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Představení organizace
Základní informace a poslání
Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. (EYCB)
je nevládní nezisková organizace založená mladými lidmi pro mladé lidi. Vzniklo registrací
u Ministerstva vnitra dne 15. března 2007, od roku 2014 je vedeno jako zapsaný spolek
u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 12327.
Jeho posláním je informovat mladé lidi o Evropské unii a zejména příležitostech,
které nabízí mládeži, podporovat seberealizaci a osobní rozvoj mladých lidí
prostřednictvím jejich účasti na mezinárodních vzdělávacích projektech financovaných
z prostředků EU, dobrovolnických a dalších aktivitách, rozvíjet neformální vzdělávání,
mezinárodní spolupráci, aktivní občanství a dialog mezi kulturami.
Spolek měl v období od 1. 12. 2017 do 29. 2. 2020 jednoho zaměstnance na
částečný úvazek, jehož mzda byla do 30. 11. 2018 financována z projektu ŽIVOT BEZ
BARIÉR v Jihomoravském kraji (č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000037);
realizátorem projektu je Úřad práce ČR. Všichni ostatní řádní členové se na činnosti
EYCB podílejí dobrovolně bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Změny v členské základně
Zájemci se mohou do činnosti spolku zapojit jako řádní členové – v tom případě
mají povinnost účastnit se členských schůzí, aktivně se podílet na činnosti spolku,
případně platit členské příspěvky, pokud o jejich vybírání rozhodne rada spolku – nebo
jako dobrovolníci, kteří se účastní členských schůzí a zapojují do aktivit spolku dle své
chuti a svých (časových) možností. Dobrovolníci ovšem na rozdíl od členů nemohou
rozhodovat o záležitostech spolku a nemohou být voleni do jeho orgánů. Řádné členy
přijímá rada spolku nadpoloviční většinou hlasů, o přijetí dobrovolníků rozhoduje
prezident spolku.
V období 2019–2020 byli mezi řádné členy přijati: Tereza Homulková, Aleš Mejzlík
a Michaela Synková. Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ukončila řádné členství
Eva Janečková. Počet dobrovolníků se snížil z 19 na 12.

Organizační struktura
Rada spolku (statutární zástupci)
Jakub Miklín
prezident, ESC
Jana Parolková
1. viceprezident zahraniční projekty
Ondřej Svačina
finanční viceprezident

Revizor
Michal Havelka

Řádní členové (mimo Radu)
Tereza Homulková
koordinátorka reflexí, reportů a správkyně Instagramu
Libor Karvay
Aleš Mejzlík
grafik a webař
Michaela Synková
PR manažerka
Eva Janečková
zmražené členství do konce roku 2019

Dobrovolníci
Vojtěch Andrš
Sandra Barnetová
Tomáš Havelka
Tomáš Homola
Lenka Kosmatová
Markéta Knop-Kostková

Tomáš Král
Monika Ngo-Le
Danijela Pernek
Jakub Pidrman
Hedvika Tomečková
Karel Týr

Činnost v období 2019–2020
Partnerství v zahraničních projektech
Zprostředkování účasti mladých lidí na mezinárodních vzdělávacích projektech
Evropské unie patří mezi naše hlavní priority již od našeho vzniku v roce 2007. Nejvíce
projektů, na něž vysíláme mladé lidi, je realizováno v rámci programu Erasmus+: Mládež
v akci, jehož cílem je podporovat aktivní zapojení mladých lidí do společnosti, toleranci
a solidaritu a přispět k porozumění mladých lidí z různých zemí, a který používá metod
neformálního vzdělávání. Každý projekt má své specifické téma, v jehož rámci jsou
rozvíjeny schopnosti účastníků. Dle struktury projektu, metod a náročnosti programu
se projekty dělí na výměny mládeže, tréninkové kurzy, semináře atd.
Dalšími programy, s nimiž pracujeme, jsou Evropa pro občany a Visegrádský fond.
Ve funkčním období 2019-20 jsme vyslali 319 účastníků na 85 projektů. Navíc jsme
v tomto období vyslali už celkem 1700. účastníka na zahraniční projekt.
Ve zprostředkování účasti na projektech programu Erasmus+: Mládež se
dlouhodobě v České republice řadíme k těm nejlepším.
Projekty, kterých jsme se v období 2019-2020 zúčastnili:
1. 3.–12. 4. 2019 – Easy Drugs Don’t Make Your Life Easy – Rumunsko –5 účastníků
2.

