
 

 

.Od samotného počátku lidského života, je 

zřejmá lidská snaha hledání lepších životních 

podmínek a přesouvání se za vidinou lepších 

zítřků. Zdá se, že jsme tuto přirozenou lidskou 

vlastnost pozapomněli.  

Když se zbořila Berlínská zeď, existovalo v tu 

dobu na světě 11 dalších obdobných staveb, 

které znemožňovali člověku tak přirozený 

pohyb. Dnes jich evidujeme více než 50 a stále se 

další staví. Během projektu chceme tyto situace, 

ve kterých se může každý z nás vyskytnout 

pojmenovat, podívat se jim tváří v tvář a natočit 

krátký dokument, který poukáže na realitu 

migrace a díky němuž naše okolí i široká 

veřejnost bude moci prozřít co se za tak dnes 

ožehavým tématem dnešních dní -  migrací může 

skrývat. 

 

Tato výměna mládeže s sebou přináší myšlenku starých Maorů, pro které 

Manaakitanga není jen obyčejné slovo, ale životní styl poukazující na reciprocitu 

laskavosti a úctu k lidskosti, která se vzhledem e shonu posledních čas vytrácí z 

běžného života. Cítíme potřebu touto cestou navracet pohostinnost zpět do našich 

domů a poukázat na zacházení s lidmi ať už jsou to naši bližní, hosté či lidé, kteří 

naši krajinou jen projíždějí. 
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Abychom mohli uskutečnit všechny cíle vypsány výše, hledáme naše vrstevníky, tedy účastníky ve věku 

18-30 let, kteří mají zkušenost s prací s migranty, nebo ve svém okolí nějaké znají, abychom se mohli 

podělit o zkušenosti, a poznatky během diskuzí. Při vybírání účastniků bude jistě předností předešlá 

zkušenost s natáčením videa, jeho editace a pořizování zvukových záznamů a fotografie.  

Každý z účastníků pocházet z různého kulturního prostředí a bude moci nabídnout jiné zkušenosti ať už 

po technické či po sociální stránce a věříme, že se navzájem jistě mnohé naučíme. Ať už patříte k těm, 

kteří po projektu propadnou dobrovolnictví, nebo k těm, kteří jen chtějí smysluplně strávit týden 

v mezinárodním prostředí a třeba si i zlepšit angličtinu, jste vítáni!  

 CO Jazyk  

Oficiálním programovým jazykem bude angličtina. Avšak jistě oceníme 

i odvážné začátečníky, kterým rádi nabídneme své zkušenosti nebo 

v případě potřeby přeložíme co bude třeba.. 

Kdy: 4. - 12.9.2016  

Kde: Jakartovice, Česká republika 

Cíle projektu? 

 zvýšení povědomí o dnešním denní ve světě, zlepšit znalosti o mezinárodním stěhování 

 uvědomění a možnost poukázání na různé chápání hranic jako takových 

 analýza a porozumění migraci, její historie 

 zintenzivnění kulturního cítění a možnosti aktivního zapojení se do společnosti 

 mezikulturní dialog, výměna názorů a zkušeností napříč různých sociálních prostředí  

 přehled a možnosti, které Erasmus+ program nabízí (dobrovolnictví, různé možnosti 

spoluúčasti na aktivitách spojených s programem) 

KOHO HLEDÁME  

http://www.youthplus.cz/ecohempcamp
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Jak je to s vyvážeností pohlaví? 

Rádi bychom dali dohromady skupinu, která bude 

vyrovnaná.  

 

 

 

Místo: Jakartovice 

Budeme ubytování v penzionu nad stájí, který se nachází 

v Jakartovicích. Penzion mimo útulní pokoje a místem na 

stravování disponuje bazénem, tenisovými kurty a možnosti 

ježdění na koních. V blízkosti je malý obchod a také kostel. 

http://www.penzion-jakartovice.cz 

 

 

Ubytování 

Na vědomí se dává, že všichni budeme spát ve 4-6 místných pokojích a budeme se po ránu dělit o 

jednu sprchu na pokoji. Mimo to bývá na pokojích televize a v některých je i stůl s židlemi. Učitě je 

potřeba si sebou vzít vlastní ručníky a toaletní potřeby! 

