky zamítnuta pro nedostatek financí. 

Pokud budeme tentokrát úspěšní, uskuteční se tréninkový kurz od 22. do 29. 

března 2018 v Lednici. Jeho 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. Takto podporovaná mládež pak bude schopna snadněji 

získat zaměstnání dle svých potřeb a přání. 

 

Propagace činnosti EYCB 

v časopise Mozaika 

V podzimním čísle 

bulletinu Mozaika 

vydávaném Domem 

zahraniční spolupráce vyšel 

článek shrnující první 

dekádu působení EYCB. 

Medailon organizace byl také 

doplněn o krátký rozhovor 

s naším koordinátorem EDS. 

Bulletin si můžete pročíst 

zde, článek o EYCB najdete 

na straně 5. 

Nástěnka v budově sídla spolku 

V budově Gymnázia 

Břeclav, kde má EYCB 

oficiálně své sídlo, máme již 

řadu let nástěnku, o kterou 

se pravidelně stará naše 

externí dobrovolnice 

(a tamější učitelka) Zdeňka 

Miklínová. Za to, že 

studenti na nástěnce vždy 

mohou najít aktuální 

informace o chystaných 

projektech, jí patří velký 

dík. 
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Různé 
 

Jak jsem chytila erasmácké příležitosti za pačesy 

Když jsem jednoho dne viděla, jak spolužačka na Facebooku nabízí účast na 

výměně mládeže, nikdy jsem si ani nepomyslela, o jak důležitý moment v mém 

životě se bude jednat. 

Na svoji první výměnu 

mládeže jsem odjela bez 

sebemenších předchozích 

znalostí ohledně programu 

Erasmus+ a víceméně i bez 

jakýchkoliv očekávání. 

Musím říct, že i cestování pro 

mě tenkrát bylo spíše něco, co 

mě svým způsobem děsilo, 

a v hlavě se mi před účastí 

hromadily všelijaké obavy. 

Stačilo však prvních pár 

minut s českou skupinou, obavy byly tytam a já jsem si už tenkrát byla jistá, že 

tahle zkušenost bude stát za to! Moje první výměna se konala v malém italském 

městečku Acireale a jak už to tak většinou bývá, zůstává pro mě srdcovkou doslova 

a do písmene. A i když už od tohoto projektu uplynuly více než dva roky, stále se 

setkáváme nejen v rámci naší české „bandy“, ale také s ostatními účastníky. Naši 

kamarádku z Turecka jsme dokonce ovlivnili natolik, že se rozhodla pro svůj 

studijní pobyt Erasmus+ na Masarykově univerzitě v Brně, kde většina české 

skupiny studovala. 

Postupem času jsem si řekla, že určitě nechci zůstat jen u zážitků z jedné 

výměny mládeže, a tak jsem odjela na další. Nakonec jsem se začala účastnit 

i tréninkových kurzů a díky programu Erasmus+ jsem se podívala nejen dvakrát 

do Itálie, ale také do Německa, Francie, Polska a Arménie. Pro tento druh 

vzdělávání, cestování, objevování nových míst a setkávání se s novými lidmi jsem 

se nadchla natolik, že jsem nakonec strávila i pět měsíců na studijním pobytu 

Erasmus+ v maďarském městě Debrecen. 

A ani to není všechno. Vzhledem k tomu, že jsem zároveň také studovala 

bakalářskou pedagogiku 

a následně magisterskou 

andragogiku na filozofické fakultě, 

mé studium s náplní programu 

Erasmus+ úzce souviselo. 

S přibývajícími účastmi na 

projektech se tedy vynořil nápad 

využít mé zkušenosti při psaní 

diplomové práce. Argumentování 

s vedoucí práce dalo sice občas 

trochu zabrat, ale nakonec jsem 

tento rok opravdu odstátnicovala 
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s diplomkou, která nese název „Potenciál projektů Výměny mládeže Erasmus+ pro 

osobnostní rozvoj“. 