7.–14. 4. 2019 – Solidarity &amp; Participation of Youth in Small Communities –
Španělsko – 2 účastníci

3.

23.–29. 4. 2019 – Future Leaders – Polsko – 3 účastníci

4.

28. 4. – 6. 5. 2019 – Your Job – DIY – Estonsko – 5 účastníků

5.

30. 4. – 6. 5. 2019 – Active Living: Sports in Everyday Comforts – Bulharsko – 5
účastníků

6.

4.–12. 5. 2019 – Critical Thinking Skills – Bulharsko – 3 účastníci

7.

5.–12. 5. 2019 – Raising Quality of Youth Work by Empowering Youth Workers –
Turecko – 2 účastnice

8.

6.–13. 5. 2019 – Training of Trainers on Simulation Games – Itálie – 1 účastnice

9.

7.–16. 5. 2019 – WELCOME TO THE HUB – Entrepreneurship and Business
Opportunities in Small Urban Areas – Rumunsko – 4 účastníci

10. 13.–17. 5. 2019 – Education for Deeper Social Integration – Španělsko – 2 účastníci
11. 3.–9. 6. 2019 - #GetUpStandUp – Itálie – 2 účastníci

12. 3.–12. 6. 2019 – More Mosaic 4 All – Gruzie – 5 účastníků
13. 3.–13. 6. 2019 – Eco Lifestyle – Slovinsko – 7 účastnic
14. 12.–22. 6. 2019 – Journey to the Identities – Francie – 5 účastníků
15. 15.–22. 6. 2019 – Unity With Diversity and Tolerance – Turecko – 5 účastníků
16. 1.–5. 7. 2019 – Education for Deeper Social Integration – Slovinsko –2 účastníci
17. 17.–24. 7. 2019 – Inclusion Online – Turecko – 3 účastníci
18. 22.–30. 7. 2019 – Discover Greem Jobs – Francie – 5 účastníků
19. 27. 7. – 3. 8. 2019 – Youth Activizenship – Itálie – 2 účastníci
20. 31. 7. – 8. 8. 2019 – World of Diversity – Bulharsko – 4 účastníci
21. 2.–10. 8. 2019 - Increasing Youth Employment Opportunities Through Innovative
Non Formal Approaches – Turecko – 2 účastníci
22. 12.–20. 8. 2019 – The Magic Glasses – Španělsko – 5 účastníků
23. 12.–21. 8. 2019 – Human of 21st Century. It&#39;s time to become universal! –
Turecko – 6 účastníků
24. 13.–21. 8. 2019 – Music Is My Aeroplane – Maďarsko – 5 účastníků
25. 16.–24. 8. 2019 – Entrepreneurs In the Village – Rumunsko – 7 účastníků
26. 19.–26. 8. 2019 – X-Panding Sound – Rakousko – 6 účastníků
27. 19.–28. 8. 2019 – Your Best Voice – Polsko – 2 účastníci
28. 20.–30. 8. 2019 – Grow Your Possibilities – Francie – 4 účastníci
29. 23.–31. 8. 2019 – Effective Communication for You(th) – Slovensko –2 účastníci
30. 1.–9. 9. 2019 – E+ for Environment – Řecko – 5 účastníků
31. 2.–9. 9. 2019 – Cyber Equality – Chorvatsko – 7 účastníků
32. 3.–10. 9. 2019 – Sports for Inclusion – Lotyšsko – 7 účastníků
33. 5.–13. 9. 2019 – Smart Up Inclusion – Francie – 3 účastníci
34. 6.–13. 9. 2019 – Visualize the Invisible – Irsko – 2 účastníci
35. 8.–16. 9. 2019 – European Photosynthesis – Portugalsko – 6 účastníků
36. 9.–15. 9. 2019 – Youth Vision: a new perspective on ICL – Lotyšsko – 3 účastníci

