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Úvodní slovo
Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci naší neziskové
organizace EDUcentrum,
v roce 2021 jsme do našeho týmu přivítali kolegu Vojtu a společně
odstartovali realizaci hned několika nových mezinárodních
projektů. Současně jsme také pokračovali v realizaci projektů
Compass a Demokratická škola, kterým jsme se věnovali už
v letech předchozích.
Naším cílem je podpora demokratické kultury, podnikavosti
mladých lidí a také další vzdělávání pedagogů a všech, kteří se
věnují formálnímu i neformálnímu vzdělávání mladých lidí, a kteří
při své práci ocení inovativní metody.
Neustále hledáme nové příležitosti, možnosti další spolupráce
a zajímáme se jak o rozvoj komunity, tak o přeshraniční spolupráci.
Rok 2021 pro nás byl také návratem k cestování a setkávání se
s našimi zahraničními partnery nikoliv pouze online, ale i osobně.
V dalším roce se tedy těšíme na další společná setkání a nové
inspirace a zkušenosti, které nám umožní dále pomáhat ostatním
růst skrze lepší vzdělávání.

Tým EDUcentra
info@educentrum.eu

Foreword

Dear friends, colleagues and supporters of our non-profit organization
EDUcentrum,
In 2021 we welcomed our colleague Vojta to our team and together we started
the implementation of several new international projects. At the same time,
we continued the implementation of Compass and Democratic School projects,
which we had already been working on in previous years.

Our aim is to promote democratic culture and entrepreneurship among young
people, as well as to train teachers and others who are involved in formal and
informal education of young people and who appreciate innovative methods in
their work.

We constantly look for new opportunities and possibilities for further
cooperation and are interested in both community development and crossborder cooperation.

The year 2021 also meant a return to travelling and meeting our foreign
partners not just online but also face-to-face.

In the year ahead, we look forward to more meetings together, new
inspirations and experience that will allow us to continue to help others grow
through better education.

The team of
EDUcentrum
info@educentrum.eu

NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE
Naším posláním je pomáhat lidem růst prostřednictvím
vzdělávání a sdílení zkušeností.
Naším cílem je podporovat rozvoj a přenos inovativních
forem a metod vzdělávání přispívajících k osobnímu
a profesnímu uplatnění, které jsou založeny na spolupráci
napříč sektory. V našem týmu jsou zkušení projektoví
manažeři a experti v oblasti vzdělávání a výzkumu. Jsme
otevřeni spolupráci s dalšími odborníky a institucemi.
Spojuje nás snaha o změnu tradičního úhlu pohledu
na vzdělávání a trh práce.

JAK JSME VZNIKLI
EDUcentrum vzniklo 31. ledna 2011 jako občanské sdružení.
28. dubna 2016 rozhodla valná hromada o změně právní
formy na ústav a od 1. června 2016 je nový název naší
organizace EDUcentrum, z.ú.
Od roku 2011 do současné doby jsme zrealizovali celkem 17
projektů mezinárodní spolupráce a vyslali jsme dobrovolníky
na 6 mezinárodních tréninků. Toto vše díky podpoře našich
aktivit z následujících programů: Program celoživotního
učení, ERASMUS+, Visegrádský fond a OP PPR.
Za posledních deset let jsme navázali spolupráci s více než 70
mezinárodními organizacemi z různých sektorů napříč celou
Evropou (univerzity, školy, podniky, neziskové organizace,
výzkumná centra, veřejné instituce, mládežnické asociace
ad.) a realizovali jsme projekty v mnoha oblastech.
V současné době se zaměřujeme na budování sítě
spolupracujících odborníků a organizací v České republice.

CÍLOVÉ SKUPINY
•
•
•
•

Pracovníci s mládeží a mladí lidé
ve věku 15 – 26 let
Učitelé mateřských, základních
a středních škol a jejich žáci
Dospělí lidé se zájmem o další
vzdělávání
Odborníci v oblasti vzdělávání
a výzkumu

OUR MISSION AND GOALS
We aim to help people grow through education and experience sharing.
Our goal is to support the development and transfer of innovative
approaches in education and encouraging personal and professional
development. We also seek to promote dialogue across various sectors
and stakeholders in education and training. We are open
to cooperation with external institutions and experts. Our team includes
experienced project managers, researchers and trainers connected
by the commitment to changing the public perspective on education
and employment.

