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I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 

2017/4 říjen–prosinec 2017 

 

 

Úvodem… 

Otevřeli jste poslední „občasník“ roku 2017. Jako obvykle v něm najdete přehled 

projektů, na které jsme v uplynulém čtvrtletí vyslali účastníky, stejně jako 

informace o ostatních aktivitách, jimž jsme se věnovali. Nechybí ani osobní 

výpověď jedné z našich výjezdnic. Za Vaše příběhy, které nám nejlépe ukazují 

smysl toho, co děláme, jsme moc vděční a doufáme, že stejně jako my si je rádi čtete 

i Vy. Pro ty z vás, kteří uvažují o uspořádání vlastního projektu, přinášíme přehled 

uzávěrek a nejvýznamnějších změn v programu Erasmus+: Mládež pro rok 2018. 

Závěrem tohoto úvodníku Vám chceme poděkovat za Vaši podporu a popřát Vám 

v roce 2018 jen to nejlepší. 

Váš tým EYCB 

 

Činnost spolku v období říjen–prosinec 2017 
 

Účast na zahraničních projektech Erasmus+: mládež 

1. 2.−9. 10. 2017 – Breaking Walls Opening European Windows – Turecko – 5 

účastníků 

2. 5.–14. 10. 2017 – Youth Empowerment for Social and Economic Equality – 

Portugalsko – 2 účastníci 

3. 6.–15. 10. 2017 – Writing is Rewriting – Lotyšsko – 2 účastníci 

4. 7.–16. 10. 2017 – Steps for YOUth – Rakousko – 3 účastníci 

5. 9.–17. 10. 2017 – Social Entrepreneurship Training – Bulharsko – 3 

účastníci 

6. 10.–18. 10. 2017 – Management and Support of Volunteers Working with 

Marginalised Groups – 

Chorvatsko – 3 účastníci 

7. 17.–24. 10. 2017 – Waves of 

Migration – Finsko – 2 účastníci 

8. 21.–29. 10. 2017 – NFE – 

opportunity for inclusion and 

acceptance of immigrants and 

asylum seekers – Itálie – 2 

účastnice 

9. 22.–30. 10. 2017 – 

Understanding Diversity – 

Velká Británie – 5 účastníků 
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10. 4.–11. 11. 2017 – Sea of History – Polsko – 12 účastníků 

11. 5.–13. 11. 2017 – Ethnosphere – Lotyšsko – 3 účastníci 

12. 5.–12. 11. 2017 – Navigate Your Inner Compass IV – Belgie – 2 účastníci 

13. 6.–12. 11. 2017 – Learning 2B Together – Španělsko – 1 účastník 

14. 7.–15. 11. 2017 – Facility to Facilitate – Estonsko – 3 účastníci 

15. 10.–18. 11. 2017 – Active Citizens of Tomorrow – Dánsko – 2 účastníci 

16. 15.–27. 11. 2017 – Find Your Balance – Rumunsko – 5 účastníků 

17. 18.–26. 11. 2017 – Youthpass 

Expanded – Kypr – 3 účastníci 

18. 23.–27. 11. 2017 – Energy Efficient 

Baled Straw Ecological House – Turecko – 

3 účastníci 

19. 26. 11. – 4. 12. 2017 – See, Draw, 

Learn – Polsko – 3 účastnice 

20. 1.–8. 12. 2017 – E+QUALITY Week: 

Improving project management 

competences in youth work – Itálie – 3 

účastníci 

21. 1.–10. 12. 2017 – NFE2: Training for 

trainers for inclusion and acceptance of 

diversity in our communities – Srbsko – 2 

účastníci 

22. 2.–10. 12. 2017 – YMCA – Youth 

Mix Culture Adventure – Rumunsko – 3 

účastníci 

23. 8.–15. 12. 2017 – EntrepreneurShip – Sailing to Success – Dánsko – 2 

účastníci 

 

V prosinci jsme vyslali již 1300. účastníka na zahraniční projekt a překonali 

hranici 3600 liků na Facebooku! Jsme moc rádi, že vás s námi tolik jezdí na 

projekty a podporuje nás, děkujeme. 