37. 12.–13. 9. 2019 – You(TH) Decide – Polsko – 2 účastníci
38. 14.–20. 9. 2019 - #GetUpStandUp – Česká republika – 3 účastníci
39. 23. 9. – 1. 10. 2019 - Activism Collectivity and Auto Organisanisation on Board –
Francie – 5 účastníků
40. 25.–30. 9. 2019 – Enterprise 101 – Turecko – 3 účastníci
41. 26. 9. – 6. 10. 2019 – Get Your Own Picture – Turecko – 8 účastníků
42. 26. 9. – 3. 10. 2019 – Say „Stop Violence“ through Sport – Turecko – 5 účastníků
43. 30. 9. – 6. 10. 2019 - Empowering Minorities a project to improved practices for
work with minorities – Makedonie – 4 účastníci
44. 1.–10. 10. 2019 – We Know Our Rights – Slovinsko – 5 účastníků
45. 5.–12. 10. 2019 – Facilitation for All – Arménie – 3 účastníci
46. 8.–15. 10. 2019 – Growing Up: Sustainable Tools for a Healthy Lifestyle –Itálie – 4
účastníci
47. 10.–19. 10. 2019 – Get Your Own Picture 2 – Turecko – 7 účastníků
48. 12.–20. 10. 2019 – The Road to Success of Future Leaders – Bulharsko – 5 účastníků
49. 12.–23. 10. 2019 – More Mosaic 4 All – Ukrajina – 4 účastníci
50. 14.–19. 10. 2019 – The Art of Visuals – Chorvatsko – 3 účastníci
51. 14.–21. 10. 2019 – A Youth’s Journey to Politics – Rakousko – 2 účastníci
52. 16.–25. 10. 2019 – Volunteerism vs. Voluntourism – Rumunsko – 4 účastníci
53. 21. 10. – 1. 11. 2019 – Eco-Citizen – Portugalsko – 6 účastníků
54. 24.–30. 10. 2019 - #GetUpStandUp – Kypr – 2 účastníci
55. 29. 10. – 5. 11. 2019 – &quot;EU(united) for Active Citizenship - ACT+ – Německo – 2
účastníci
56. 2.–9. 11. 2019 – You(th)r Culture – Litva – 3 účastníci
57. 2.–10. 11. 2019 – Alcohol Free – Litva – 5 účastníků
58. 8.–16. 11. 2019 – Youth Activizenship – Německo – 2 účastníci
59. 8.–16. 11. 2019 – Social Exclusion Fighters – Polsko – 5 účastníků
60. 10.–17. 11. 2019 – Active Youth World in Progress – Slovinsko – 2 účastníci

61. 11.–16. 11. 2019 – Cooperation for Youth Exchange Development – Rumunsko – 6
účastníků
62. 11.–17. 11. 2019 – Volunteering from A to Z: Volunteers’ Management – Bulharsko – 2
účastníci
63. 12.–20. 11. 2019 – Game ON! – Estonsko – 2 účastníci
64. 12.–22. 11. 2019 – Dance Your Ability – Francie – 2 účastníci
65. 12.–25. 11. 2019 – Inspire – Social Innovation &amp; Leadership – Dánsko – 3 účastníci
66. 18.–27. 11. 2019 – Get on the Stage for Social Inclusion – Kypr – 3 účastníci
67. 21.–28. 11. 2019 – Me+ Environmental Activists – Portugalsko – 5 účastníků
68. 23.–30. 11. 2019 – No More Silence to Violence – Turecko – 7 účastníků
69. 26. 11. – 4. 12. 2019 – Enhance Collaboration with Volunteerism – Turecko – 2 účastníci
70. 2.–11. 12. 2019 – Participatory Europe – Estonsko – 2 účastníci
71. 4.–12. 12. 2019 – Mind the Green – Itálie – 3 účastníci
72. 4.–13. 12. 2019 – From Trash to Cash – Rumunsko – 5 účastníků
73. 5.–12. 12. 2019 – Wake Up the City – Portugalsko – 5 účastníků
74. 6.–13. 12. 2019 – More in Common – Velká Británie – 3 účastníci
75. 6.–16. 1. 2020 – Migration Is Our Right 2 – Německo – 2 účastníci
76. 12.–17. 1. 2020 – Cooperation for Youth Exchange Development – Francie – 6
účastníků
77. 22.–28. 1. 2020 – Fundamentals of Human Rights Education in Youth Work –
Španělsko – 2 účastníci
78. 25. 1. – 1. 2. 2020 – We Are Acting Against Wasting – Turecko – 6 účastníků
79. 17.–20. 2. 2020 – EU Defence Project: Debating the Future of Europe &amp;
Challenging Euroscepticism – Belgie – 1 účastnice
80. 24. 2. – 3. 3. 2020 – Youth Media Activism – Rakousko – 3 účastníci
81. 1.–9. 3. 2020 – Tell Me Why – Portugalsko – 2 účastníci
82. 7.–15. 3. 2020 – Youthpass Plus – Kypr – 3 účastníci
83. 10.–18. 3. 2020 – ESC 101: Introduction to the European Solidarity Corps – Turecko
– 3 účastníci

