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říjen–prosinec 2019

Činnost spolku v období říjen–prosinec 2019
Účast na krátkodobých zahraničních projektech Erasmus+: Mládež,
Visegrádský fond a Europe for Citizens
1.
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5.
6.
7.
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11.
12.
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17.
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1.–10. 10. 2019 – We Know Our Rights – Slovinsko – 5 účastníků
5.–12. 10. 2019 – Facilitation for All – Arménie – 3 účastníci
8.–15. 10. 2019 – Growing Up: Sustainable Tools for a Healthy Lifestyle –
Itálie – 4 účastníci
10.–19. 10. 2019 – Get Your Own Picture 2 – Turecko – 7 účastníků
12.–20. 10. 2019 – The Road to Success of Future Leaders – Bulharsko – 5
účastníků
12.–23. 10. 2019 – More Mosaic 4 All – Ukrajina – 4 účastníci
14.–19. 10. 2019 – The Art of Visuals – Chorvatsko – 3 účastníci
14.–21. 10. 2019 – A Youth’s Journey to Politics – Rakousko – 2 účastníci
16.–25. 10. 2019 – Volunteerism vs. Voluntourism – Rumunsko – 4
účastníci
21. 10. – 1. 11. 2019 – Eco-Citizen – Portugalsko – 6 účastníků
24.–30. 10. 2019 - #GetUpStandUp
– Kypr – 2 účastníci
29. 10. – 5. 11. 2019 – "EU(united)
for Active Citizenship - ACT+ –
Německo – 2 účastníci
2.–9. 11. 2019 – You(th)r Culture –
Litva – 3 účastníci
2.–10. 11. 2019 – Alcohol Free –
Litva – 5 účastníků
8.–16.
11.
2019
–
Youth
Activizenship – Německo – 2
účastníci
8.–16. 11. 2019 – Social Exclusion
Fighters – Polsko – 5 účastníků
10.–17. 11. 2019 – Active Youth World in Progress – Slovinsko – 2 účastníci
11.–16. 11. 2019 – Cooperation for Youth Exchange Development –
Rumunsko – 6 účastníků
11.–17. 11. 2019 – Volunteering from A to Z: Volunteers’ Management –
Bulharsko – 2 účastníci
12.–20. 11. 2019 – Game ON! – Estonsko – 2 účastníci
12.–22. 11. 2019 – Dance Your Ability – Francie – 2 účastníci
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22. 12.–25. 11. 2019 – Inspire – Social Innovation & Leadership – Dánsko – 3
účastníci
23. 18.–27. 11. 2019 – Get on the Stage for Social Inclusion – Kypr – 3 účastníci
24. 21.–28. 11. 2019 – Me+ Environmental Activists – Portugalsko – 5
účastníků
25. 23.–30. 11. 2019 – No More Silence to
Violence – Turecko – 7 účastníků
26. 26. 11. – 4. 12. 2019 – Enhance
Collaboration with Volunteerism –
Turecko – 2 účastníci
27. 2.–11. 12. 2019 – Participatory
Europe – Estonsko – 2 účastníci
28. 4.–12. 12. 2019 – Mind the Green –
Itálie – 3 účastníci
29. 4.–13. 12. 2019 – From Trash to Cash
– Rumunsko – 5 účastníků
30. 5.–12. 12. 2019 – Wake Up the City –
Portugalsko – 5 účastníků
31. 6.–13. 12. 2019 – More in Common –
Velká Británie – 3 účastníci
Přečtěte si také reporty a prohlédněte fotky z těchto projektů na našem webu!
Výměna mládeže „Wake Up the City“ byla již 700. projektem, na který jsme
vyslali účastníky.
Evropský sbor solidarity
V říjnu se zúčastnila námi připravená
a vyslaná tříčlenná skupina dobrovolnic
krátkodobého ESC projektu „Re-Imaginers“
zaměřeného na téma upcyclingu, tedy
přetváření starých věcí nebo odpadu na
nové. Během projektu měly dobrovolnice
možnost i procestovat po své ose část Kypru.