 

Evropská dobrovolná služba 

V říjnu přijela ze své EVS v bulharské asociaci 

pro rozvoj sportu Ivona Pokorná. Během 

krátkodobé dobrovolné služby se podílela na 

pořádání sportovních událostí (např. Evropský 

týden sportu), ale především spolu s ostatními 

dobrovolníky dali dohromady několik výzkumů, 

přeložili webovou stránku do jejich jazyků, 

aktualizovali stránky projektů na sociálních 

sítích, vytvořili prezentaci na konferenci, obsah 

pro webové stránky, shromáždili a připravili 

faktury pro závěrečný report pro evropskou 

komisi apod. O Ivoniných zážitcích si můžete 

přečíst zde. 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cz/stranky/2902-european-volunteers-in-sport-bulharsko
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Na začátku října odjela na dlouhodobou EVS dobrovolnice, která působí 

v mládežnickém centru v lotyšském městě Valmiera. 

 

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. 

Žádost nicméně plánujeme přepracovat a podat do třetice všeho dobrého 

k únorové uzávěrce. 

 

Prezentace na SŠ 

V listopadu zorganizovala naše 

dobrovolnice Monika Ngo-Le prezentaci 

o programu Erasmus+: Mládež na 

Moravském gymnáziu v Českých 

Budějovicích. Třídu třetího ročníku se jí 

podařilo i v časných ranních hodinách 

zaujmout a získat několik zájemců o účast 

na projektech. 

V jednom z posledních letošních 

vyučovacích dnů jsme s Janou Parolkovou 

opět po delší době zavítali na Obchodní 

akademii Břeclav. Dvěma třídám jsme tam 

představili činnost EYCB, a především možnost účasti na projektech Erasmus+: 

Mládež. Žáci měli taky možnost vyzkoušet si na vlastní kůži některé z her, s nimiž 

se mohou na projektech setkat. 

 

EYCB součástí iniciativy Giving Tuesday 

Také letos se EYCB zapojilo do oslav mezinárodního dne dobrovolnictví 

a dárcovství Giving Tuesday, který letos připadl na úterý 29. listopadu. V rámci 

naší kampaně jste mohli přispět na podporu výjezdu mladých lidí 

čelících ekonomickému/sociálnímu znevýhodnění na mezinárodní vzdělávací 

projekty Erasmus+: Mládež. Pokud jste to nestihli a rádi byste mládež 

s omezenými příležitostmi podpořili, vězte, že stále můžete přispívat na náš účet 

č. 2800605023/2010. Použijete-li při tom variabilní symbol 150307, půjde váš dar 

právě na výše zmíněný účel. 

 

Různé 
 

Jana Parolková nominovaná na cenu Křesadlo 

Ocenění Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci (rozuměj 

dobrovolníky) je v České republice pravidelně udělována již od roku 2001. Teprve 

http://www.eycb.eu/
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v tomto roce však mohli první křesadla převzít také dobrovolníci v Jihomoravském 

kraji. Jedním z kandidátů na toto ocenění byla i Jana Parolková, projektová 

koordinátorka EYCB. 

Jana působí v EYCB již 9 let a je jeho nejaktivnější členkou. Za tu dobu umožnila 

vycestovat již více než 1250 mladým lidem na 500+ projektů (Erasmus+): Mládež 

v akci ve 40 zemích Evropy. Navíc iniciovala vznik zvláštního grantového 

programu EYCB, který dovoluje účastnit se na zahraničních vzdělávacích 

projektech mládeži, která by kvůli finančnímu nebo sociálnímu znevýhodnění 

neměla příležitost vycestovat. Za stejným účelem navázala kontakt s dětskými 

domovy a organizacemi pracujícími s mladými Romy. Jana rovněž zorganizovala 

mezinárodní tréninkový kurz, jehož cílem bylo neopomíjet jedince s postiženími 

a začleňovat je do společnosti. 