84. 18.–26. 3. 2020 – Social Harmonization with Refugees; Understanding the Situation
of Refugees and Creating Work Plan on Social Inclusion – Turecko – 2 účastníci
85. 23.–30. 3. 2020 – Digital Competences in NFE – Německo – 3 účastníci
Podrobnosti o jednotlivých projektech najdete tady.
Zájemcům o výjezd na zahraniční projekt, kteří pocházejí ze socio-ekonomicky
znevýhodněných poměrů, nabízíme finanční příspěvek, díky němuž mají plně hrazeny
cestovní náklady, cestovní pojištění, výdaje na nezbytné občerstvení při dlouhém čekání
na letišti/nádraží, příp. náklady na vydání cestovního pasu (pokud tento nevlastní).

Počty projektů a vyslaných účastníků

V tomto období jsme vyslali dalších 8 dobrovolníků na projekty Evropské dobrovolné
služby (EVS) / Evropského sboru solidarity (ESC):
1. 9. 4. – 31. 12. 2019 – Be Active, Be Creative – Portugalsko
2.

15. 5. 2019 – 15. 3. 2020 – Mutual aid – Bulharsko

3.

18. 6. – 18. 12. 2019 – Re-Imaginers – Kypr (dlouhodobý)

4.

23. 9. 2019 – 12. 6. 2020 – #glocal – Litva

5.

1. 10. 2019 – 31. 5. 2020 – Be Active, Be Creative 2 – Portugalsko

6.

7.–28. 10. 2019 – Re-Imaginers – Kypr (krátkodobý, 3 dobrovolnice)

Podrobnosti o jednotlivých projektech ESC najdete tady. Na ESC průběžně připravujeme
také další dobrovolníky.

Organizace vlastních projektů
Příprava a realizace vlastních projektů v rámci programu Erasmus+: Mládež
v akci rovněž patří mezi nejdůležitější cíle naší organizace. Tyto mezinárodní projekty
krom plnění obecných záměrů a konkrétních cílů programu Erasmus+: Mládež v akci
na mezinárodní úrovni rovněž umožňují obyvatelům v místě konání projektu poznat
lidi z odlišných zemí a kultur, procvičit si cizí jazyk odbourat předsudky a rozvinout
toleranci vůči osobám z cizího kulturního či náboženského prostředí. Lze tak říci, že
námi pořádané projekty mají i významný lokální dopad.
V období 2019–2020 jsme nepodávali žádost o grant na realizaci vlastního
projektu Erasmus+ Mládež. Připravili a podali jsme nicméně žádost o dotaci z dotačního
titulu města Břeclav Individuální dotace. Projekt je zaměřen na realizaci informačních
prezentací a besed o programech Erasmus+ Mládež a Evropský sbor solidarity, šíření
výsledků již realizovaných projektů a podporu osobního rozvoje a aktivního občanství
mladých lidí a pracovníků s mládeží prostřednictvím jejich účasti na vzdělávacích
projektech EU a Visegrádské skupiny. V době vydání výroční zprávy nebyl výsledek
dotačního řízení znám.
V dubnu 2019 EYCB hostilo setkání v rámci rozsáhlého ERASMUS+ KA2 projektu
„Education for Deeper Social Integration“, jehož bylo partnerem. Cílem projektu
strategického partnerství bylo sdílení inspirace v oblasti vzdělávání dospělých osob
s určitým znevýhodněním (tělesné postižení, sociální, ekonomické aj. znevýhodnění).
EYCB přivítalo dvanáct pracovníků se znevýhodněnými dospělými lidmi z Bulharska,
Itálie, Řecka, Slovinska, Španělska a Velké Británie. Ti v rámci školení absolvovali
exkurze do místních organizací, které pomáhají sociálně, ekonomicky, zdravotně
či jinak znevýhodněným lidem. Navštívili tak pobočku IQ Roma servis v Poštorné,
několik pracovišť Oblastní charity Břeclav a inovativní brněnský projekt Housing First
podporující začlenění lidí bez domova zpět do společnosti. Projektu se dostalo přijetí
i na břeclavské radnici, kde místostarosta Mgr. Zemánek představil způsoby, jak se
město Břeclav stará o své občany s omezenými příležitostmi. Vedle exkurzí účastníci
také sdíleli zkušenosti z vlastní praxe.

