JAK NA MEZINÁRODNÍ PROJEKTY?
manuál pro účastníky mezinárodních projektů

ÚVOD
Mezinárodní projekty jsou stěžejní aktivitou Be International. Mezinárodní projekty inspirují a
motivují mladé lidi k aktivnímu přístupu k okolnímu světu, a to jak na mezinárodní, tak na lokální úrovni.
Mezinárodní projekty nabízejí krátkodobou interkulturní zkušenost v zemích EU, Východního
partnerství, balkánského poloostrova a Turecka.
Povětšinou jsou financované z grantů Evropské komise v rámci programu Youth in Action (YiA),
70% cestovních nákladů je pokryto, 100% nákladů na stravu a ubytování také. Účastník si hradí 30%
cestovného + účastnický poplatek 250 CZK. Věkové rozmezí účastníků je 18-30 let. Komunikačním
jazykem je angličtina. Be International účastníkům nabízí přípravu na projekt a také evaluační setkání,
v průběhu projektu komunikuje a koordinuje aktivity mezi účastníky a organizátory.
Klasické modely mezinárodních projektů:
Youth exchange (výměna mládeže) – více neformální projekt, zaměřený na boření předsudků a
stereotypů, povětšinou organizovaný na lehčí témata (sport, tanec, atd.).
Training course (školení) – projekt odbornějšího rázu, zaměřený na školení soft-skills a politickospolečenská témata, více teoretický.
http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/o-programu-mladez-v-akci/
AKTÉŘI
V rámci mezinárodních projektů figurují pět subjektů – hostitelská organizace, vysílající partnerské
organizace a žadatelé o grant, účastnící a tzv. group leadeři.
Zpravidla se projektu účastní jedna organizace/jedna skupina za jednu členskou zemi.
Hostitelská organizace: Sídlí v zemi konání projektu a organizuje projekt, zajišťuje stravu, ubytování,
podílí se hlavní měrou na programu
Vysílající partnerské organizace: organizace z jiných států, které jsou oficiálními partnery, organizují
výběrové řízení účastníků na národní úrovni a vysílají mladé lidi na projekt
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Žadatelé o grant: organizace, která je zodpovědná za finanční stránku projektu (většinou hostitelská
organizace)
Účastníci: participující mladí lidé
Group leadeři/vedoucí týmu: vedoucí národních týmů, kteří za svůj národní tým zodpovídají,
komunikují s ním a zajišťují potřeby účastníků

METODIKA:
Mezinárodní projekty pracují s nástroji neformálního vzdělávání, téma je rozdílné projekt od projektu.
Interaktivní workshopy a semináře jsou zaměřené na aktivní účast, sdílení názorů a týmovou práci a
vzájemné učení se od sebe.
Program bývá intenzivní, ale je protkán řadou energizerů, ice breakerů a dalších her. Součástí
programu je také jednodenní výlet.
Během programu dochází k interakci s místní komunitou, jsou pozváni odborníci na dané téma a
účastníci na problém nazírají z místní perspektivy.

