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1. Úvod  

 

Rok 2019 sa v Be international niesol najmä v znamení osláv desiateho výročia od založenia. 

K tejto príležitosti sme zorganizovali sériu eventov pod zastrešujúcim názvom #10let, ktorých 

cieľom bolo predstaviť našu prácu skrz workshopy, neformálne vzdelávanie a aktívne 

občianstvo. Okrem prípravy udalostí k výročiu sme sa naďalej venovali vysielaniu účastníkov 

a účastníčok na zahraničné projekty a dobrovoľníctvo. Zorganizovali sme vlastnú výmenu 

mládeže a hostili sme jednotlivé časti partnerských projektov. Boli sme súčasťou dlhodobých 

spoluprác Going Global a Prvákoviny. V neposlednom rade sme do našich kruhov prijali troch 

nových dobrovoľníkov/dobrovoľníčky. Rok sme odštartovali strategickým a utužovacím 

víkendom na Kaprálovom mlyne pri Brne, kde sme naplánovali aktivity, o ktorých si môžeš 

prečítať v tejto záverečnej správe. 

 

 

 



 

 
 

2. #10let 

Be International oslavovalo v roku 2019 desať rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti 

sme sa rozhodli zorganizovať viacero akcií, ktorých cieľom bolo motivovať mladých ľudí  

k aktívnemu zapojeniu sa do občianskej spoločnosti, propagovať neformálne vzdelávanie  

a prezentovať aktivity Be International. 

Usporiadali sme nasledujúce akcie: 

  

Co se sebou ve světě nekončících možností? 

27.03. 2019 Skautský inštitút a 03.04. 2019 Spolkovna, Fakulta sociálních studií 

Prvá z udalostí, ktoré sme usporiadali k desiatemu výročiu Be International bol workshop  

o sebakaučingu, ktorý sa pre veľký záujem zopakoval. Lektora a členka Be International, Pavla 

Kolářová previedla workshopom 20 účastníkov/účastníčok. Seminár bol zameraný na vlastné 

motivácie a koučing mladých ľudí, ktorí si často v prebytku informácii ťažko hľadajú čo ich 

baví a čo by chceli vo svojom živote robiť. 

 

Prezentace de la Activismo 

10.04. 2019, Bajkazyl Brno 

Prezentace de la Activismo, event založený na princípe pecha kucha, bol ďalší zo série osláv 

desiatich rokov. Privítali sme viacero zaujímavých ľudí, ktorí sú aktívni v oblastiach ako je 

životné prostredie, mediálna gramotnosť, či dobrovoľníctvo. Cieľom akcie bolo aktivizovať 

mladých ľudí k väčšiemu zapojeniu sa do spoločnosti. 

Predstavili sa nám Fakescape, Fridays for Future Česká republika, Jakub Vamberský, Barbora 

Adamková, Michal Kubík, Pája Kolářová, Psychobraní a Voxpot. 

  

Into the Dark 

01.05. a 15.06. 2019, Spolkovna, Fakulta sociálních studií 

Posledných pár rokov sme sa v Be International začali venovať hrám v neformálnom 

vzdelávaní. Náš člen Filip Gábor vytvoril spolu s účastníkmi/účastníčkami projektu  

v Gruzínsku únikovú hru Into the Dark, ktorá je založená na zážitkovej pedagogike  

a neformálnom vzdelávaní. Sústredí sa na problematiku extrémizmu a radikalizácie mladých 

ľudí. Únikovú hru sme uskutočnili dvakrát a to pri príležitosti akcie Kdo si hraje, nehajluje  

a Dňa absolventov Fakulty sociálních studií. 



 

 
 

 Piknik bez hranic 

12.07. 2019, Park Lužánky 

V Be International sa snažíme búrať predsudky a podnecovať k objavovaniu nových kultúr.  

V rámci osláv desiatich rokov sme zorganizovali piknik, ktorého sa zúčastnili študenti  

a študentky z Mexika a ľudia žijúci v Brne. Bola to príležitosť ochutnať výborné mexické jedlo, 

naučiť sa veľa nového o mexickej kultúre a zvykoch a stretnúť zaujímavých ľudí. 