TARGET GROUPS
•

Youth workers and young
people in the age 15 – 26
• Nursery, elementary and
secondary school teachers
A BRIEF HISTORY
and their students
• Adults interested in further
EDUcentrum was created in January 2011 as a civic association.
education
In April 2016, the board of members decided to change the legal formTARGET GROUPS
• Education and research
to an institute. Since June 1st 2016, our new full legal name is EDUcentrum,
professionals
z.ú.

Youth workers and young people
Since 2011, we have implemented 17 international cooperation projects aged 15-26 years
and we sent volunteers to 6 international trainings, thanks to the financial
support from the LLP Programme, Erasmus+, Visegrad Fund and also ESF.

Primary school and pre-school
teachers and their pupils
In the last ten years, we have established cooperation and implemented
projects with more than 70 organisations abroad from various sectors

Adult learners interested in further
(universities, schools, corporations, non-profit organisations, public
education
institutions, research institutions, youth associations). Recently, we have
been focusing on establishing a network of cooperating experts

Experts in the field of education
and organisations in the Czech Republic.
research and development

Z EDUCENTRA
CO PŘINESL ROK 2021?
V roce 2021 jsme rozjeli hned 4 nové projekty,
všechny financované z programu Erasmus+. Na
třech z nich se podílíme jako partneři, ten poslední
je zcela pod naším vedením. K tomu jsme také
pokračovali v pilné práci
na 2 projektech z minulých období. To vše jsme
zvládli i díky nové posile v podobě kolegy Vojty.
Aktuální novinky ze světa naší práce a vzdělávání s
vámi sdílíme celý rok na naší facebookové stránce
facebook.com/educentrum2011.

TÝM EDUCENTRA
Radka Muchová
Projektová a procesní manažerka s lingvistickým
vzděláním získaným studiem Překladatelství
a tlumočnictví na FF UK. Připravuje a řídí projekty
na národní i mezinárodní úrovni.
Jiřina Mrkvičková
Koordinátorka projektů s ekonomickým vzděláním
a zkušeností s realizací ESF projektů. Specializuje se
na spolupráci se školami a implementaci
vzdělávacích akcí.

Tereza Pálková
Projektová manažerka s dlouholetou
zkušeností jako lektorka i projektová
metodička. Specializuje se
na aktivní občanství mladých lidí a
osvojování anglického jazyka a má
zkušenosti se zážitkovou pedagogikou.
Pavlína Ráslová
Projektová metodička. Vystudovala Ekologii
a ochranu životního prostředí na PřF UK. Má
kvalifikaci volnočasového pedagoga a
dlouholeté pedagogické
a lektorské zkušenosti.
Vojtěch Šmolík
Projektový manažer a administrátor.
Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy
a Africká studia. Zaměřuje se na národní a
mezinárodní projekty
s důrazem na mládež.
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V současné době se zaměřujeme na budování sítě
as a lecturer odborníků
and projectamethodologist.
Sherepublice.
studied
spolupracujících
organizací v České
philology at FF UPOL. She specializes in active
citizenship of young people and English language
acquisition.
Pavlína Ráslová
Project methodologist. She graduated in Ecology and
Environmental Protection at the Faculty of Science,
Charles University. She has the qualification of a leisure
pedagogue and many years of pedagogical and
teaching experience.
Vojtěch Šmolík
Project manager and administrator with background
in Political Science, International Relations and African
Studies. He works on national and international
projects, often with the youth.

PROJEKTY EDUCENTRA 2021
V roce 2021 jsme pokračovali v realizaci projektů
COMPASS a Demokratická škola.
V tomto roce jsme ale především započali práci na 4
nových projektech. Projekt Break the Chain naše
organizace vede a spolu se zahraničními partnery se
zaměřujeme na vzdělávání dospělých v oblasti
mediální gramotnosti a boji proti dezinformacím.
V dalších třech projektech - WEB 2.0, Coolskills a
Youth Impact+ figurujeme jako partneři. V projektu
WEB 2.0 cílíme na rozvoj digitálních kompetencí a
dovedností učitelů na základních a středních školách.
V projektech Youth Impact+ a Coolskills se opět
věnujeme tématu podnikavosti mladých lidí.
V prvním uvedeném se soustředíme na vytvoření
mezinárodní platformy pro budování kapacit
pracovníků s mládeží, v druhém se pak snažíme
propojit oblasti podnikavosti a kultury a vytváříme
mobilní aplikaci podporující inovativní a kreativní
myšlení.