PŘÍKLAD Č.1:
Týdenní mezinárodní projekt Youth in Action v Gruzii, název „Migration Nowadays“ , 1. – 7. 12. Účastní
se 5 států, každá národní skupina čítá 5 členů – 2 muže, 2 ženy + vedoucího týmu. Hostitelská
organizace: Tbilisuri (Gruzie), partnerské organizace: Be International (ČR), Active youth (BiH),
Community up! (GB), Centre for migration (Rusko).
Tématem projektu je migrace a její podoby, společenský, politický a právní rámec. Přítomni budou
školitelé znalí tématu. 70% cestovních nákladů hradí hostitelská organizace, stejně tak 100% nákladů
na ubytování a stravu. Jazykem projektu je angličtina.
FAQ:
Jaká úroveň angličtiny je pro účast nezbytná? Musím hovořit plynule?
U programu Youth Exchange plynulá angličtina rozhodně není nutností, důležitá je komunikační znalost
jazyka a chuť poslouchat, mluvit a zlepšovat se. Ze zkušeností víme, že v porovnání s některými
evropskými státy je úroveň výuky angličtiny na českých školách, hlavně co se týče gramatiky a slovní
zásoby, velice dobrá, problémem většinou bývá konverzace, ale od toho přeci na projekt jedete - abyste
jazykové dovednosti vyzkoušeli v praxi, neformální prostředí plné mladých lidí z různých zemí je pro to
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ideální příležitost. Rozhodně se není čeho obávat, vítězí chuť zapojit se! Trošku jiná situace je u
Training Courses, kde se kromě zájmu o téma očekává také jeho hlubší znalost, schopnost
prezentovat vlastní myšlenky a názory a náročnější diskuse s ostatními účastníky. Nejedná se o
zážitkovou akci, ale o školení, kterému by měla odpovídat i určitá jazyková vybavenost.
Na kolik mě projekt vyjde?
Konečná částka je individuální, nicméně jako minimum počítejte se 250 Kč (účastnický poplatek), 30%
cestovních nákladů, kolem 250 Kč na suroviny na kulturní večer a kapesné dle vlastního uvážení v
místě konání projektu – prakticky žádné peníze navíc nepotřebujete, protože jídlo, ubytování a
projektové aktivity jsou hrazeny 100%, ale předpokládejte, že si každý z vás rád koupí něco dobrého na
zub, nápoj apod. Další položka může být pojištění nebo připojištění (opět individuální podle místa, kam
jedete); nákup dárků, ať už se jedná o drobnosti z Čech pro vaše budoucí kamarády nebo o suvenýry
pro rodiče apod.; či náklady na dobu, kterou chcete v dané zemi strávit navíc nad rámec projektu.
Odhadem vás celý projekt většinou vyjde na 2 000 – 5 000 Kč. Organizace dostává na projekt peníze
mimo jiné na tzv. předběžné náklady, které jsou určené na částečné pokrytí právě těchto Vašich
nákladů. Jejich proplacení je však na individuální domluvě s organizací a není nárokem. Mnoho
organizací tyto náklady využívá k pokrytí jiných částí programu, které se jim grantovým příspěvkem
pokrýt nepodařilo a jsou tedy využity na vlastní projekt.
Jak se mohu přihlásit?
Přihlásit se můžeš jednoduše tak, že odešleš přihlášku, kterou najdeš na stránkách
www.beinternational.cz, na projects@beinternational.cz.
K čemu je účast na projektu dobrá? Dostanu certifikát o účasti?
Účast na projektu má mnoho pozitiv – podíváš se do cizí země, seznámíš se se zajímavými mladými
lidmi z různých prostředí, zdokonalíš svoje jazykové schopnosti, vyzkoušíš nové věci, něco se naučíš o
světě i sám o sobě, přivezeš si domů spoustu zážitků, které můžeš zužitkovat i v běžném životě.
Evropská komise zavedla za účast na projektu certifikát Youthpass, který je stále více přijímaný i jako
oficiální potvrzení o vzdělání a může tedy pomoci i jako doplnění životopisu. Youthpass má každá
organizace povinnost na požádání vydat, bohužel u některých YE to není pravidlem. Pokud Vám
organizace Youthpass sama od sebe organizace nevydá, nebojte si jej vyžádat!
Co se ode mě očekává po návratu? Jak moc je účast zavazující k dalšímu působení v Be
International?
Po návratu se očekává vyplnění evaluačního formuláře, účast na poprojektovém evaluačním setkání s
projektovými koordinátory Be International, vypracování krátké zprávy z projektu a dodání
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fotodokumentace organizaci. Účast na projektu nikoho k dalšímu působení v Be International
nezavazuje, ale samozřejmě budeme rádi, když vás mezinárodní projektové prostředí zaujme natolik,
že se rozhodnete aktivně či pasivně zapojit do našich dalších aktivit. Nefungujeme jen v mezinárodním
prostředí, ale také poskytujeme možnost zapojit se do lokálních aktivit, jako jsou školení, debaty,
promítání, divadla a další.
Mohu se účastnit více projektů?
Ano, přihlašování na projekty není ničím limitované.
Musím být členem Be International?
Členství v Be International není podmínkou pro účast na projektu,
V případě dotazů kontaktujte projektový tým mezinárodních projektů na projects@beinternational.cz.
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