  

Myself - Rozvoj - Workshop 

24.10. 2019, Spolkovna, Fakulta sociálních studií 

V dnešnej dobe je náročné udržiavať vnútornú pohodu a mentálne zdravie. Sme radi,  

ak môžeme podporiť sebarozvoj a zároveň ponúknuť našim účastníkom a účastníčkam priestor  

na realizáciu vlastných projektov. Workshop viedla bývalá ESC dobrovoľníčka Bára, ktorú sme 

vyslali na ročné dobrovoľníctvo do Rumunska. V Brne predviedla ochutnávku workshopu, 

ktorého náplňou boli techniky duševnej hygieny: focusingu, meditácie a vizualizácie. Hoci bola 

ústrednou myšlienkou náročná téma skúmania vzťahu samého k sebe, viedla ho citlivo  

a zapájala do neho prvky arte terapie. Semináru sa zúčastnilo 12 poslucháčov/poslucháčiek. 

 

Párty 

04.12. 2019, Bajkazyl Brno 

Oslavy desiateho výročia Be International sme zavŕšili párty ako sa patrí. Mali sme tombolu, 

piňatu aj DJs (Eva Schiff, TVL), signature drink a la grepovica a skvelé občerstvenie  

od Bajkazylu. Osláviť túto príležitosť nám pomohli naše kamarátky a kamaráti, ktorých nebolo 

málo. Bola to skvelá príležitosť na ohliadnutie sa za poslednými desiatimi rokmi, ale  

aj pre utuženie vzťahov.  

 

Warming winter pillow talk 
17.12. 2019, Spolkovna, Fakulta sociálních studií 

Doplňujúcou akciou k výročiu desiatich rokov bol workshop o sexe a intimite. Workshop viedla 

bývalá ESC dobrovoľníčka z Poľska, Aleksandra, ktorá ukončila štúdium psychológie  

a špecializuje sa na psychológiu sexuality. Workshop sa venoval vytvoreniu bezpečného 

priestoru, diskusii o konsente, vzťahu k vlastnému telu a sexualite, či zrozumiteľnej 

komunikácií vo vzťahoch. Tieto témy účastníci/účastníčky ďalej prehlbovali pomocou 

vizuálnych metód a body-mappingu. 



 

 
 

3. Medzinárodný tím   

V medzinárodnom tíme Be International bolo v roku 2019 päť členov/členiek. Tím koordinoval 

mobility viac než šesťdesiatich účastníkov/účastníčiek na trinástich Erasmus+ projektoch. 

Okrem komunikácie so zahraničnými partnerskými organizáciami sa členky a členovia tímu 

zamerali na predprojektovú podporu a motiváciu účastníkov a účastničiek. Koordinovali tiež 

nadväzujúce aktivity po príjazde z projektov. Podarilo sa usporiadať napríklad workshopy  

na tému intimita a medziľudská komunikácia.  

V roku 2019 prebiehalo zaškolenie troch nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zoznámili 

sa s fungovaním Be International a postupmi koordinácie mobilít Erasmus+ projektov. Medzi 

ciele na budúci rok patrí upevňovanie spolupráce s overenými zahraničnými organizáciami, 

zlepšovanie facilitačných schopností a komunikácie s účastníkmi a účastníčkami projektov.  

 

 

4. Medzinárodné projekty z dielne Be International 

 

Dance for Change 

23.09 - 01.10. 2019, Kaprálův mlýn  

V septembri 2019 sa uskutočnila výmena mládeže Dance for Change, ktorej sa zúčastnilo  

21 mladých ľudí z Nemecka, Česka, Lotyšska a Španielska. Výmenu zorganizovali školiteľky 

Be International Pavla Kolářová, Zuzana Kašparová a Daniela Krchňáková. Cieľom projektu 

bolo preskúmať vlastné telo a nenásilne rozšíriť svoje pohybové schopnosti. Počas projektu bol 

tanec vnímaný ako komunikačný a sebapoznávací prostriedok. Medzikultúrna výmena 

prebiehala okrem iného skrz hudbu a tanečné štýly. Metódy neformálneho vzdelávania 

umožnili účastníkom a účastníčkam vystúpiť z komfortnej zóny, zlepšiť svoje improvizačné 

schopnosti a tiež lepšie porozumieť vlastnému telu. Okrem tanečných a improvizačných techník 

boli používané aj meditačné a rytmizačné metódy. 