Podrobnější informace o tom, jak tento
Evropský sbor solidarity probíhal, vč. fotek
najdete na našem webu.
Vyslali jsme dobrovolníka do portugalské organizace H2O.
Beseda „Unlocking Dreams aneb příběhy z Kypru“
Jak vám jedna dobrovolnická zkušenost může zcela změnit život – i tak by se
dala shrnout beseda, kterou jsme ve spolupráci s Cyklosférou uspořádali v rámci
celoevropské kampaně #ErasmusDays. JItka Kolová, která se zúčastnila půlroční
Evropské dobrovolné služby v kyperské organizaci KEY NGO, během ní
představila nejen své dobrovolnické působení v církevní charitě, uprchlickém
táboře či psím útulku, ale také to, jak vypadá život obyvatel tohoto krásného
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ostrova. Vedle silných, ale také
laskavých
příběhů
mohli
návštěvníci nahlédnout do života
dobrovolníků, běžných Kypřanů
a uprchlíků také prostřednictvím
řady fotek a videí.
Ti z vás, kteří se nemohli
besedy zúčastnit, mohou alespoň
navštívit Jitčiny stránky.
Děkujeme Jitce za velice
zajímavé vyprávění, promítání
a že za nám přijela až ze severních
Čech a Cyklosféře za poskytnutí
prostor a milé přijetí.
Bývalá dobrovolnice Evropské dobrovolné služby besedovala se studenty
břeclavského gymnázia
Běžnou výuku základů společenských věd gymnazistům zpestřila první
listopadový pátek Lucie Sitarová, kterou EYCB vyslalo na roční Evropskou
dobrovolnou službu (EVS) do lotyšské nadace Valmieras Novadas Fonds.
Lucka celkem třem třídám nižšího i vyššího gymnázia přiblížila zajímavá
specifika lotyšské kultury, působení dobrovolníka v zahraničí, ale i dobrodružství,
která ji během dobrovolné služby potkala. Neopomněla dodat ani praktické tipy,
jak se na evropské dobrovolnické a kratší neformálně-vzdělávací projekty mohou
studenti dostat.
Giving Tuesday s EYCB již počtvrté
Už počtvrté se EYCB zapojilo do mezinárodního dne dárcovství Giving Tuesday,
který letos připadl na úterý 3. prosince. Pokud jste ho propásli, nezoufejte, přispět
na některou z našich kampaní můžete i teď! 😊
Umožněte vyjet ekonomicky znevýhodněným mladým lidem na projekt
do zahraničí
Přispějte prosím na Grantový program
EYCB
podporující
výjezd
ekonomicky
znevýhodněné mládeže na projekty Erasmus+:
Mládež. Stačí poslat jakoukoli částku na účet
č. 2800605023/2010 a použít variabilní symbol
150307.
Náš „Grantový program na podporu účasti
ekonomicky
znevýhodněné
mládeže
na
vzdělávacích projektech EU“ umožňuje mladým
lidem ze sociálně nebo ekonomicky slabých
poměrů účastnit se zahraničních neformálně-
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vzdělávacích projektů programu Erasmus+: Mládež. Tito lidé často nemají
dostatek peněz na zakoupení letenek nebo jízdenek, díky kterým by se na projekt
vůbec dostali. Díky naší podpoře získají finance na předfinancování nejen svých
cestovních nákladů, ale také na pořízení cestovního pasu, cestovního pojištění,
příp. nákupu nezbytného občerstvení při dlouhém čekání na letišti/nádraží.
Zařaďte se na Giving Tuesday mezi naše dárce a pomozte těm chudším mezi
námi splnit si jejich sny, rozvinout jejich schopnosti, poznat cizí země a získat
neocenitelné zkušenosti a nové přátele. Vaše dary od určité výše navíc odměníme!