Kromě toho Jana v rámci svého studia na Oxford University zastávala funkci 

Společenského tajemníka Kellogg College a pomáhala handicapovaným studentům 

Oxford University pořizováním zápisů z přednášek, asistencí v knihovně 

a usnadňovala jim zapojit se do běžného studentského života. V současnosti dělá 

i mentorku v programu Yoda mentorship podporujícím nadané a aktivní 

středoškolské studenty. 

Děkujeme všem, kteří jste Janu podpořili svým hlasem. Bohužel v obrovské 

konkurenci dalších 51 nominovaných dobrovolníků na první místo ve své kategorii 

nedosáhla. 

 

Program Erasmus+: Mládež v roce 2018 

Pro všechny zájemce o podání žádosti o grant na projekt Erasmus+: Mládež 

přinášíme přehled uzávěrek: 

• KA1 (výměna mládeže, dobrovolnické projekty, mobilita pracovníků 

s mládeží): 

o 15. února 2018, 12:00 

o 26. dubna 2018, 12:00 

o 4. října 2018, 12:00 

• KA2 (strategická partnerství): 

o 15. února 2018, 12:00 

o 26. dubna 2018, 12:00 

o 4. října 2018, 12:00 

• KA2 (projekty budování kapacit): 

o 8. března 2018, 12:00 

• KA3 (strukturovaný dialog): 

o 15. února 2018, 12:00 

o 26. dubna 2018, 12:00 

o 4. října 2018, 12:00 

Žádost o grant se nově vyplňuje pouze online – přístup k formuláři je z tohoto 

odkazu - https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms. 

V Průvodci programem (pozor, zde uváděná uzávěrka 1. února už neplatí!) se 

také objevily novinky týkající se tzv. dobrovolnických aktivit (bývalá Evropská 

http://www.eycb.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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dobrovolná služba – EVS). Vše je sice ještě předmětem jednání Evropského 

parlamentu, ale napříště by měli dobrovolníci ze zemí EU (tj. i z ČR) moci konat 

dobrovolnickou službu v rámci EVS jen v programových zemích, které nejsou členy 

EU (Makedonie, Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Turecko) a v partnerských 

zemích sousedících s EU. V zemích EU by měli dobrovolníci ze zemí EU moci 

dobrovolničit jen v rámci Evropských sborů solidarity. 

 

Mé francouzské Erasmus+: Mládež zkušenosti 

Jedním z nejdůležitějších 

momentů v mém životě byl příchozí 

email od naší fakulty na vysoké 

škole, ve kterém se objevilo hned 

několik nabídek na výměnu 

mládeže. Strašně jsem tehdy 

záviděla své sestře, která byla na 

Erasmu v Africké Namibii a 

s velkým zájmem jsem zkoumala, 

kam bych se mohla vydat. Ač jsem 

chtěla vědět všechny možnosti, oko 

mi stále padalo na projekt ve 

Francii, protože Francii miluji, a 

navíc se jednalo o téma mě velmi 

blízké – lidé s postižením.  

Přečetla jsem si o co zhruba jde, 

kde přibližně se projekt nachází a 

co musím splňovat. No zdálo se to 

opravdu jednoduché (a také bylo), a 

prostě jsem si řekla – JEDU! A 

tohle rozhodnutí bylo v mém životě 

přelomové! Upřímně řečeno jsem se 

strašně těšila, že i já konečně 

někam vycestuji bez doprovodu rodičů anebo pouze s týmem, kde se nepodívám za 

hranice tělocvičny. Bez doprovodu rodičů, nicméně jsem přemluvila kamaráda, aby 

jel se mnou.  

Když se projekt začal blížit, začala jsem se o něj více zajímat (ano, jsem ostuda, 

že až tak pozdě). Nicméně se dostavila první panika. 