Výstupom projektu je video z tanečných vystúpení, ktoré prebiehali v uliciach Brna. Okrem 

vyššie spomenutých benefitov bol projekt vysoko inkluzívny. Polovica účastníkov a účastníčok 

bola profesionálna alebo aspoň zdatná, zatiaľ čo ostatní pred projektom netancovali vôbec alebo 

na amatérskej úrovni. Všetci sa jednotlivých aktivít zúčastnili spoločne a to vrátane finálnych 

tanečných vystúpení.  

Video z výmeny mládeže je dostupné tu. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/beinternational.ngo/videos/410581916526678/


 

 
 

Generation Europe 

Rok 2019 priniesol druhú etapu Generation Europe, projektu, ktorého sa okrem Be International 

zúčastňuje ďalších 30 európskych organizácií z 15 krajín a spolu 300 účastníkov a účastníčok. 

Český tím je zložený z deviatich mladých ľudí, ktorí sa pod vedením koordinátorky Páji 

Kolářovej zúčastnili medzinárodnej výmeny mládeže vo fínskom Oulu. Vďaka pravidelným 

stretnutiam tiež naplánovali lokálny projekt zameraný na aktívne občianstvo v Brne, ktorý bude 

realizovaný v roku 2020. Súčasťou projektu sme od roku 2018.  

 

CauCAN  

 

V roku 2019 sme boli tiež zapojení do dlhodobého partnerského projektu CauCAN, ktorý sa 

zameriava na ľudskoprávne vzdelávanie a boj proti nenávistným prejavom v spoločnosti.  

V rámci projektu sme v Brne organizovali dve medzinárodné aktivity. 

Prvou bol job shadowing, ktorý prebehol od 23. do 30.09. 2019. Do Be International prišlo  

9 pracovníkov s mládežou a ľudskoprávnych aktivistov a aktivistiek z Gruzínska, Arménska  

a Azerbajdžanu. Hlavnou témou job shadowingu bola mediálna gramotnosť a práca s médiami. 

Okrem sledovania práce Be International s témou mediálnej gramotnosti, účastníci a účastníčky 

si napríklad zažili, ako s témou mediálnej gramotnosti narábajú organizácie Zvol si info  

a FakeScape či si skúsili zorganizovať debatu o ľudskoprávnych témach v ich krajinách v Radiu 

R. 

Druhou medzinárodnou aktivitou bol workshop v termíne od 09. do 13.10. 2019. Na workshope 

sa stretli školitelia a školiteľky, ktorí s témou boja proti nenávistným prejavom pracujú  

a spoločne vyvíjali nové metódy a techniky neformálneho vzdelávania, ktoré sa  

v ľudskoprávnom vzdelávaní môžu používať. 

Report z job shadowingu je dostupný tu. 

 

5. Partnerské medzinárodné projekty 

V roku 2019 sme vyslali 42 mladých ľudí na 9 rôznych výmen mládeže (YE) a školení (TC) 

podporených z programu Erasmus+ v 7 európskych krajinách. Okrem toho sme sa tiež zapojili 

do nového dlhodobého medzinárodného projektu.  

Viac o jednotlivých projektoch sa dozvieš tu.  

YE Fusion for Inclusion, Gruzínsko, 06. – 15.04. 2019 

- 6 vyslaných 

- búranie stereotypov, boj proti diskriminácii, zvyky v stravovaní 

 

https://www.beinternational.cz/portfolio-items/report-caucan-job-shadowing-brno-september-2019/
https://www.beinternational.cz/mezinarodni-projekty/


 

 
 

