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říjen–prosinec 2018

Činnost spolku v období říjen–prosinec 2018
Účast na krátkodobých zahraničních projektech Erasmus+: Mládež
a Europe for Citizens
1. 3.– 10. 10. 2018 – CreACTIVE – Rakousko – 3 účastníci
2. 5.–13. 10. 2018 – Erasmus Access – Maďarsko – 3 účastníci
3. 7.–15. 10. 2018 – The Role of Youth Work in Extreme Societies – Arménie –
2 účastníci
4. 10.–13. 10. 2018 - #GetUpStandUp – Kypr – 1 účastnice (program Europe
for Citizens)
5. 7.–14. 10. 2018 – Better Access to European Cultures – Srbsko – 6 účastníků
6. 13.–20.10. 2018 – Thanks but No Tanks – Polsko – 2 účastníci
7. 13.–18. 10. 2018 - Youth Hands in Hands for Combating Drug and
Substance Abuse – Německo – 2 účastnice
8. 23.–31. 10. 2018 – Human Rights NOW! – Německo – 5 účastníků
9. 23. 10. – 3. 11. 2018 - More
Mosaic
Everywhere
for
Everyone Always – Activity 2:
Creative Expression – Ukrajina
– 3 účastníci
10. 25.–31. 10. 2018 – Youth for
Youth – Slovensko – 7 účastníků
11. 2.–9. 11. 2018 – Creative
Spaceship – Španělsko – 5
účastníků
12. 3.–13. 10. 2018 – EU Between
the Challenges and Benefits – Německo, Belgie – 7 účastníků
13. 4.–8. 11. 2018 – Education for Deeper Social Integration – 2nd training –
Itálie – 2 účastníci
14. 5.–12. 11. 2018 – Humour Is a Serious Business – Rakousko – 2 účastníci
15. 7.–14. 11. 2018 – EI Positive – Velká Británie – 2 účastnice
16. 11.–18. 11. 2018 – Kino Soria – Španělsko – 3 účastníci
17. 17.–24. 11. 2018 – Game Time – Německo – 3 účastníci
18. 18.–25. 11. 2018 – Really Including Inclusion – Velká Británie – 4 účastníci
19. 19. 11. – 1. 12. 2018 - Improve Your Sustainability Future: Sustainable
Entrepreneurship and Skills for the Labor Market – Itálie – 5 účastníků
20. 18.–28. 11. 2018 - Race for Tolerance: How to Organise a Demonstration –
Velká Británie – 5 účastníků
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21.
20.–28. 11. 2018 - Building Bridges,
Breaking the Walls: Managing Refugee
Crisis in Europe – Arménie – 2 účastnice
22.
1.–9. 12. 2018 – Behind the Reality –
Itálie – 3 účastníci
23.
2.–9. 12. 2018 - Pay it Forward
through a Youth Exchange – Nizozemí – 2
účastníci
24.
2.–10. 12. 2018 - LET’S MEDIATE –
Training course on Alternative Dispute
Resolution in EVS – Velká Británie – 2
účastníci
25.
4.–13. 12. 2018 – The FOODPRINT
as Focal Point of Youth Work – Německo – 1
účastník
26.
7.–15. 12. 2018 – Alone! No More! –
Turecko – 4 účastníci
27. 7.–15. 12. 2018 – Dive Into Diversity – Srbsko – 3 účastníci
28. 9.–14. 12. 2018 – Meaning Making Models – Itálie – 3 účastníci
29. 10.–15. 12. 2018 - Youth Hands in Hands for Combating Drug and
Substance Abuse (Activity 3) – Turecko – 4 účastníci
30. 10.–17. 12. 2018 – Mission ReACT – Rakousko – 2 účastníci
31. 10.–17. 12. 2018 - Youth Has the Right to Want What It Does not Have and
Even What Is Impossible – Polsko – 7 účastníků
32. 10.–19. 12. 2018 – EuroAnima – Polsko – 2 účastníci
33. 30. 12. 2018 – 1. 1. 2019 - Accessible Beyoğlu – Turecko – 5 účastníků
Přečtěte si také reporty a prohlédněte fotky z těchto projektů na našem webu!
V roce 2018 jsme vyslali celkem 329 mladých lidí na 87 krátkodobých projektů
do 30 zemí. Poprvé jsme vyslali skupinu na projekt, který se během projektového
týdne konal ve dvou zemích (účastníci se během projektu přesouvali) a to
z Německa z města Osterholz-Scharmbeck do Bruselu (návštěva Evropského
parlamentu) a pak se přesunuli zpět do Německa a to do Brém. Jednalo se
o výměnu mládeže EU – Between the Challenges and Benefits.
