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I n f o r m a č n í  

OBČASNÍK 
Evropského centra mládeže Břeclav 

 

2018/1 leden–březen 2018 

 

 

 

Činnost spolku v období leden–březen 2018 
 

Účast na zahraničních projektech Erasmus+: mládež 

1. 10.−18. 1. 2018 – From Protection to Promotion – Portugalsko – 4 účastníci 

2. 12.−19. 1. 2018 – Learning to Live Together – Ukrajina – 3 účastníci 

3. 8.−15. 2. 2018 – Non-Formal Education for Youth Workers – Turecko – 3 

účastníci 

4. 25. 2. – 4. 3. 2018 – PRIDE – Promoting Diversity and Inclusive Youth Work 

Practices – Arménie – 2 účastníci 

5. 1.−7. 3. 2018 – Defining the Youth Empowerment – Empowerment 

Strategies for Inclusion – Turecko – 2 účastníci 

6. 1.–9. 3. 2018 – Intercultural Dialogue through Creative Writing – Velká 

Británie – 2 účastníci 

7. 8.–14. 3. 2018 – Being a Refugee Is 

Not My Decision – Turecko – 5 účastníků 

8. 12.–19. 3. 2018 – EU(nited) for 

Climate Action – Německo – 5 účastníků 

9. 15.–22. 3. 2018 – Pro-Mo – Litva – 7 

účastníků 

10. 21.–31. 3. 2018 – A Step for Respect – 

Francie – 5 účastníků 

11. 26. 3. – 1. 4. 2018 – YouthPass Project 

– Dánsko – 6 účastníků 

 

Evropská dobrovolná služba 

Na konci února se z roční Evropské dobrovolné služby vrátila Zuzana 

Jurašíková, která působila ve Specifickém centru pro vzdělávání dospělých osob ve 

Valencii, které umožňuje dospělým, kteří neměli příležitost dokončit si vzdělání 

nebo jejich povolání mizí, doplnit si vědomosti a zlepšit své dovednosti formou 

distančního studia. Zuzana se většinu roku věnovala Erasmus pobytům, pomáhala 

studentům najít stáže v zahraničí, organizovala job-shadowing pro učitele v rámci 

EU a také se podílela na zahájení vysílání dobrovolníků na EVS. Více o Zuzčině 

EVS si můžete přečíst zde. 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cz/stranky/2906-international-communication-and-innovative-education-panlsko
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V březnu z půlroční EVS v kyperské 

organizaci KEY NGO přijela Jitka Kolová. 

Organizovala tam nejrůznější akce (filmové 

večery, jamming sessions, origami 

workshopy), zapojovala se do pravidelného 

vysílání rádia, pomáhala v charitě a psím 

útulku a v rámci svého mini-projektu sbírala 

zajímavé příběhy místních lidí. Report a fotky 

z Jitčiny EVS najdete zde. 

Začátkem roku vyjela na EVS 

dobrovolnice, která stráví rok ve francouzském informačním centru Europe Direct 

v Amiens. 

 

Domácí projekty 

K únorové uzávěrce jsme ve spolupráci s Dominiquem Verschuren podali do 

třetice všeho dobrého žádost o grant na mobilitu pracovníků s mládeží „Discover 

Your Talent and Get Employed!“, která byla u předchozích dvou kolech zamítnuta 

pro nedostatek financí. 

 

Ukliďme Břeclav! 2018 

Již pravidelně se každý rok na jaře koná v Břeclavi dobrovolnická akce 

„Ukliďme Břeclav!“ pořádaná místním základním článkem Hnutí Brontosaurus ve 

spolupráci se SVČ Duhovka a Lesy ČR. A stalo se také pravidlem, že jejím 

partnerem je EYCB. 

Letos se opět uklízelo v okolí turistické základny Kančí obora, my jsme se vydali 

trasou kolem Bruksy směrem do Poštorné. Celkově dobrovolníci nasbírali jeden 

a půl kontejneru odpadu. Snad tedy vydrží příroda okolo Břeclavi čistá co nejdéle! 

 

Beseda s bývalou EVS dobrovolnicí 

Jaké to je vyjet na rok do zahraničí a 

působit jako dobrovolník v německém 

divadelním spolku? To se mohli dovědět 

žáci 1. a 2. ročníku břeclavského 

gymnázia během besedy s Hanou 

Magdoňovou. Ta jim přiblížila svou 

dobrovolnickou zkušenost 

z marburského poloprofesionálního 

divadelního souboru Theater 

GegenStand, popsala jim, jak takový 

projekt Evropské dobrovolné služby 

vypadá v praxi, jak se na něj lze dostat 

a kam člověka v životě může posunout. 

Více o zmiňovaném EVS projektu se můžete přečíst zde. 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cz/stranky/2963-give-kypr
http://eycb.eu/cz/stranky/2519-experiencing-theatre-and-cultural-management-nmecko
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Workshop o EU na Gymnáziu Břeclav 

Ve středu 28. března jsme pro kvartány 

Gymnázia Břeclav realizovali pilotní 

workshop o Evropské unii. Během 

devadesáti minut si žáci při práci s mapou 

Evropy připomněli, kdy a za jakých 

okolností vznikala Evropská unie a jak se 

postupně rozšiřovala, ve skupinkách přišli 

na to, kde sídlí, kým jsou tvořeny evropské 

orgány a jak přijímají rozhodnutí a dověděli 

se, kde čerpat další informace o EU a o tom, 

co jim může nabídnout. 