TC CreaTeamity, Estónsko, 15. – 23.05. 2019 

- 3 vyslaní/é 

- tímová práca, efektívna komunikácia, kreatívne myslenie a riešenie problémov s 

chladnou hlavou   

TC Leading with P.R.I.D.E., Rakúsko, 09. – 18.06. 2019 

- 3 vyslaní/é 

- práca s LGBTQ+ komunitou, inklúzia 

TC Eduboards, Estónsko, 10. – 18.09. 2019 

- 2 vyslaní/é 

- neformálne vzdelávanie s využitím spoločenských hier  

YE Action Fairies, Gruzínsko, 23.09. – 02.10. 2019 

- 6 vyslaných 

- aktívna participácia, inklúzia 

TC Youth initiatives becoming sustainable, Španielsko, 02. – 11. 10. 2019 

- 2 vyslaní/é 

- rozvoj soft skills, management a organizácia projektov, projektová logika 

YE Influence The Foodprint, Bosna a Hercegovina, 04.10. – 13.10. 2019 

- 6 vyslaných 

- ekológia, ochrana životného prostredia, udržateľné stravovanie 

YE Agricooltura, Slovinsko, 20. – 27. 10. 2019 

- 7 vyslaných 

- ekologické a udržateľné prístupy k pestovaniu 

YE Influence The Foodprint, Nemecko, 09.11. – 17.11. 2019 

- 5 vyslaných 

- jedlo, vzdelávanie, ekologické poľnohospodárstvo   

Dlhodobý projekt House of Hereos, Belgicko, Gruzínsko, 01.11. 2019 - 30.03. 2020 + 

follow-up 

- 2 vyslaní/é 

- ľudské práva, dezinformácie, fake news 

Reporty z niektorých projektov sú dostupné tu. 

https://www.beinternational.cz/uspechy/


 

 
 

6. Európsky zbor solidarity  

V roku 2019 sme vyslali 10 mladých ľudí v rámci programu Európske zbory solidarity, a to  

do piatich rôznych krajín: do Turecka, Rumunska, Fínska, Slovinska a Slovenska. Pre každého 

dobrovoľníka/dobrovoľníčku zabezpečujeme predodjazdové a popríjazdové stretnutie  

s evaluáciou projektu. 

Rok sme začali vyslaním dobrovoľníčky Jany do Fínska, kde už tretím rokom máme možnosť 

mladým ľuďom sprostredkovať blízky kontakt so životom v ekologicky udržateľnej komunite. 

Jana si svoj pobyt predĺžila na celý rok a naučila sa základom permakultúry a princípom 

udržateľného života, ale hlavne si vytvorila druhú rodinu v komunite. 

Naším dlhodobým partnerstvom je vysielanie na projekt do Turecka, kde účastníci čistia pláže, 

starajú sa bezpečný prechod mláďat korytnačiek do mora a vo voľnom čase organizujú 

vzdelávacie aktivity v miestnej škole. Do tureckého Mersinu sme tak behom roka vyslali tri 

dvojice dobrovoľníkov, z ktorých každá pobudla na projekte dva mesiace. 

Zároveň sme vyslali dobrovoľníčku Karolínu na dva projekty: do Slovinska, kde organizovala 

Pride, a do Žiliny, do nezávislého kultúrneho priestoru Stanica Zárečie, pričom jej ESC potrvá 

do jari 2020. Karolína si prehlbuje skúsenosti v organizovaní kultúrnych akcií a učí sa 

ozvučovať a osvetľovať koncerty. 

Dobrovoľníčku Báru sme vyslali do Rumunska. Ako budúca školská psychologička nazbierala 

cenné skúsenosti v práci s učiteľmi, pre ktorých pripravovala workshopy o duševnej hygiene  

s prvkami arte terapie. 

Za rok 2019 sa nám podarilo rozšíriť pôsobnosť ESC tímu z práce v medzinárodnom kontexte 

aj na lokálnu úroveň. Usporiadali sme hneď dva workshopy od bývalých ESC dobrovoľníčok. 

Tieto eventy: Myself - Rozvoj - Workshop a  Warming winter pillow talk, boli súčasťou osláv 

#10let a môžeš si o nich prečítať vyššie. 