EDU’S PROJECTS IN 2021
In 2021, we continued to implement COMPASS and
Democratic School projects.
However, this year we also started working
on 4 new projects. Break the Chain project is led by our
organization and together with foreign partners we focus
on adult education in media literacy and the fight against
disinformation.
We are partners in three other projects - WEB 2.0,
Coolskills and Youth Impact+. In WEB 2.0 project we aim
to develop digital competences and skills of teachers at
primary and secondary schools.
In Youth Impact+ and Coolskills projects,
we focus again on the topic of young people's
entrepreneurship. In the former, we are creating an
international platform for youth workers´ capacity
building, while in the latter, we aim to connect the fields
of entrepreneurship and culture and to develop
a mobile app that promotes innovative
and creative thinking.

PROJEKTY EDUCENTRA
COMPASS
O čem to je? Podpora rozvoje podnikavosti mladých
lidí a vzdělávání pracovníků s mládeží v této oblasti.
Co se nám podařilo? V roce 2021 jsme se v Sofii
zúčastnili tréninkového workshopu pro školitele
na téma Nástroje sebehodnocení zaměřené na
podporu inovativních přístupů k podnikání.
Více informací:
http://www.educentrum.eu/cs/compass-cz

O čem to je? Podpora zavádění principů demokratické
kultury, mediální výchovy a občanské angažovanosti
do výuky na středních školách
Co se nám podařilo? V roce 2021 jsme zrealizovali
online workshopy pro učitele a online a prezenční
workshopy pro studenty. Se studenty jsme pak
organizovali projektové dny, dobrovolnické dny a také
návštěvy demokratických institucí.
Více informací: https://demokraticka-skola.cz/

WEB 2.0
O čem to je? Rozvoj digitálních kompetencí
a dovedností učitelů na základních a
středních školách
Co se nám podařilo? V roce 2021 jsme
uspořádali online setkání s partnery a
zahájili prvotní analýzy situace v každé
partnerské zemi.
Více informací:
http://www.educentrum.eu/cs/web-2-0rozvoj-digitalnich-kompetenci-ucitelu-spomoci-nastroju-web-2-0-a-zvysovanikvality-hybridni-vyuky-na-zakladnich-astrednich-skolach

COOLSKILLS

YOUTH IMPACT+

O čem to je? Podpora osobního rozvoje skrze kulturní
témata
Co se nám podařilo? V roce 2021 jsme uskutečnili
první projektové setkání v Krakově, kde jsme si
s partnery nastavili plán práce na výsledné mobilní
aplikaci pro mladé lidi.
Více informací:
http://www.educentrum.eu/cs/coolskills-kulturnidedictvi-jako-zdroj-modernich-kompetenci-u-mladychlidi

O čem to je? Posílení a podpora mandátu
koordinátora EU pro mládež prostřednictvím
inovativního nástroje v rámci digitální
platformy Youth Impact, který zvýší
nadnárodní spolupráci mezi mládežnickými
organizacemi, podpoří spolupráci v rámci
„sesterských projektů“ i zapojení a sdílení
získaných zkušeností
Co se nám podařilo? Uspořádali jsme online
setkání s partnery a zahájili prvotní analýzy
situace v každé partnerské zemi.
Více informací:
http://www.educentrum.eu/cs/youthimpact

DEMOKRATICKÁ ŠKOLA

BREAK THE CHAIN
O čem to je? Zvyšování povědomí o cílených
dezinformacích a fake news u dospělých
Co se nám podařilo? Projekt začal na sklonku roku
2021, s partnery jsme „stihli“ pouze první meetingy.
Více informací: http://www.educentrum.eu/cs/breakthe-chain-jak-na-boj-s-fake-news-a-dezinformacemi

EDU‘S PROJECTS
WEB 2.0
COMPASS
Topic: Support for the development of young
people's entrepreneurship and the training
of youth workers in this field.
Highlights of 2021: In 2021 we participated
in a training workshop for trainers in Sofia
on Self-Assessment Tools aimed at promoting
innovative approaches to entrepreneurship.
More information:
http://www.educentrum.eu/compass

DEMOCRATIC SCHOOL
Topic: Support for the introduction
of the principles of democratic culture, media
education and civic engagement in teaching
at secondary schools
Highlights of 2021: In 2021 we implemented online
workshops for teachers and online and face-to-face
workshops for students. Together with students we
then organised project days, volunteer days
and visits to democratic institutions.
More information:
http://www.educentrum.eu/democratic-school2020-2022
COOLSKILLS
Topic: Enhance key competences through culture
arts and heritage education
Highlights of 2021: In 2021 we met our project
partners in Krakow and together we set a work
plan for developing the mobile application for
young people.
More information:
http://www.educentrum.eu/coolskills-culturalheritage-as-a-fountain-of-modern-youth-skills