A teď sedím tady. V malé vesničce v Portugalsku. Chcete vědět, co tu dělám? 

Vykonávám zde sedmiměsíční absolventskou stáž v neziskové organizaci, opět pod 

programem Erasmus+, díky níž jsem například poprvé v životě nebyla účastnicí 

výměny mládeže, ale jednou z organizátorek.  

Když se ohlédnu zpět, zdá se mi až neuvěřitelné, kolik se toho za tak krátkou 

dobu událo. Programu Erasmus+ vděčím nejen za možnost cestovat a za zlepšení 

se v jazycích, ale zejména za navázání nových přátelství a za celkové rozšíření 

obzorů v mnoha rovinách.  

Proto bych chtěla vzkázat všem, co čtete tento můj příspěvek, abyste se nebáli 

chopit se příležitostí a vyrazili do světa, protože čtení článků o cestování 

a projektech nikdy nebude to stejné, jako když to zažijete na vlastní kůži. 

Využívejte tedy naplno těchto příležitostí, které nám například program Erasmus+ 

nabízí, protože v mnoha zemích nejsou vůbec běžné. Plno lidí si hlavně ani 

neuvědomuje, jaké máme v tomto ohledu velké štěstí… 

Alena Sekeráková 

 

Jak mladí lidé v ČR vidí aktuální situaci v EU? 

EYCB bylo partnerem projektu "Vision of Europe through the eyes of young 

people from the countries of Visegrad Group", jehož součástí bylo i ekonomické 

fórum, na němž se účastníci potkali se zástupci vlád zemí V4. 

Jaké dojmy v účastnících projekt zanechal, si můžete přečíst v příspěvku Lenky 

Švancarové: 

 

Když jsem před pár týdny podávala svoji první přihlášku na projekt Erasmus +, 

tak jsem netušila, jak moc velkou stopu ve mně projekt zanechá. O politiku a právo 

se zajímám už několik let, a když jsem viděla možnost přihlášení na projekt 

Economic forum of young leaders, tak jsem ani na malou chvíli nezaváhala 

a přihlášku podala. Ta radost při zjištění, že jsem byla vybrána na tento projekt 

financovaný Višegrádským fondem, byla nepopsatelná.  

Blížil se čas odjezdu, pečlivě jsem si zjišťovala, jak to bude celé probíhat a také 

se začala připravovat na svoji první politickou debatu, na kterou jsem byla vybrána 

jako zástupkyně České republiky, a v té době jsem ještě netušila, jak moc ta debata 

ve mně zanechá. Na projekt jsem byla vybrána spolu s dalšími pěti studenty a jsem 

velice vděčná, že jsem je mohla poznat, protože každý z nich byl nesmírně 

inspirativní v tom, co dokázali a chtějí dokázat, že mě samotnou to donutilo 

zamyslet se nad tím, co vlastně chci a jak toho dosáhnout. To oni mě naučili, že 

nejde o to, co studujeme nebo co chceme být v budoucnu, ale o to, že se musíme 

sami snažit a bojovat o to, co chceme a tvořit tak svůj budoucí život, my musíme 

být vždy ti, co budou mít iniciativu.  

Slovo iniciativa jsem slyšela na Economic forum of young leaders velmi často. 

Mnoho evropských politiků, novinářů, ekonomů, polských členů vlády, prezidenti 
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nás právě nabádali k vlastní iniciativě, jenom díky ní můžeme změnit cokoliv, co 

nám vadí a bojovat za lepší svět. Také tam mnohokrát zaznělo, že my jsme 

budoucnost Evropské unie, a to je pravda. Osobně mě mrzí, že se čím dál méně 

mladých lidí zajímá o politické věci a nemají iniciativu nic změnit, ale potom jsme 

tu my, kteří tuto iniciativu máme a dáváme se do boje o lepší svět a naši 

budoucnost.  