Podpořte činnost Evropského centra mládeže Břeclav
Evropské centrum mládeže Břeclav (EYCB) již
jedenáct a půl roku podporuje osobní rozvoj
mladých lidí prostřednictvím jejich účasti na
mezinárodních vzdělávacích a dobrovolnických
projektech v zahraničí financovaných programem
EU Erasmus+ Mládež. Tyto projekty nejen že
rozvíjejí schopnosti mládeže potřebné pro jejich
uplatnění na trhu práce, ale také posilují zájem
o dění ve společnosti a aktivní zapojení do
veřejného života.
EYCB dále informuje mladé lidi o Evropské unii
a příležitostech, které mládeži nabízí, zejm. jde
o studijní pobyty, stáže, soutěže a další. Aktivně také podporuje dobrovolnictví, a to
jak na místní, tak mezinárodní úrovni.
Protože jako jedna z mála organizací v ČR se snažíme být opravdu dostupní
všem a poskytujeme své služby zdarma, jsme při financování své činnosti odkázáni
téměř výhradně na dobrovolné dary jednotlivců.
Podpořte prosím naši činnost zasláním jakkoli velké částky na účet
č. 2800605023/2010. Vaše dary od určité výše navíc odměníme!
Darujte nám své zkušenosti
Máte zkušenosti s oslovováním dárců, psaním
žádostí o dotace nebo dalšími činnostmi okolo
fundraisingu? Pak hledáme právě vás! Udělejte na
Giving Tuesday dobrý skutek a podělte se s námi
o své know-how, jak získat finance na činnost
neziskové organizace. Prosím ozvěte se nám na
eycb.info@gmail.com - klidně nejen 3. prosince. :)
A co za to? Kromě dobrého pocitu, že jste
pomohli druhým, vás rádi vyšleme na některý
z našich
mnoha
zahraničních
projektů
(http://eycb.eu/cz/stranky/96-chystane-projekty)
nebo odměníme praktickou skládací lahví.
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Darujte svým vrstevníkům projektovou zkušenost
Zúčastnili jste se projektu Erasmus+ Mládež /
Mládež v akci / Evropské dobrovolné služby
a změnilo vám to život k lepšímu? Darujte
projektovou zkušenost svým vrstevníkům!
Jak? Nemusíte hned pořádat vlastní projekt;
úplně stačí, když navštívíte svou (bývalou) střední
či vysokou školu, skautský oddíl, případně
středisko volného času, kam jste chodívali,
a mladým lidem povykládáte o tom, jak to na
výměně mládeže,
tréninkovém
kurzu či
dobrovolné službě vypadá, kde se o projektech
dozvědí víc a jak se jich mohou zúčastnit i oni.
V případě zájmu nám napište na eycb.info@gmail.com, rádi vám poradíme, jak
na to, příp. zašleme propagační materiály.
Za vaši podporu moc děkujeme!

Různé
Nová posila v týmu EYCB
Pokud jste s námi během podzimu vyjeli na projekt, možná jste si všimli, že
EYCB má novou koordinátorku reflexí, Terezu Homulkovou. Moc Terce děkujeme,
že se o agendu reflexí a reportů stará a přináší i spoustu nápadů na zlepšení naší
činnosti.
O koordinaci krátkodobých projektů a přípravu účastníků se dále stará Jana
Parolková – děkujeme!
Můj první i když trochu "pozdní" Erasmus+
(Me+ Environmental Activists)
Asi leckdo z lidí, co znám, by si ťukal na čelo a myslel si, že jsem se úplně
zbláznil, když jsem se ve "svém věku" (hodně přesahující třicítku) rozhodl přihlásit
a následně i jet na projekt ERASMUS+, Key action 1: youth exchange do
Portugalska. Ale abych vás dlouho nenapínal, tak hned na začátek tohoto textu
přiznávám, že tato má rozhodnutí byla snad ta nejlepší, která jsem v tomto směru
mohl udělat.