 

Co nezapomenou s sebou? 

Oblečení: Na Moravě může v září svítit sluníčko (plavky do bazénu se mohou hodit) ale může být také 

po ránu teplota okolo 10 stupňů, proto doporučujeme zabalit s sebou i teplé oblečení na venkovní 

aktivity.  

Do koupelny: Pokoje nejsou vybaveny ručníky ani mýdlem a ostatními toaletními potřebami. . Prosím 

vemte si své toaletní potřeby včetně ručníku! 

http://www.youthplus.cz/ecohempcamp
http://www.penzion-jakartovice.cz/
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Intercultural evening věci: Zde se fantazii meze nekladou. Jestli máte doma vlajku, kroj či kytaru, 

nenechávejte ji doma v rohu, ale přibalte s sebou, abychom mohli ukázat, co že to u nás v česku 

všechno umíme a máme. Také bude jistě fajn, když se o info o tom, co plánujete podělíte s ostatními a 

společně představíme naše poklady.  

Stolní a deskové hry: Máte-li doma nějakou hru, která se dá v případě nepříznivého počasí hrát, může 

se hodit.  

Dáreček pro favorite amigo: V průběhu projektu plánujeme představit Vám vašeho skrytého přítele. 

Jistě by ho potěšilo, že vy na něj taky myslíte. Máte-li chuť, můžete doma připravit nějakou malou 

pozornost pro něj.  

Počíta a fotografické vybavení: Prosím, pokud máte k dispozici počítač nebo fotoaparát, tak jeje určitě 

příbalte s sebou. Plánujeme fotit a natáčet.  

Příprava než s vydáte na cestu: 

- Určitě se budou hodit znalosti o tom, jak to u nás je z hraničním prostorem 

- V jedné z aktivit máme v plánu sdílet zkušenosti s migrací, žádáním o azyl a zajímavé 

medializované případy a jejich vývoj. Zde se jistě bude hodit přidat něco do placu.  

Kde jsou Jakartovice a jak se tam dostat? 

. 

http://www.youthplus.cz/ecohempcamp
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 Busem z Olomouce: 

http://www.portal.jizdnirady.cz/Down.aspx?f=pdf/L900269_160228_176232.pdf 

 Busem z Opava – Východ www.idos.cz 

 Pokud stále tápete, rádi Vám poradíme 

 The connection from Ostrava to Jakartovice is on daily basis. From Ostrava-Svinov train station 

is the best to take a train to Opava-Východ and there take a bus to Jakartovice-Střed. 

 Timetable Olomouc-Jakartovice střed: 

Jak rozdělit čas? 

Během projektu se zaměříme na vytváření kreativního, klidného a přátelského prostředí, ve kterém se 

budeme moci učit a sdílet své zkušenosti. Máme připraveny seznamovací, týmové i energické hry, které 

jsme rozložili do následujícího rozcrhu: 

http://www.youthplus.cz/ecohempcamp
http://www.portal.jizdnirady.cz/Down.aspx?f=pdf/L900269_160228_176232.pdf
www.idos.cz
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Kontaty na koordinátory projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční stránka projektu 

Tento projekt je spolufinancován Erasmus+ programem. Prosíme o co nejšetrnější způsob dopravy jak 

k životnímu prostředí tak z finančního hlediska. Porsím, zakupujte jízdenky včas a s předstihem abychom 

mohli co nejvíce financí soustředit na projekt samotný. Abychom se vyhnuli případným problémům 

s možným neproplacením jízdného, kontaktujte nás při koupi jízdenek, rádi Vám pomůžeme.  

Maximální možnou částku, kterou Vám můžeme proplatit prosím nastudujte v níže přiložené tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme se na viděnou !!!  

 Petra Setlíková – petra@youthplus.cz 

Phone: +420 608 885 329 

 Zuzana Kapusňáková – zuzana@youthplus.cz 

Phone: +420 774 799 343 

______________________________________ 

Emergency contact: 112  

City police: 156, police: 158 

Fireman: 150 

Ambulance: 158 

 

http://www.youthplus.cz/ecohempcamp
mailto:petra@youthplus.cz
mailto:zuzana@youthplus.cz