Ostatní akce v České republice
Nezapomínali jsme ani na náš region. Na Gymnáziu Břeclav jsme uspořádali tři
workshopy o aktivním občanství. Byly součástí většího projektu s názvem You(TH)
Decide podpořeného Visegrádským fondem. Cílem projektu bylo obnovení důvěry
mladých lidí v politiku a posílení jejich aktivní občanské participace a zájmu o veřejné
dění. První workshop se týkal místní samosprávy, následoval další s představením EYCB
jako příkladu místní organizace a poslední měl podobu diskuze se členy organizace na
téma aktivní občanství.

Na podzim jsme se už po čtvrté zapojili do celosvětové akce Giving Tuesday. Pro
tuto akci jsme připravili celkem čtyři kampaně:
• Podpořte účast ekonomicky znevýhodněné mládeže na vzdělávacích projektech
•

Darujte nám své know-how

•

Darujte svým vrstevníkům projektovou zkušenost (výzva zaměřená na sdílení
informací o programu Erasmus+ Mládež)

•

Přispějte na činnost EYCB

Je nám ctí být součástí akce během které se vybralo téměř 71 milionů korun.

Informační a propagační činnost
Informační a propagační činnost je zajišťována především těmito způsoby:
• pořádáním informačních besed o programu Erasmus+: Mládež v akci a EYCB na
středních školách, účastí na veletrzích a jiných prezentačních akcích;
• informováním prostřednictvím elektronických zdrojů (e-mail, web, Facebook, blogy,
Twitter, Youtube);
• publikováním tiskových zpráv v lokálních médiích (viz násl. kapitolu).
V období 2019—2020 jsme uspořádali prezentace o programu Erasmus+: na
Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně a Obchodní akademii Břeclav. Dále jsme zorganizovali
tři besedy s bývalými dobrovolnicemi Evropské dobrovolné služby. Jedna beseda
proběhla v rámci výuky na Gymnáziu Břeclav, zbylé dvě byly otevřené široké veřejnosti.
Programy Evropský sbor solidarity a Erasmus+ Mládež jsme prezentovali také na
Tvořivém odpoledni s Brontosaurem v Břeclavi.
Dále díky naší síti dobrovolníků pravidelně zveřejňujeme aktuální nabídky účasti
na projektech programu Erasmus+: Mládež na nástěnkách středních a vysokých škol
v ČR.
Protože služby Infopointu pro mládež, otevřeného v minulém období v Městské
knihovně Břeclav, nebyly bohužel využívány, byl jeho provoz prakticky pozastaven.
Zájemcům jsou nicméně stále k dispozici tištěné informační materiály a mohou nás také
kontaktovat na e-mailu info@eycb.eu.
V rámci propagace programu Erasmus+: Mládež také pravidelně v našich
Informačních občasnících uveřejňujeme zážitky a zkušenosti mladých lidí, kteří s námi
(zpravidla opakovaně) vyjeli na projekt, a příběhy, jak jim účast na těchto vzdělávacích
projektech změnila život. Informační občasníky si můžete přečíst na našem webu.