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Mám to štěstí, že jsem celý život kolem sebe měl mladé lidi a má mysl tak neměla
čas ani zestárnout, což mi do značné míry zjednodušilo mé i rozhodování. Snad
proto mi netrvalo nijak dlouho, abych se (přes počáteční obavy) na projekt přihlásil.
Vyplnil jsem tak online přihlášku na pozici "group leadera" a pak jsem už jen čekal
na rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí. Po nějaké době přišla odpověď, která mě trochu
znervóznila, protože jsem spíše čekal zamítavou odpověď. Jakmile jsem se
dozvěděl, že jsem přijat
tak
mě
zachvátila
počáteční
panika
z obavy,
jestli
vše
zvládnu. Ovšem má
vrozená
hrdost
mi
nedovolila
vzít
mé
rozhodnutí zpět a tak,
když už jsem se "dal na
vojnu", tak jsem se
rozhodl
i
bojovat.
Příprava před odjezdem
byla z mého pohledu
minimální, člověk si musí jen najít jízdenky a letenky za příznivou cenu, poslat vše
na odsouhlasení, pak všechny jízdenky/letenky koupit (a vždy samozřejmě
dodržovat stanovené termíny). S ostatními účastníky jsme se pak ještě domluvili
na tom, kdo co koupí a doveze na prezentaci při interkulturním večeru.
Jelikož to byl můj první Erasmus+ projekt, a navíc jako group leader, tak se ve
mě mísily pocity nervózity a očekávání. Ovšem jakmile nadešel den odletu, tak již
nebyl čas na nervozitu a jakmile jsem se tváří v tvář setkal s ostatními členy
našeho týmu, tak že mě spadly veškeré obavy a z jejich úsměvů mi bylo jasné že
vše bude probíhat v pohodě - nemýlil jsem se!
Na projektu jsem si uvědomil, že Erasmus+ není (jak by si mohl někdo myslet)
jen takový "výlet zadarmo", protože člověk tam
musí opravdu vyvíjet činnost a účastnit se všech
aktivit prakticky od rána do večera. Erasmus+
je skvělým způsobem, jak získat nové
zkušenosti, nové ideje a v neposlední řadě nová
přátelství. Člověk si na projektu také uvědomí,
že se celý život nejen učíme, ale že jsme zároveň
i učiteli kteří předávají své zkušenosti ostatním.
Myslím, že Erasmus+ dává všem účastníkům
odměnou za jejich práci na projektech
neopakovatelné zážitky a sebevědomí, které
získávají při nejrůznějších aktivitách.
A pokud by se mě kdokoliv zeptal, jestli by se
někdy měl podobného projektu zúčastnit, tak
bych bez váhání zvolal "URČITĚ ANO!" Jelikož
i já sám bych se bez váhání a s radostí těchto
projektů zúčastnil kdykoliv v budoucnu znovu.
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Rád bych touto cestou poděkoval EYCB za to, že mi umožnili a byli zároveň
i oporou při mém "poprvé", jejich tým si může být jist, že na ně nezapomenu! Patří
Vám všem opravdu velký dík!
Ivo Podbranný
Co mi daly projekty Erasmus+
Projekty Erasmus+ mi daly
mnohé, mimo neformální vzdělání,
které se většinou týkalo inkluze
nebo práce s mládeží, tak i mnoho
přátelství, zážitků, možnost vidět
místa, o kterých se mi ani nezdálo
a ani jsem nečekal, že by byl někdo
tak ochotný mi je zprostředkovat.