1. Rustikální farma cca 80 km od Toulouse (tedy asi někde mimo civilizaci) 

2. Hory, hory a zase hory (proboha to abych něco potrénovala) 

3. Všechno jídlo z bio farem (je to jasný, umřu tam hlady) 

4. Žádný obchod široko daleko (proč?) 

5. Suché záchody (co to sakra je?) 

6. S sebou obuv do deštivého počasí (a opalovací krém ne?) 

Po příjezdu vypadalo místo přesně tak jak jsem si ho představovala. Rozpadlý 

barák, výhled na hory, samá zeleň, město daleko. Ale…. Hned v první chvíli na mě 

http://www.eycb.eu/
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
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dýchla atmosféra, prostředí, milí a přátelští lidé a… No prostě najednou jsem měla 

pocit, že přesně sem patřím.  

Můj první projekt s názvem „HandiExchange“ se konal ve francouzském 

Bedeille ve spolupráci s francouzskou organizací „SolAfrika“. 25 lidí z různých 

koutů Evropy a mě nevadil jediný člověk! Naopak, každého z nich bych ráda viděla 

znovu. Vytvořili jsme si perfektní partu hned od samého začátku.  Nejenže si člověk 

opráší angličtinu, ale pozná spoustu nových přátel se stejnými zájmy – minimálně 

jedním, přeci proto tady jsme! Ale každý projekt přináší nespočetně mnoho 

poznání, zkušeností, nových pohledů, a dokonce i nových názorů. Nejednou jsem 

slyšela, že dokonce i změnu životních postojů – no a já jsem toho živým důkazem. 

Z ustrašené holky, která nedojede vlakem z Budějic do Prahy, (no to mi asi 

zůstalo☺), cestovatelkou, která se nebojí zkusit všechno! 

Samotná náplň projektu záleží vždy na daném projektu, organizátorech 

a samozřejmě spolupráci účastníků. Měla jsem to štěstí se podívat na zajímavá 

místa, zkusit si různé metody práce s lidmi s postižením a dozvědět se spoustu 

užitečných informací, které nyní mohu a zúročuji ve svém zaměstnání, nebo je 

předávám dál.  

Díky prvnímu projektu jsem se oklepala a na další projekt už jsem si koupila 

letenku o den dřív a zpáteční o den později, abych si Francii pořádně užila. 

A destinace? Jasně, že chci vidět víc míst a zkusit další projekty, ale táhlo mě to do 

Bedeille a musela jsem se znovu potkat s Francouzskými organizátory, se kterými 

jsem dodnes ve spojení (je to už skoro 5 let). O den dříve se mnou letěli i ostatní 

účastníci a zpět jsem letěla sama (poprvé v životě a byla to veliká legrace, nicméně 

o tom bych spíš napsala do nějakého humorného časopisu).  

Dalším velkým zásahem do mého života byl můj letošní projekt opět se 

SolAfrikou, na který už jsem se vydala jako spoluorganizátorka projektu a strávila 

tak ve Francii krásné 3 týdny. Opět jsem odletěla dřív, tentokrát o 4 dny, 

nezapomenutelné 4 dny, kde jsem poznala další úžasné lidi. Procestovala jsem 

Toulouse i okolí a navštívila Carcassonne – krása krás.  

Následující týden jsem 

strávila s organizátory částečně 

u nich doma, kde mě brávali na 

společné akce v malé vesničce či 

jsme hráli hry doma a popíjeli 

francouzské pivo (ano PIVO a 

neskutečně jsme se nasmáli, 

protože když jste šílení a potkáte 

další šílený lidi – umíte si to 

představit :-D )  a částečně 

v prostorách organizace 

SolAfrika, které jsou mi tak 

známy, nicméně za ty roky prošly 

řadou změn a rekonstrukcí. 

