
 

 

Partnerská síť ERA: Poptávka účasti v projektu 

Název projektu 2-GETHER-AS-1 

Téma projektu  Projekt se zaměřuje na podporu sociálního a kulturního 

porozumění účastníků z partnerských zemí a integraci 

východoevropských studentů do watfordské komunity. Snaží se 

bourat stereotypy, vzdělávat studenty v oblasti kulturních 

odlišností a podporovat integraci mezi studenty z různých 

sociálních skupin a vrstev. Celý projekt a jeho cíle budou 

realizovány prostřednictvím bojových umění v přátelském, 

bezpečném a stimulujícím prostředí watfordského komunitního 

centra pro mládež.  

 

Hlavní aktivitou bude týdenní workshop, který umožní mládeži 

(z různých sociálních skupin a vrstev) potkat se s vrstevníky z 

Anglie i dalších zemí EU a posílí tak duch bratrství. Vzájemné 

poznávání a výměna zkušeností bude realizována společnými 

aktivitami, zejména skrz bojová umění (základy, nácvik technik 

a zápas). Mimo zábavy naučí bojová umění (Karate, Kick Box, 

Tai Chi, Kali, Brazilské jiu-jitsu a Kung Fu, každému bude 

věnován jeden den workshopu) a jejich filozofie účastníky 

projektu např. sebekontrole a týmové spolupráci. 

Přínos projektu Prostřednictvím bojových umění bude účastníkům ukázána: 

 sebekontrola: kontrola emocí, ovládání vzteku nebo jak se 

vypořádat se stresem 

 kulturní rozmanitost: jak poznávat a ocenit rozdílnou kulturu 

a jak se vypořádat s odlišnostmi 

 týmová spolupráce: práce s lidmi, komunikační dovednosti 

a vůdcovství 

Nezanedbatelným přínosem je sama práce v mezinárodním 

prostředí a mezinárodní výměna zkušeností. 

Kdo může být partnerem  Neziskové/nevládní organizace 

 Veřejné/soukromé subjekty zapojené do práce s mládeží 

 Neformální skupina mládeže 

 Místní/regionální veřejné orgány 

 Organizace operující na evropské úrovni a zapojená do práce 

s mládeží 



 

Role partnera:  Zapojit do projektu 7-12 mladých (ve věku cca 13 až 19 let) 
a/nebo mladých dospělých (cca 20 až 25 let), kteří se 
zúčastní týdenního workshopu ve Watfordu 

 Zapojit se do přípravy workshopu a jeho jednotlivých dní 

 Informovat o projektu a šířit jeho výstupy ve své vlastní zemi 

Partneři  Vedoucí partner je anglické centrum bojových umění 

z Watfordu, projektu se dále zúčastní partneři a mládež z dalších 

zemí EU 

Dotační program Mládež v akci 

1.1 Výměna mládeže 

Výše dotace z EU  Granty se pohybují orientačně mezi 3 072 EUR a 40 320 EUR 

 Finanční podpora až 100 % nákladů na přípravu a realizaci 

aktivit setkání, 70 % cestovních výdajů 

Předpokládaná délka projektu Samotný workshop předpokládán od 28. 10. do 3. 11. 2013, 

jinak dlouhodobá spolupráce (síření výstupů projektu v ČR) 

Na co je možné získat dotaci Náklady na přípravu akce, cestovní náhrady, stravné, ubytování, 

náklady na workshop 

Hlavní výstupy projektu  Navázání zahraniční spolupráce a nových kontaktů mezi 

mládeží, kulturní porozumění 

 Osobní rozvoj, týmová spolupráce a vnímání kulturních 
rozdílů, výměna zkušeností 

 Seznámení se s různými bojovými uměními 

Termín žádosti  Žádost o grant na projekt lze podávat do 1. 10. 2013, přihlásit se 

vedoucímu partnerovi je nutné do 31. 08. 2013 

Kontaktní osoba Ing. Jan Vaňkát  

jan.vankat@eracr.cz 

+420 774 455 215 
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