Pokračovali jsme také ve spolupráci s břeclavským, hustopečským a mikulovským
kontaktním pracovištěm Úřadu práce. Na jejich nástěnkách pravidelně zveřejňujeme
aktuální nabídku projektů programu Erasmus+: Mládež v akci jako možnost dalšího
vzdělávání uchazečů o zaměstnání a zvýšení jejich šancí na získání práce.
Facebook a internetové stránky spolku EYCB (ojediněle též Twitter a Youtube)
jsou využívány zejména pro informování o aktuální činnosti EYCB, nabídkách zahraničních
projektů a dalších příležitostech pro mladé lidi. Od dubna 2019 do března 2020 došlo
k nárůstu počtu sledujících naší facebookové stránky z 4 250 na 4 790.
Začátkem roku 2020 byly spuštěny nové webové stránky spolku, které oproti
starému webu nabízí přehlednější strukturu a možnost využít funkci vyhledávání,
využívají zabezpečený protokol SSL, umožňují sdílení článků a snadnější přístup na naše
sociální sítě (ikonky najdete v patičce). Samozřejmostí je pak modernější a čistší grafika
a responzivní design.
Také jsme rozjeli účet na Instagramu, skrze který sdílíme reporty z uplynulých
projektů, nabídku aktuálních příležitostí pro mladé a promujeme aktuální projektu
Erasmu+ a Evropského sboru solidarity. Od září 2019 získal náš instagramový účet už
159 sledujících.
Také jsme obnovili náš účet na síti LinkedIn, který využíváme kromě propagace
i pro navazování partnerství, nebo diseminační aktivity.

EYCB v médiích
O svém působení EYCB informuje v lokálních břeclavských a regionálních
sdělovacích prostředcích: zejména Břeclavský Deník, Nový život (týdeník, příloha
Břeclavského deníku), Týdeník 5+2 Břeclavsko, Radnice, Břeclavsko.
Přehled uveřejněných tiskových zpráv za období 2018–2019:
• Jak na Erasmus+ (nejen ve Francii) – Týdeník Břeclavsko, 12. 4. 2019
• Dobrovolnice přiblíží Kypr – Nový život, 3. 10. 2019

Publikační činnost
EYCB zveřejnilo tzv. Projektovou mapu, která přehledně zachycuje všechny
zahraniční projekty (místa), kam jsme vyslali účastníky v roce 2019. Mapa je dostupná
v elektronické verzi na adrese.
Celý rok jsme sbírali povedené fotky z projektů, které pořídili naši účastníci.
Nakonec jsme z těch nejlepších z poskládali nástěnný kalendář pro rok 2020 plný
vzpomínek a úchvatných míst. Předtím jsme měli tři roky pauzu s vydáváním kalendáře
a jsme rádi, že jsme se k němu vrátili a visí v mnoha pokojích. Elektronickou verzi
kalendáře v tiskové kvalitě si můžete stáhnout tady.
Pro účastníky zahraničních projektů jsme vytvořili unikátního průvodce na cesty
za neformálním vzděláváním. Do našeho Projektového deníku si mohou zapisovat
informace, myšlenky a postřehy, které na projektu získali, nebo třeba nová slovíčka
z cizích jazyků. Až se vrátí domů, bude deník sloužit jako externí paměť a pomůže jim
celý projekt vyhodnotit. Zároveň Projektový deník obsahuje praktický check-list, co
nezapomenout sbalit na cestu a co vše budete potřebovat pro proplacení cestovních
nákladů. Deník lze získat jako odměnu za dar na činnost organizace.
Jednou za čtvrt roku publikujeme newsletter Informační občasník, v němž
informujeme o činnosti EYCB za uplynulé tři měsíce a o novinkách týkajících se programu
Erasmus+: Mládež. Informační občasníky najdete tady.
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2

Předmět podnikání:

Sestaveno dne: 8.4.2020
Běžné účetní období

Minulé účetní období

A. Majetek
01 Dlouhodobý nehmotný majetek

-

-

02 Dlouhodobý hmotný majetek

-

-

03 Finanční majetek

-

-

12

12

292

823

-

-

28

12

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté

-

-

09 Ostatní majetek

-

-

332

847

22

9

-

-

22

9

310

838

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech
06 Zásoby
07 Pohledávky

10 Majetek celkem
B. Závazky
01 Závazky
02 Úvěry a zápůjčky přijaté
03 Závazky celkem
99 ROZDÍL MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpisový záznam účetní jednotky:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz
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Běžné účetní období

Minulé účetní období

A. Příjmy
01 Prodej zboží

-

-

02 Prodej výrobků a služeb

9

9

03 Příjmy z veřejných sbírek

-

-

63

55

-

-

1 235

1 590

07 Ostatní

-

-

08 Průběžné položky

-

-

09 Kursové rozdíly

-

-

10 Příjmy celkem

1 307

1 654

-

-

28

7

03 Zboží

-

-

04 Služby

4

41

124

109

59

59

-

-

1 620

795

09 Průběžné položky

-

-

10 Kursové rozdíly

3

-

11 Výdaje celkem

1 838

1 011

-531

643

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
05 Přijaté členské příspěvky
06 Dotace a příspěvky přijaté z veřej. rozpočtů

B. Výdaje
01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
02 Materiál

05 Mzdy
06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
07 Ostatní osobní výdaje
08 Ostatní

99 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpisový záznam účetní jednotky:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Příloha v účetní závěrce

§ 29 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s.
Sady 28. října 674/1, 69002 Břeclav 2

Údaje o účetní jednotce
IČ: 27058085
Zapsána u: KS Brno
Zapsána do OR dne: 1.1.2014
Právní forma: SDRUŽENÍ (SVAZ, SPOLEK, SPOLEČNOST, KLUB AJ.)
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby z
Rozvahový den: 31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky: 8.4.2020
Spisová značka: L-12327

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady
ÚJ se řídí zákonem o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb.
ÚJ účtuje v jednoduchém účetnictví.
Závěrku sestavuje v rozsahu:
- Přehled o přijmech a výdajích,
- Přehled o majetku a závazcích
- Příloha v účetní závěrce.
Účetní metody
Pro přepočet cizí měny používá kurz ČNB denní.
Majetek oceňuje v pořizovacích cenách.
ÚJ nemá závazky a pohledávky po datu splatnosti.
ÚJ nemá odepisovaný majetek.

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky

.............……………………………………..

Výhled do dalšího roku
Pevně doufáme, že nám situace dovolí nadále vysílat české účastníky na projekty
v rámci Erasmu+ a Evropského sboru solidarity. Rádi bychom udrželi vysoký počet
i kvalitu projektů ve kterých se stáváme partnery a nadále umožňovali co nejvíce lidem
získat důležité zkušenosti i dovednosti. Také chceme pokračovat ve sdílení zkušeností
na českých středních školách.
Abychom toho mohli dosáhnout, budeme se věnovat finanční stránce věci a zajistit
organizaci stabilní financování. Kromě fundraisingu se pokusíme o získání více finančních
darů pomocí nabízení nových produktů jako odměn. Jednou z důležitých novinek bude
nabídka projektových deníků. Stabilnější systém financování následně využijeme pro
rozšíření naší činnosti o domácí projekty Erasmus+ nebo další vnitrostátní aktivity.
Budeme se tento rok více soustředit na náš cíl informování mladých lidí o Evropské
unii a jejích možnostech. Plánujeme uvést do provozu a pravidelně doplňovat novou
rubriku na webových stránkách – Příležitosti pro mladé. Budeme nadále informovat
i skrze sociální sítě.

Poděkování
Tak jako mnoho ostatních neziskových organizací, ani náš spolek se neobejde
bez cizí podpory. Velmi si proto ceníme všech, kdo nám pomáhají finančně, materiálně,
skutkem (např. při zajištění aktivit v průběhu projektů) nebo vyjádřením přízně tomu,
co děláme.
Všem našim podporovatelům moc děkujeme!

Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.
Sady 28. října 674/1
690 02 Břeclav
IČ: 27058085
DIČ: CZ27058085
ID datové schránky: xhfd8ka
Bankovní spojení: 2800605023 / 2010

www.eycb.eu
info@eycb.eu