Například můj první projekt ve
Francii, z kterého jsem měl
upřímně obrovský respekt, možná
i strach, jelikož to byl také můj
naprosto první nezávislý výjezd do ciziny, musel jsem se spolehnout několik dní
pouze na sebe, jelikož jsem zakoupil lístky, které mi umožnily zůstat dva dny
v Paříži a den v Berlíně, takže teď si představte, že jste kluk s nulovými cestovními
zkušenostmi a vaše první destinace je jedno z největších a nejnarvanějších měst
v Evropě. Už po cestě do Francie jsem tak trochu litoval, že jsem nezůstal ve své
komfortní zóně, doma, kde se v podstatě nemusím o nic starat, dělat závažná
rozhodnutí a jen si tak ležet, zaběhat nebo koukat na Netflix.
Po příjezdu do Paříže jsem byl okamžitě v úžasu nad kulturní diverzitou, o které
si můžeme v Česku nechat jen zdát. Všude přítomné umění, která má i nějakou
historii a tradici, byl jsem v Louvre, ano ten Louvre, kde Beyoncé natáčela
videoklip k písni Apeshit, a taky, kde je Mona Lisa. Samozřejmě nemůžu
opomenout Eiffel Tower, která mi už z dáli sebrala dech, to ovšem taky milion
dalších turistů.
Po tom všem, jsem ale nebyl
z Paříže zas tak nadšený,
jelikož jsem od tohoto slavného
města čekal něco víc. Víc
francouzské. Musím říct, že
malé vesničky ve Francii jsou
ta správná místa, která
navštívit, jestli chcete poznat
pravou tvář Francie. Projekt
byl
pořádán
ve
vesnici
Bédellie, což je na druhé
straně Francie, velice blízko
Španělska.
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Myslím, že psát podrobnosti o projektu není úplně na místě, jelikož na stránkách
EYCB si můžete přečíst podrobnou reflexi v angličtině (psanou mnou).
Co ale není úplně zmíněno v reflexi, jen tak mírně nastíněno, je výlet do
Pyrenejí. Girl I was speechless. Velice se hodí, když jste bilingual, jelikož občas ani
ve vašem mateřském jazyce nenajdete výraz, který by dokázal správně
interpretovat vaše emoce a „Girl I was speechless“ je dost accurate.
Monumentálnost hor mě nenechala chladným, musel jsem pořád pořizovat
fotky, i když jsem měl už jenom 10 % baterky (Dost frustrující), jelikož jsme celé
dvě hodiny jízdy autem zpívali písničky z mého play-listu a já si večer zapomněl
nabít telefon. Koupali jsme se v krásném horském jezeře, a i když neumím moc
dobře plavat, musel jsem to risknout a skočit do té chronicky LEDOVÉ vody, po
pár minutách jsem měl pocit, že mi umrzly končetiny a já se tam snad utopím, ale
kdybych nezariskoval, tak bych neměl jeden z nejkrásnějších zážitků toho léta,
možná života.
Nejen
architektura,
krása a příroda, ale
přátelství.
Po
pár
hodinách strávených na
projektu jsem měl pocit,
že
jsem
obklopen
největšími blbci, kteří se
sešli na jednom místě
z celé Evropy jen proto,
aby mi znepříjemnili trip
ve Francii. Ale měl jsem
štěstí, pár lidí si to
myslelo taky, a tak jsme
se stali přáteli, i když
jsme všichni ze začátku
měli pocit, že tyhle
přátelství nemají šanci vydržet a tohle všechno je jen přetvářka, pletli jsme se. Až
do dneška jsem v kontaktu s účastníky projektu a s pár z nich, mých velice dobrých
přátel jsem se i sešel. S mou milovanou kamarádkou Dianou, která je až
z Rumunska, jsme se sešli v Praze a strávili tam úžasné tři dny, plné smíchu,
sarkasmu a štěstí.
Tohle byl pouze první projekt, můj další byl v Makedonii a na Kypru.