Tehdy jsme spávali ve stanech a letos už bylo přistavěno patro s postelemi a 

palandami. Zastřešený společný prostor s vybavenou kuchyní uvnitř a obrovská 

„stodola“ pro společné aktivity a workshopy. Ještěže zůstala zachovaná Yurta 

http://www.eycb.eu/
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venku – ta k tomu prostě patří. ☺ Suché záchody také prošly úpravami, a dokonce 

dva přibyly, což spousta lidí nedokáže ocenit tak jako ti, kteří zažili 25 lidí na dva 

záchody (to nechceš) ☺ . Karavan se sprchou změnil místo, avšak i k němu přibyla 

vnitřní sprcha pro větší komfort. Dokonce umyvadla izrcadla. No tohle není ta 

pravá džungle, ale samozřejmě je to nádhera a větší pohodlí. Navíc do budoucna 

budou organizátoři (a pravděpodobně a snad i já) stavět bezbariérovou koupelnu, 

aby prostory byly přizpůsobené pro případné účastníky upoutané na invalidní 

vozík.  

Poslední výměna byla složena z různých věkových kategorií, různých typů lidí, 

a přesto jsme vytvořili další super partu. Co se mi moc líbilo, byl výjezd Maďarské 

skupiny studentů v čele s jejich učitelkou, která sloužila zajedno jako dospělý 

dohled a za druhé jako překladatelka pro ty, kteří měli potíže s angličtinou. Podle 

mě je to úžasný způsob, jak mladé lidi trochu popíchnout k tomu, aby se nebáli 

někam vycestovat a neřešili jazykovou bariéru, protože co se projektů Erasmus+ 

týče – nikdy není tak velká, aby člověk nemohl jet! A věřte, že se vám nebude chtít 

domu. 

Navíc pokud se znovu setkáte s lidmi 

z projektu, je to nepopsatelný pocit! Po 5 letech 

jsem potkala jednoho z francouzských 

organizátorů a ač jsme si tehdy nebyli tak 

blízcí, tak teď jsme stále v kontaktu, píšeme si 

a nemůžu se dočkat až se v létě opět uvidíme!  

Abych to shrnula. Erasmus + mi dal 

neskutečnou volnost, možnosti, příběhy, 

poznání, dokonce i lásky ☺  a mnoho dalšího a 

díky EYCB jsem našla vášeň a troufnu si říct, 

náplň života. Protože každým dnem se těším 

na další projekt, na to, co se opět naučím a 

jakými skvělými lidmi se budu moci setkat. 

Pokaždé když se vracím domů, neobejde se to 

bez slz. Dalších x týdnů ale chodím jako 

sluníčko, protože jsem stále plná dojmů. No a 

když si to chci připomenout, podívám se na 

video z první výměny, kde nás celých 11 dní natáčeli a dělali promo video pro 

Solafriku, nebo si pustím video, které pro mě natočili účastníci s organizátory 

z poslední výměny proto, že jsem musela odjet ještě před koncem. Upozorňuji, že 

ač jsem to viděla už asi tisíckrát, vždycky mě to rozbrečí. ☺ 

Díky EYCB!!!! 

Jana Kohoutová 

 

EYCB má prvního zaměstnance 

Od 1. prosince už EYCB není organizací fungující čistě na dobrovolnickém 

principu. Přestože naprostá většina našich členů a dobrovolníků se činnosti pro 

EYCB stále věnuje ve svém volném čase, po práci, studiu a bez nároku na finanční 

http://www.eycb.eu/
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odměnu – za což jim patří obrovské díky a velký obdiv! – přijali jsme také prvního 

zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek. 

Je jím Jakub Miklín, koordinátor EDS a prezident spolku, který nyní pracuje 

také jako administrátor projektů. Věříme, že posílení našeho týmu o člověka, který 

se bude moci práci pro EYCB věnovat “naplno“, nám umožní rozšíření naší činnosti 

a dovolí nám posunout se zase dál. 

 

Za Vaši podporu děkuje a všechno nejlepší v novém roce Vám přeje 

tým EYCB 

 

http://www.eycb.eu/

