
 

 

 

Tisková zpráva  

11. 10. 2021, Kadaň 

 

Aktivní mladí jdou Evropě naproti 

 

V rámci říjnové kampaně TIME TO MOVE mají mladí šanci seznámit se s projekty 

a programy, které jim Evropa nabízí. Organizace RADKA z. s. uspořádala již první veřejné 

setkání se členy Youth centra o víkendu. Během následujících Erasmus Days proběhne ve 

čtvrtek 14. října beseda “Živá knihovna” a v pátek 15. října komunitní akce “Dobrovolnictví jako 

neformální vzdělávání”. Zlatým hřebem je 29. října charitativní Mládežnický ples. 

Besedovat se bude v Městské knihovně Kadaň s dobrovolníky z Turecka, Německa, 

Španělska a Francie. Dopoledne je akce určena školním skupinám a odpoledne od 14 hodin pro 

širokou veřejnost. Na páteční odpoledne mezi 15. a 18. hodinou jsou pro všechny připraveny 

prezentace o evropských programech, seznámení s francouzskými dobrovolníky a doprovodné 

aktivity pro rodiny v prostorách RADKA.  

Spolek je regionálním partnerem sítě Eurodesk, v níž se letos zapojil do této motivační 

kampaně poprvé. Erasmus Days o mezinárodních příležitostech realizovalo mládežnické 

a dobrovolnické centrum  již několikrát. Ples je součástí celoročního projektu Otevři oči, otevřou se ti 

obzory a bude se konat v Music clubu Liďák Kadaň od 18 do 24 hodin. 

Hlavním cílem je šíření povědomí o možnostech, které dnes mladí mají k dispozici. Jedná se 

například o dobrovolnictví, zahraniční projekty, programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, 

studijní stáže, stipendia a další. “Chceme v mladých probudit touhu vycestovat a po návratu získané 

zkušenosti zužitkovat ve svém okolí. Z minulosti víme, že pokud do zahraničí vyrazí, vracejí se plni 

nadšení, přiváží si krásné zážitky a navazují často celoživotní přeshraniční přátelství”, řekla k tématu 

Kateřina Hrubá, vedoucí centra mládeže.  

O přínosech mezinárodních aktivit svědčí i fakt, že se na přípravě a realizaci všech akcí centra 

s nadšením podílí jeho aktivní členové. Ambasadoři z řad mladých, kteří již mají se zahraničními 

výjezdy zkušenosti nebo naopak zahraniční dobrovolníci, jež RADKA z. s. pravidelně hostí. Sdílením 

vlastního pohledu a zážitků z cest motivují své vrstevníky, a to často mnohem snáze, než by to dokázal 

dospělý vedoucí či pedagog. “Jsem rád, že jsem mohl předat své osobní zkušenosti s projekty, kterých 

jsem se zúčastnil. Doufám, že můj příběh inspiruje více mladých lidí k tomu, aby využili příležitosti 

vycestovat do zahraničí a pozitivně tak ovlivnili svůj budoucí život” uvedl Jiří, účastník programu 

Erasmus+. 

Zájemci nejen z řad mládeže, ale také pracovníků s mládeží (pedagogové, nepedagogičtí 

pracovníci, dobrovolníci…) si mohou kdykoliv domluvit individuální setkání s pracovníky centra 

a konzultovat nabízené programy a aktivity.  

Zároveň je možné připojit se k pravidelným neformálním setkáním členů centra.  

Pro více informací je k dispozici webová stránka www.radka.kadan.cz. 

 

Kateřina Hrubá 

+420 734 144 189 

ycr@radka.info 

 

 

 

 