 

7. Lokálne aktivity  

 

Prvákoviny 

Be International je súčasťou Prvákovin od roku 2017. V spolupráci s Kariérnym centrom 

Masarykovej univerzity si tím 4 lektoriek pripravil na Fakulte sociálních studií rôzne aktivity, 

s cieľom pomôcť budúcim prvákom lepšie sa orientovať pri štúdiu, zoznámiť sa s fungovaním 

fakulty a uľahčiť vstup do univerzitného prostredia. Boli zorganizované štyri kolá v dátumoch 

02.-03.09., 05.-06.09., 09.-10.09 a 11.-12.09. Prvákovín sa zúčastnilo spolu okolo 120 budúcich 

prvákov a prváčok, teda jednotlivých termínov priemerne 30 ľudí. Účastníci a účastníčky sa 

zoznámili s priestormi fakulty, s Informačným systémom a dozvedeli sa o možnostiach mobilít 

v zahraničí. Okrem toho sa vďaka rôznym teambuildingovým aktivitám mali možnosť 



 

 
 

vzájomne spoznať. Zoznámili sa tiež s príležitosťami zapojenia sa do spolkov, ktoré fungujú  

na fakulte. Prvákoviny sú každoročne účastníkmi a účastníčkami hodnotené pozitívne. 

 

Going Global 

 

Rovnako ako posledné roky, aj na jesenný semester 2019 sme v spolupráci s Centrom 

zahraničnej spolupráce MU organizovali workshopy Going Global pre študentov a študentky 

odchádzajúcich na študijný alebo pracovný pobyt do zahraničia. Tohto kola sa zúčastnilo spolu 

94 študentov/študentiek, ktorí odchádzajú nielen do Európy, ale aj mimo EÚ, napríklad  

do USA, Kanady, Mexika, Japonska, Číny či Azerbajdžanu. Pre účastníkov a účastníčky 

odchádzajúce mimo Európy sme pripravili nový koncept workshopu, ktorý sa stretol s veľkým 

úspechom. Pozvali sme študentov a študentky so skúsenosťou v daných krajinách, aby prišli 

osobne porozprávať o svojom pobyte a poradiť tým, ktorí sa tam chystajú. Podľa spätnej väzby 

bolo nie len toto vylepšenie, ale aj ostatné workshopy hodnotené ako prínosné. 

 

Syreczech  

Syreczech spája sýrsku komunitu v Brne s miestnymi. Jeho koordináciu má na starosti Anastasia 

Bondar a Taher Kebab. Rok 2019 bol v Syreczechu plný akcií. V rámci finišujúceho projektu 

New Beginnings sme vo februári usporiadali študijnú výmenu v Brne a udalosť Syrian Fiesta, 

kde sa ľudia mohli dozvedieť viac o sýrskej kultúre, zatancovať si tanec dabke a ochutnať 

tradičné jedlo. Výstupom projektu bol nástroj pre integráciu ľudí z migrantského  

a utečeneckého prostredia vytvorený organizáciami z Česka, Slovenska, Rakúska a Švédska. 

Video a booklet zhrňujú dobrú prax pri práci s multikultúrnymi komunitami.  

V máji sa uskutočnila hostina k ramadánu, kde sa stretli ľudia z Brna a zo zahraničia, aby 

oslávili ukončenie pôstu. V novembri sme na prehliadke brnenskej mešity privítali pracovníkov 

a pracovníčky štátnych inštitúcií a neziskových organizácií zo Slovenska. 

V tomto roku sme tiež rozbehli follow-up projekt Unity in Community, ktorý nadväzuje na New 

Beginnings. V septembri sa uskutočnilo kick-off stretnutie vo Viedni. Cieľom projektu je rozvoj 

nových metód podpory multikultúrnych skupín, hlavne skrz komunitné akcie a spoločné 

aktivity. Zber dát pre tvorbu nástrojov bol uskutočnený skrz rozhovory a analýzu potrieb. Ďalšie 

pokračovanie projektu je naplánované na rok 2020. 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Záver  

Rok 2019 bol pre nás veľmi zaujímavý, najmä čo sa týka množstva aktivít. Tešíme sa, že je  

o ne záujem najmä preto, že sa účastníci a účastníčky naučia niečo nové, aktívne sa zapoja vo 

svojom okolí a spoznajú nových ľudí, ktorí sú podobne odhodlaní pre danú vec. V našich 

aktivitách budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku, na ktorý sme pripravili mnoho 

zaujímavých eventov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita 

Spolková místnost 0.08 

Joštova 10 

60200, Brno 

 

 

Sleduj nás na našom webe, facebooku a instagrame. 

 

https://www.beinternational.cz/
https://www.facebook.com/beinternational.ngo/
https://instagram.com/beinternationalngo?igshid=12dmszd7frkqi
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