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Ve dnech 22. března - 31. března 2015 vyslalo českokrumlovské Centrum pro
pomoc dětem a mládeži o.p.s. skupinu studentů na mezinárodní kurz pro pracovníky
s mládeží s názvem „Youth voice social support“ do Lotyšska. Kurz byl určen pro
vedoucí mládežnických kolektivů, pedagogy, studenty a pracovníky v sociální oblasti.
Projektu se zúčastnilo celkem 26 mladých lidí ze Slovinska, Chorvatska, Bulharska,
Lotyšska, Turecka, Itálie a České republiky. Projekt byl realizován prostřednictvím
evropského programu ERASMUS+.
Samotný projekt byl tématicky zaměřen na problematiku trhu práce. Účastníci se tak
potýkali z různými otázkami vztahujícími se k tomuto tématu. Účastníci se zabývali
například tím „jak se připravit po ukončení studia na trh práce“, „jak realizovat vlastní
nápady“, „jak se realizovat v zaměstnání“... Mladí lidé se tak seznámili s touto
problematikou na mezinárodní úrovni. Součástí projektu byly také neformální aktivity
a vzájemné poznávání jednotlivých zúčastněných zemí, viz komentář Anny Baierové
níže.

Lotyšské kroje

Degustace národních pokrmů

„Program byl velice nabitý. Zkrátka o nudu bylo postaráno. Také nás čekal
„challenge“, kdy jsme byli rozděleni do dvou týmů a šli jsme od 8 hodin večer na 25
kilometrovou túru. Cílem byl památník holocaustu, kam náš tým došel kolem půl 3
hodiny ranní. Během cesty jsme měli několik úkolů. Museli jsme vyfotit traktor, udělat
selfie u kostela, jednu celou hodinu nemluvit a jednu celou hodinu nepoužívat svítící
baterie. I přes všechna nemilá překvapení, jako chození blátem, bolesti zad několika
kolegů v týmu a pětikilometrovou procházku úplně zbytečně, jsme to zvládli. Myslíme
si, že jsme získali bohaté zkušenosti ohledně práce s mládeží a také z angličtiny,
týmové práce, z noční výzvy apod.. Dále máme mnoho přátel z různých krajů světa,
se kterými se snad ještě někdy v budoucnu potkáme.“
S hlavním organizátorem tohoto projektu, orghanizací Liepaias Vanaugi, má CPDM
o.p.s. bohaté zkušenosti z předešlých projektů. Také v příštím období připravujeme
s tímto partnerem společný projekt „Inclusion Mixer“, který by se měl uskutečnit
začátkem června 2015 v Českém Krumlově.

Mladí účastníci projektu
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