V Makedonii jsem se dozvěděl velice důležité a zajímavé informace o romské
komunitě, mé komunitě, což považuji jako extrémně důležitou zkušenost do mého
osobního a profesního života. Na Kypru to bylo jako dovolená, i když program byl
tak náročný, že jsme po něm byli naprosto unavení a raději si šli lehnout než jít na
pláž, ale bylo tu pár chvil, kdy jsem si připadal jako v nebi. Například u slaného
jezera (ano opět jezero), kde jsem se seznámil s lidmi, které jsem nikdy neviděl,
a nakonec jsme se spřátelili natolik, že mě nedávno navštívili v Ostravě, kde jsem
se jim alespoň trochu představit českou kulturu.
Kdybych měl vyjmenovat pár výhod cestování skrze Erasmus+ tak by to bylo to,
že vás směsice náhod semele s dalšími 26 lidmi z celé Evropy a vy máte možnost

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

8

poznat nové lidi, jejich kulturu expandovat tak svůj pohled na svět, být víc openminded a především máte možnost vidět krásy světa.
Robert Balog
Nečekat a neočekávat
Pěveckou soutěž jsem vyhrála. Kdybych
ale nezpívala jediná, asi by se tak nestalo :).
Když jsem se pak o 10 let později hlásila na
svůj první projekt EYCB, říkala jsem si co
tak asi můžu nabídnout. Byl určen umělecky
nadané mládeži a k té já, jak už je zřejmé,
úplně
nepatřila.
Došla
jsem
ale
k překvapujícímu závěru. Nikomu to
nevadilo. Přestože v tom konvenčním to
zatím ještě tolik nefrčí, v neformálním
vzdělávání nejsou studenti hnáni do koutku
hanby, jsou podporováni. Tehdy jsem ještě
žádná očekávání neměla a když jsem si
trochu zlepšila angličtinu a poznala pár
sympatických lidí, vracela jsem se víc než
spokojená.
Později jsem to zkusila znovu a začala si všímat nových, jiných věcí. Setkala
jsem se s lidmi, kteří mi svými příběhy měnili pohled na svět. Právě setkání
s místní komunitou je asi to nejcennější, co vám tyto projekty dají. Něco, co vám
nejvybranější CK nabídnout nemůže. Poznáte lidi na stejné vlně i ty, kterým se
možná celý život vyhýbáte. O to přínosnější je kontakt s nimi. Rozbijí vaši bublinu
a váš svět se stane mnohem barevnějším.
Většinu tváří, které během projektů poznáte
smaže čas a ani na jména si brzy nevzpomenete.
Poznáte ale i ty, na které nezapomenete už
nikdy. Já poznala lidi, kteří mi ukázali nový
směr, člověka, který ve mně probudil nové
profesní zájmy nebo mladou slečnu, která mi
nikdy nepřestane být hrdinkou v boji za lidská
práva ve společnosti, kde by se o změnu
málokdo pokusil. A v neposlední řadě přátele,
kteří mi snad už zůstanou.
Patřím mezi ty šťastnější, kteří šanci vyjet
dostali nejednou a dnes už bych se nebála říct,
že práce lidí v EYCB mi změnila v mnoha
ohledech život. Získala jsem rozhled i nadhled.
Pestrost, kterou sem začala vnímat díky jejich
projektům, mě už nenechává vidět věci
černobíle. S každou další výměnou jsem
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pochopila, co všechno nám tahle šance dá, pokud máme oči otevřené. Záleží jen na
nás, jestli jsme ochotni ji vidět.
Možná se ale chcete jen bavit a cestovat. A je to v pořádku. Nemusíte mít velké
ambice a touhu stát se mistrem v oboru. Nezáleží na tom, proč chcete vyjet, ale co
si z toho odnesete. Jeďte a možná vás ta cesta zavede mnohem dál, než si na
začátku vůbec umíte představit. Nemějte ale velká očekávání, protože právě přes
ně někdy nevidíme ty malé věci, které se stávají součástí něčeho mnohem většího.
Dveře máme otevřené. Nečekejte, neočekávejte a jednou si sami budete děkovat,
že jste si je nezabouchli.
Kristýna Liptáková
EYCB vám přeje vše nejlepší v roce 2020
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