Evropská dobrovolná služba
V polovině října se vrátila z roční Evropské
dobrovolné služby v lotyšské organizaci Valmieras
Novada Fonds Lucie Sitarová. Zapojila se tam
především do činnosti mládežnického centra Youth
house Ceplis, kde pořádala workshopy zaměřené na
rozvoj soft skills, vedla hodiny anglické konverzace,
prezentovala vzdělávací příležitosti, které nabízí
program Erasmus+ a představila místním českou
kulturu. Protože VNF je charita, pomáhala také
jeho pracovníkům v lokální mládežnické bance.
Report a fotky z této EVS najdete zde.
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Během listopadu a prosince jsme vyslali další 2 dobrovolnice.
Domácí projekty
K říjnové uzávěrce byla jménem EYCB podána žádost o grant na výměnu
mládeže „SPOT It, STOP It“. Autorem projektu zaměřeného na lepší pochopení
populismu a jeho hrozeb a na to, jak se vyznat v dnešní záplavě informací,
dezinformací a fake news, je tým vedený naším dobrovolníkem Tomášem Králem
a Tomášem Bendlem.
Žádost byla bohužel zamítnuta z důvodu nedostatečných prostředků pro
podporu všech kvalitních projektů.
Prezentace programu Erasmus+: Mládež
Dne 8. 6. 2018 jeden z našich dobrovolníků navštívil Masarykovu obchodní
akademii v Rakovníku, aby zdejším studentům pověděl něco málo o programu
Erasmus+ a jeho výhodách. Přesněji řečeno se jednalo o žáky 3. B a 3. A v celkovém
počtu zhruba 40 studentů.
Náš dobrovolník studentům nejprve představil naši organizaci, její cíle a náplň
aktivit. Poté mluvil o samotném programu Erasmus+, kdy představil jednotlivé
klíčové akce a hlavní výhody tohoto programu. Poté si se studenty povídal
o rozdílech mezi formálním a neformálním vzděláváním. Dále také studentům
vysvětlit rozdíly mezi výměnou mládeže, tréninkovým kurzem a Evropskou
dobrovolnou službou.
V poslední části přednášky náš dobrovolník mluvil o svých vlastních
zkušenostech s programem Erasmus+. Dále se také zmínil o dalších zahraničních
programech a projektech, které byly nepřímo provázány s jeho zkušeností
s programem Erasmus+. Studenti si přednášku do značné míry pochvalovali
a rozhodně tato přednáška nebyla poslední, která se na Masarykově obchodní
akademii uskutečnila.
Matěj Keka
Děkujeme Matějovi za realizaci přednášky a sepsání reportu z ní.
Besedy s bývalými EVS
dobrovolnicemi
Migrace,
život
uprchlíků
a dobrovolnická pomoc migrantům byly
tématy besedy, kterou jsme uspořádali pro
maturanty Obchodní akademie Břeclav
předposlední listopadový pátek. EVS
dobrovolnice Jana Lejskeová, která se
zúčastnila projektu Evropské dobrovolné
služby "Volunteers Own Volition for
a Wonderful World" seznámila žáky nejen
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s fakty ohledně migrace a uprchlické krize, ale podělila se s nimi o své praktické
zkušenosti. Více o besedě si můžete přečíst na našem webu.
Těsně před Vánocemi jsme také uspořádali besedu na Gymnáziu Velké
Pavlovice s ex-EVS-dobrovolnicí Lucií. Ta jeho studentům povykládala o své EVSce
v lotyšské organizaci Valmieras Novada fonds, o tom, jak se na EVS mohou dostat
i oni, ale především s nimi sdílela své zkušenosti s životem v Lotyšsku, které má
v mnohém zajímavou kulturu. Fotky z besedy si můžete prohlédnout zde.
Článek o neformálně-vzdělávacích projektech na téma migraci
V žurnálu Migration: Interdisciplinary Challenge in Learning vydávaném
Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyšel článek
z pera našeho člena Jakuba Miklína, věnovaný neformálně vzdělávacím projektům
zaměřeným na téma migrace. Esej a celé číslo magazínu si můžete přečíst zde.
GivingTuesdayCZ již potřetí
Největší celosvětový svátek dárcovství oslavili v České republice už potřetí (letos
připadl na úterý 27. listopadu) a opět u toho nechybělo ani EYCB. Tentokrát jsme
si připravili hned 3 projekty, které jste mohli podpořit.
Šlo klasicky o podporu našeho grantového programu, který umožňuje socioekonomicky znevýhodněné mládeži účastnit se vzdělávacích projektů v zahraničí,
přidali jsme ještě možnost přispět na činnost našeho spolku a podělit se s námi
o zkušenosti z oblasti fundraisingu. Podrobnosti najdete na našich stránkách.
I když je už po Giving Tuesday, naše výzvy stále platí. 😊
Moc děkujeme všem, kteří jste nás, a tedy mladé lidi v Česku podpořili!
EYCB se zapojilo do kampaně Díky, Evropo!