 

Publikována projektová mapa 2017 a vydány nové letáky EYCB 

Pokud jste s námi v roce 2017 vyjeli někam na projekt, můžete se zkusit najít 

(a také se podívat, kde se konaly ostatní projekty) na naší nové projektové mapě. 

Dále naše dobrovolnice Nikča Škorpíková připravila novou grafickou podobu 

letáků našeho spolku. Leták je volně ke stažení zde, na požádání vám zašleme 

tištěnou verzi. Moc děkujeme Nikol, že nám nové letáky nachystala. 

 

Různé 
 

 

Třífázový projekt „Energy Efficient Baled Straw…“ 

Cestovala jsem vždycky ráda a když se objevila možnost Erasmu, neváhala jsem. 

Vycestovat zadarmo, a ještě se něco naučit? Proč ne. Jedu! 

http://www.eycb.eu/
http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/mapa%20projekt%C5%AF%202017.jpg
http://eycb.eu/cms3/UserFiles/file/EYCB%20leaflet%202018.pdf
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Chvíli mi trvalo, než jsem našla vhodný 

projekt, ale když se objevil Energy Efficient 

Baled Straw Ecological House, hned jsem se 

přihlásila. Nejenže to byl první třífázový 

projekt, byl to můj první projekt vůbec. A proto 

jsem nevěděla co čekat. Asi jsem měla 

přehnané představy, každopádně byly jiné, 

než měly být. Proto první projekt nedopadl 

úplně nejlépe, ale to mi nezabránilo 

v pokračování. 

Když mi došla pozvánka na druhou fázi, 

chvíli jsem váhala. Bylo to v létě, a to je doba, 

kdy má člověk plno plánů. Nevěděla jsem, 

jestli mi to vyjde časově, ale nakonec jsem si to 

nějak zařídila. Už kvůli tomu, že druhá část 

byla hlavně praktická. Stavěli jsme slaměný dům v Srbsku, a to byl zážitek. Práce 

byla sice na slunci a při těch nejvyšších teplotách, ale výsledek stál za to.  

Třetí fáze v Turecku jsem se už musela zúčastnit, když jsem byla na předchozích 

dvou, nemohla jsem tu poslední vynechat. Naštěstí mi to vyšlo i časově se školou. 

Atmosféra této fáze byla nejlepší ze všech. Nejspíš to bylo tím, že už jsme se znali 

z předchozích fází a bylo to uvolněnější. Taky jsem si oblíbila Turecko, i když jsem 

vždycky více táhla na sever. Tahle země má určité kouzlo, které mě rozhodně 

dostalo. A vlastně se mi líbilo ve všech třech zemích. V Itálii jsem měla možnost 

prochodit Dolomity, v Srbsku zajímavou krajinu a v Turecku jsme bydleli hned 

u moře. 

 

Chtěla bych tedy poděkovat 

EYCB za tuto možnost. Jsem 

opravdu ráda, že jsem se mohla 

účastnit projektů a bylo by super, 

kdyby bylo více dlouhodobých. Pro 

mě to bylo přínosem už proto, že 

potřebuji čas, než se cizím lidem 

otevřu. Tím, že jsem některé viděla 

na všech třech fázích jsem mohla 

poznat lidi lépe a více se s nimi 

seznámit. 

Vím, že důležitou roli hraje časová dostupnost, ale když to vyjde, rozhodně to 

stojí za to! 

Lenka Tomečková 

 

Změny v pojistném krytí dobrovolníků EVS 

V polovině února došlo k zásadním změnám v pojistném krytí dobrovolníků 

Evropské dobrovolné služby (EVS) poskytovaném pojišťovnou Cigna. 

http://www.eycb.eu/
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Bohužel již nejde žádat o tzv. plné krytí, kdy se dobrovolník při EVS trvající déle 

než 6 měsíců mohl odhlásit od své české zdravotní pojišťovny. Pojišťovna Cigna 

nadále poskytuje pouze doplňkové krytí k Evropskému průkazu zdravotního 

pojištění. Dobrovolníci musí mít Evropský průkaz zdravotního pojištění 

již před odjezdem (ti, co ho nemají a mají na něj nárok, si ho musí zařídit) 

a musejí si hradit zdravotní pojistné po celou dobu své účasti na EVS. 

Krytí v rámci pojištění CIGNA má své výjimky a stropy a je určeno zejména na 

hrazení urgentní a nezbytně nutné péče, která nemůže počkat na dobu po skončení 

EDS a návratu domů. Konkrétní přehled péče, která je kryta pojištěním Cigna 

a podmínek krytí, je k dispozici zde. 

http://www.eycb.eu/
https://drive.google.com/file/d/1_O11Rv6NMj-zjzdvj5_Wg3_YYNCaVBmx/view

