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Představení organizace
Základní informace a poslání

Změny v členské základně

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. 1. 2020 - 31. 2. 2020 sjednanou jednu dohodu o
provedení práce.

Všichni ostatní řádní členové se na činnosti EYCB podílejí dobrovolně bez
nároku na odměnu a ve svém volném čase.

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 2020–2021 byli mezi řádné členy přijati: Monika Ngo

Jako dobrovolníci byli přijati: Karolína Bauerová, Alena Radová, Lenka Tomečková,
Zuzana Koloušková
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Činnost v období 2020–2021
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, 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.

Funkční období 2020 - 2021 bylo narušeno celosvětovou pandemii koronaviru. I
za této komplikované situace se nám podařilo vyslat za zvýšených bezpečnostních
opatření 73 účastníků na 16 projektů. Toto období bylo také specifiské pro nárust
online mobilit.

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. Use Less. Make It Eco. Make More (LEDs) Bulharsko 22. srpen - 1. září 2020
12 účastníků

2. Talking About You(th) Portugalsko 22. - 31. srpen 2020 6 účastníků

3. The Greatest Wealth is Health Polsko 28. srpen - 4. září 2020 5 účastníků

4. Sense of the nature as a Sense of initiative ECO entrepreneurship Bulharsko
29. srpen - 7. září 2020 5 účastníků

5. First Aid Kit 2 Bulharsko 4 . - 14. září 4 účastníci

6. Leadership Skills for Youth Řecko 8. - 15. září 3 účastníci

7. Youth and Art: a Story of Inclusion Bulharsko 10. - 17. září 5 účastníků

8. Into theWild - Portugalsko 6. - 13. říjen 5 účastníků

9. Empowering Myself Portugalsko 2. listopad - 3. prosinec 5 účastníků



10. Natural Environment Portugalsko 25. listopad - 2. prosinec 6 účastníků

11. Crisis Management in YouthWork online 27. listopad - 4. prosinec 3 účastníci

12. UnderSTAND online 5. - 13. února 3 účastníci

13. 112 Bulharsko 7. - 17. květen 2 účastníci

14. Escape to Diversity Ukrajina 15. - 25. květen 1 účastník

15. Kinetic Youth-Move to Grow online 24., 28., 31. květen, 4., 5. červen 1 účastník

16. Keep Up the Rhythm Polsko 5. - 11. června 7 účastníků

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).

Dle interních statistik jsou účastníci zahraničních projektů složení ze 70 % z žen
a 30 % mužů. Toto genderové rozložení se promítá již v zaslaných přihláškách, a také v
publiku na sociálních sítích.

ženy – 70%

muži – 30%



V období 2020 - 2021 jsme uzavřeli pětileté období 2015-2020. Za toto
programové období jsme vyslali účastníky na 465 zahraničních projektů a 37 EVS/ESC
projektů. Podařilo se nám vyslat 1835 účastníků do zahraničí a zorganizovali jsme 2
projekty v České republice. Naši účastníci celkem navštívili 37 zemí.

Detaily tohoto období si můžete prohlédnout na projektové mapě 2015 – 2020.



Evropský sbor solidarity

Evropské centrum mládeže Břeclav se v období 2020 - 2021 také nadále
věnovalo šíření myšlenky dobrovolnictví a spolupracovalo na zahraničních projektech
Evropského sboru solidarity, kam pravidelně vysílá dobrovolníky.

Ve zmíněném období jsme spolupracovali na projektech:

2. 2. - 23. 7. 2020 - Take me in Europe - Itálie

1. 7. 2020 - 15. 4. 2021 - Take me in Europe 2 - Itálie

29. 9. 2020 - 28. 9. 2021 - Info-Integration: Center for Migration and Integration -
Belgie

5. 10. 2020 - 30. 9. 2021 - Achieve Recognition Through Social Media - Německo

7. 12. 2020 - 6. 7. 2021 - (2I + E): Changing theWorld - Španělsko (2 dobrovolníci)



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 programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výzvě pro
neziskové organizace č.3. Projekt Vypořádáme se s tím jak s následky pandemie, tak
s přechodem do dospělosti nabízel mladým lidem od 15 do 26 let a pracovníkům s
mládeží novou cestu po prožitém tíživém roce. Kladl si za cíl jim pomoci se zorientovat
a poskytnout příležitosti k seberozvoji, vzdělání, péči o mentální zdraví i podporu v
procesu kariérní volby. EYCB chystalo pro mladé lidi online semináře, vzdělávací
projekty Erasmus+, dobrovolnické programy a informační servis. Žádost o dotaci byla v
tomto programu zamítnuta s 81 dosaženými body.