Evropské centrum mládeže Břeclav se zapojilo do
kampaně sítě evropských center Europe Direct 'Díky,
Evropo!' Kampaň má představit autentické příběhy
lidí, kteří aktivně využívají benefitů Evorpské unie,
jako je např. volný pohyb osob, vzdělávání, různé
dotační programy apod. EYCB koordinátor Evropské
dobrovolné služby Jakub Miklín představil možnosti
výjezdů na zahraniční projekty ERASMUS+: Mládež.
Kampaň 'Díky, Evropo!' můžete sledovat na webu
Europe Direct, jeho Facebooku a Instagramu.
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Různé
A Step for Respect
Na svou první výměnu jsem se dostal úplnou náhodou, jako náhradník za
holku, která, pro mě bohudík, nemohla jet. Projekt "A step for respect" probíhal
21.-31.3.2018 v jižní Francii poblíž Toulouse. To, že se mohu zúčastnit jsem se
dozvěděl necelé tři týdny před odjezdem, takže jsem chaoticky sháněl letenky
a jízdenky na poslední chvíli. V Toulouse jsem přistál dva dny před začátkem
projektu a stihl jsem proběhnout město a udělat si menší stopovací výlet do
Carcassonne, ze kterého i v roce 2018 dýchá středověk.
Díky mému pozdnímu příjezdu jsem
neměl ani čas seznámit se s českou skupinou
a jel tak úplně na blind. Naštěstí byli všichni
z našeho česko-slovensko-polského týmu
přátelští a i teď, čtvrt roku po konci projektu,
jsme v kontaktu, občas se navštívíme a s
Hančou jedu dokonce na dva týdny na
dovolenou. Mezi další účastnické země
patřila kromě Česka samozřejmě Francie,
dále Makedonie, Rumunsko a Maďarsko. Po
prvním neoficiálním seznamovacím večeru,
kdy jsme zlikvidovali polovinu věcí na
international night, bylo vidět, že se na jihu
Francie sešla super parta, která nebude mít
žádný větší problém v komunikaci mezi
sebou.
Naše ubytování bylo ještě půl hodiny od
vesničky Cázeres na pedagogické farmě, kam
jezdí francouzské děti za poznáním vesnického a ekologického života. Spaní bylo
zařízeno v pokojích po 8 lidech se společnými sprchami a sociálním zařízením pro
všechny.
Také vaření a uklízení bylo na nás. Ačkoliv nejím moc zdravě, ve Francii mi
chutnalo, protože ne nadarmo je jejich kuchyně jedna z nejvyhlášenějších na světě.
K vaření také patřily intercultural nights, kdy měla každá země k dispozici jeden
večer, aby představila svou kuchyni, zvyky, kulturu, hudbu... Na český večer jsme
se shodli, že uvaříme guláš s bramboráky a až v den D zjistili, že nikdo z nás nikdy
nevařil guláš ani bramboráky. Naštěstí se díky pomoci Ginger z Maďarska vše
povedlo, pouze s asi tříhodinovým zpožděním.
Tématem výměny byla diskriminace a boj proti ní. Hlavní problém, který jsme
zde řešili byla uprchlická krize, ale nahlédli jsme i do problémů romských menšin.
Denní program se zdál nabitý k prasknutí, ale v průběhu dní vyšlo najevo, že je to
nejlepší řešení, protože se pořád něco dělo a nikdo tak neměl čas se nudit. Hlavním
výstupem naší výměny byla výstava zaměřená proti diskriminaci, která byla
nešťastně umístěna přímo v Cázeres a netěšila se moc velké účasti (čti: přišlo asi
5 lidí).
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Inspiraci pro díla na výstavu jsme čerpali z různorodých aktivit, které pro nás
Francouzi připravili – návštěva africké imigrantky a popis její cesty do Evropy,
návštěva centra proti diskriminaci Romů v Toulouse, film o pákistánské
imigrantce v USA, rozhovory s lidmi v Cazéres a mnoho dalšího. Díky usilovné
přípravě z francouzské strany nebyl žádný den stejný, a i díky tomu jsem si tuto
výměnu tolik užil.

A co že mi výměna dala? Rozšířil jsem si obzory ohledně řešení diskriminace z
pohledu různých evropských zemí, poznal nejen francouzskou kulturu,
neuvěřitelně zlepšil angličtinu a vystupování před lidmi (před výměnou mi dělalo
problém mluvit před lidmi v češtině, natož v angličtině), naučil se nějaké užitečné
francouzské, makedonské, rumunské i maďarské fráze, a hlavně získal přátele na
celý život (doufejme). S Hančou se chystáme v létě na dvoutýdenní trip do
Budapešti a Makedonie navštívit kamarády právě z této výměny.
Nic z toho by se nestalo, kdyby mi spolubydlící neřekl o EYCB, kdybych se
nezkusil přihlásit a kdyby jedna holka z českého týmu nemusela jít na maturitní
večírek. Naštěstí se všechno tohle stalo a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se
této legendární akce zúčastnili, a hlavně lidem z EYCB za skvělou práci, kterou
odvádějí!
Mates Valenta
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