Každou přednášku či debatu světových politiků jsem poslouchala a sledovala 

s obrovským nadšením. Když si máte možnost popovídat s rakouským ministrem 

zahraničí, který je sice přísný politik ohledně migrační krize, ale je to velice milý 

člověk, tak to ve vás nějakou stopu zanechá a já si v tu chvíli uvědomila, že politika 

je opravdu to, v čem chci být v budoucnu činná.  

Náš projekt trval čtyři dny, během kterých jsem si uvědomila, co chci 

v budoucnu dokázat, rozmyslela si způsob, jakým toho dosáhnu a začala bojovat 

o to, aby se můj sen vyplnil. Neříkám, že se jednoho dne stanu vrcholnou političkou, 

protože nikdy nevíme, co se může stát, ale mám iniciativu se o to pokusit a začít 

tvořit lepší svět.  Také se chci snažit o to, aby se moje a mladší generace začali 

zajímat o politiku, protože my všichni jsme hlasem Evropské unie.  

Každému bych doporučila vyjet na projekt do zahraničí, naučíte se o sobě něco 

nového nebo třeba vás to může posunout dál ve vaší budoucnosti.  

Závěrem bych chtěla poděkovat EYCB Břeclav, že mě vyslali na tento projekt, 

protože nebýt vás, tak bych nenalezla svoji iniciativu. 

Lenka Švancarová 

 

V rámci projektu zpracovaly partnerské organizace dotazníkové šetření o tom, 

jak mladí lidé vnímají aktuální situaci v EU a zemích Visegrádské čtyřky. Za 

EYCB dotazník přeložila, distribuovala a vyhodnotila Jana Parolková, které za to 

moc děkuji. Dotazník vyplnilo celkem 170 mladých lidí z ČR. Zvláště zajímavé jsou 

názory mládeže na uprchlickou krizi, které uvádíme níže. 

V průzkumu vyjádřili mladí lidé z ČR preferenci přijímat uprchlíky ze zemí, 

v nichž se odehrává ozbrojený konflikt. Naprostá většina (83 %) mladých lidí 

nezaznamenala nárůst uprchlíků v jejich regionu, přičemž 62 % jich uvedlo, že 

zvýšení počtu migrantů neohrozilo jejich pocit bezpečnosti. Téměř u nikoho 

z dotazovaných uprchlická krize negativně neovlivnila situaci jejich rodiny. Více 

než tři čtvrtiny respondentů (78 %) souhlasí s tím, aby české úřady podporovaly 

zaměstnávání uprchlíků v případě, že na danou pozici není zájemce z řad českých 

občanů. 

Nicméně co se týká náboženských a kulturních rizik spojených s migrací, 71 % 

mladých lidí se obává nárůstu kulturního a náboženského napětí, 53 % zvýšené 

kriminality a 44 % teroristických útoků (bylo možné zvolit více odpovědí). Více než 

polovině dotazovaných (55 %) není jedno, jaké kultury / náboženského vyznání jsou 

uprchlíci, kteří do ČR přicházejí; 54 % se jich obává muslimů. Jen necelá polovina 

(46 %) české mládeže je připravena žít v sousedství s uprchlíky, přičemž pro 37 % 

všech respondentů by bylo přijatelné přijmout uprchlíka do své domácnosti. Pro 

stejné procento by to však přijatelné nebylo. Většina dotázaných (57 %) je však 
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připravena integrovat se s uprchlíky prostřednictvím kulturních akcí, setkání 

apod. 62 % české mládeže se domnívá, že stát by měl zajistit uprchlíkům lepší 

bydlení a životní podmínky a plné tři čtvrtiny souhlasí s tím, aby místní úřady 

uprchlíkům pomohly s uplatněním na trhu práce. 

Přes polovinu dotazovaných je přesvědčeno, že příchod uprchlíků do místa, kde 

žijí, může pomoci toleranci vůči odlišným kulturám, a pouze 29 % jich uvedlo, že 

nevidí v příchodu uprchlíků žádná pozitiva. 
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