Informační a propagační činnost

Informační a propagační činnost je zajišťována především těmito způsoby:

• Informováním prostřednictvím elektronických zdrojů webová stránka,
Facebook, Instagram, LinkedIn, e-mailové newslettery

• pořádáním informačních besed o programu Erasmus+: Mládež v akci a EYCB na
středních školách, účastí na veletrzích a jiných prezentačních akcích;

V období 2020 - 2021 jsme se soustředili na online propagační prostředky z
důvodu aktuální situace s pandemii Covid-19. Mládež informujeme o jejich možnostech na
Facebookové (více než 4800 sledujících) a Instagramové stránce (více než 450
sledujících). Všechny informace a projekty zveřejňujeme na webových stránkách eycb.eu.
Zavedli jsme speciální rubriku Příležitosti pro mladé, kde zveřejňujeme možnosti stáží,
soutěží, kurzů apod.

Naši činnost se snažíme z velké části přesouvat i na Instagram, kde se počet
sledujících od minulého období více než zdvojnásobil. Zaměřili jsme se na kooperaci s
účastníky našich partnerských projektů a sdílíme tak s našimi sledujícími momenty přímo
ze zahraničí, čímž evropské programy přibližujeme ještě širší cílové skupině.

Zapsali jsme se do nové online služby pro rozesílání newsletterů a poslali
informace o aktuálních projektech na více než 2000 e-mailových adres.





Publikační činnost

EYCB zveřejnilo tzv. Projektovou mapu, která přehledně zachycuje všechny
zahraniční projekty (místa), kam jsme vyslali účastníky v roce 2020. Mapa je dostupná v
elektronické verzi.

EYCB vydalo přehledovou mapu projektů za období 2015 - 2020. Mapa zobrazuje
všechny zahraniční projekty, ve kterých jsme za dané období byli patrnerskou
organizací. Autorem zpracování je Vojtěch Andrš.

Jednou za čtvrt roku publikujeme newsletter Informační občasník, v němž
informujeme o činnosti EYCB za uplynulé tři měsíce a o novinkách.
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Výhled do dalšího roku

Poděkování

Jelikož nám roky 2020 a 2021 nastavily nové výzvy, doufáme, že v dalším období
už jim nebudeme muset nadále čelit, ale že se nám dostane prostoru pouze využít vše,
co jsme se za komplikované doby pandemie Covid-19 naučili.

Rádi bychom udrželi standard vysokého počtu zahraničních projektů v rámci
programů Erasmus+Mládež a Evropský sbor solidarity. Chceme i nadále vysílat
účastníky na kvalitní programy neformálního vzdělání a naplňovat tak naše cíle a
hodnoty. Rádi bychom v dalším období reagovali na potřebu zvýšit povědomí a zájem
o projekty ESC.

Budeme se nadále soustředit na online informování, jak o námi nabízených
projektech, tak externích příležitostech pro mládež. Naším cílem je stát se stabilním,
důvěryhodným a spolehlivým zdrojem informací o nejen mezinárodních příležitostech
pro mládé lidi.

Rádi bychom se soustředili na budování dobrovolnické základny EYCB a
posilování hodnot dobrovolnictví obecně. Rádi bychom vytvořili silnou a naplňující
komunitu v okolí spolku, která bude sloužit nejen jako podpůrný systém pro všechny
členy i dobrovolníky, ale i jako hnací síla EYCB, aby mohl spolek vytvářet ještě více
projektů a věnovat se novým činnostem.

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.