Topic: Developing digital competences
and skills of primary and secondary school
teachers
Highlights of 2021: In 2021, we set up online
meetings with partners and started initial
analyses of the situation in each partner
country.
More information:
http://www.educentrum.eu/web-2-0-rozvojdigitalnich-kompetenci-ucitelu-s-pomoci-nastrojuweb-2-0-a-zvysovani-kvality-hybridni-vyuky-nazakladnich-a-strednich-skolach-2

YOUTH IMPACT+
Topic: Strengthening and supporting
the mandate of the EU Youth Coordinator
through an innovative tool within the Youth
Impact digital platform, which will increase
transnational cooperation between youth
organisations, foster collaboration in "sister
projects" as well as implementation
and sharing of experience
Highlights of 2021: We have set up online
meetings with partners and started initial
analyses of the situation in each partner
country.
More information:
http://www.educentrum.eu/youth-impact-2

BREAK THE CHAIN
Topic: Raising awareness of targeted
disinformation and fake news among adults
Highlights of 2021: The project started at the
end of 2021 so we only organized the first
meetings with partners.
More information:
http://www.educentrum.eu/cs/break-thechain-jak-na-boj-s-fake-news-adezinformacemi
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S KÝM SPOLUPRACUJEME

OUR PARTNERS

EDUcentrum se snaží podněcovat komunikaci
a spolupráci mezi různými sektory a typy
organizací. Spolupracujeme s učiteli škol
i s odborníky z neziskových organizací, vysokých
škol a státních vzdělávacích a výzkumných institucí
(NIDV, Mensa ČR, PedF UK).

EDUcentrum encourages communication and cooperation
across different sectors, involving a broad range
of stakeholders. We cooperate with a number of schools
and their teachers, with experts from non-profit sphere,
academia and state research institutions (National institute
for further education, Mensa Czech Republic, Faculty
of Education Charles University).

Snažíme se rozvíjet spolupráci s MAS
ve Středočeském kraji i se subjekty ze soukromé
sféry. S těmito organizacemi sdílíme naše
zkušenosti a know-how získané při realizaci našich
mezinárodních projektů. Níže uvádíme výběr
organizací, se kterými jsme aktivně spolupracovali.
Cultural View International Association –
Hungary
Gazi University Ankara – Turkey
Pedal Consulting – Slovakia
Frauenzentrum Marie e.V. – Germany
Co-Efficient – Hungary
Cult Europe – Italy
Eurohugs – Lithuania
NECI – Cyprus
N.P.O. Anazitites Theatrou – Greece
TREPES – Latvia
Eesti People to People – Estonia
Institute of International Sociology – Italy
GECKO Programmes Ltd. – UK
Milan Simecka Foundation – Slovakia
Kairos LTD - UK
Peipsi – Estonia
Weltgewandt – Germany
Fundacja Rozowoju Demokracji Lokalnej – Poland
Windmill Integrated Primary School – UK
Association Center for Intercultural Dialogue –
Macedonia

We seek to cooperate with Local Action Groups in Central
Bohemian region as well as with private organisations.
We share experience and know-how from our international
projects. Below, you can find a list of organisations actively
involved in collaboration with EDUcentrum.
DINITA PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE MARII – Romania
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 – Romania
Folkuniversitetet, Stiftelsen vid Lunds universitet – Sweden
Miasto Łódź/ Przedszkole Miejskie nr 152 – Poland
REDEA Regional Development Agency – Croatia
WCR Wolverhampton Community Radio Training – UK
Nyitott Kör Egyesület – Hungary
Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju – Poland
AMEFE Asciación Malaguena de Educación Formación Europea
– Spain
TOYEV Formal and Non-Formal Education Foundation –
Turkey
Ländliche Erwachsenebildung Thuringen e.V. – Germany
European Institute for Local Development – Greece
ASPECT Management and intercultural relations – Bulgaria
Digijeunes – France (project coordinator)
Horizon Lab – Italy
Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne “Filtrator” – Poland
Laterna Magica – Hungary
Universitatea din Bucuresti – Romania
Spoleczna Akademia Nauk – Poland
Art Kontakt – Albania
Institute for Studies of the Recent Past – Bulgaria

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2021
EDUCENTRUM, Z.Ú.
K Lomu 1056
252 29 Dobřichovice
IČO 22905341
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