
  



Intro 

KDE?  
Vadu Lei Voda je menší město s cca 5000 obyvateli, jež se nachází 25 km od hlavního města Kišiněva na břehu řeky Dněstr a 

40 km od mezinárodního letiště. Díky vhodným přírodním podmínkám se město stalo vyhlášeným návštěvnickým střediskem. 

Město, které zaujímá rozlohu 584 ha, je pokryto hustými lesy a parky. Na břehu řeky Dněstr se nachází rozlehlá pláž.  

 

PROČ? 
Projekt byl iniciován a navržen mladými lidmi, kteří se zajímají o veřejnost, stejně jako politická rozhodnutí, místní politiky, ale i 

mezinárodní akce, které se orientují na jejich budoucí perspektivu. Co nás vlastně mladé zajímá: 

 

Co se naučíš: 
 

1) Rozvíjet kritické myšlení se správným analytickým přístupem a nástroji pro dvojí kontrolu a tvorbu celostních informací 

(práce se subjektivitou a selektivností zpráv a sociálních médií) 

2) Informovat, jak zjistit, zda je článek falešnou novinkou nebo ne; a co dělat (jak pracovat se zdroji, jak vytvářet zprávy s 

pevnými zdroji) 

3) Metody analýzy informací a jak se o ně podělit - co dále sdílím, mají dopad a musím vědět, odkud vychází - pochopení nového 

informačního věku novými technologiemi 

4) Vybudovat společnost správně - zabývat se tím, že sociální média jsou nejoblíbenějším zdrojem novinek pro mladou generaci 

5) Zvýšit sebevědomí - nebo jak být součástí, jak být aktivní, jak vytvářet vlastní zprávy - dokumentaci reality kolem mě, jak 

informovat ostatní - sílu nového informačního věku, přístupu k informacím a o síle hlasu mládeže, který se na něm podílí 

6) Jak natočit reportáž a jak zpracovat do videa zprávu z události.  

 

Projekt byl strukturován mladými lidmi, aby naplnili své potřeby nabídkou vzdělávacího programu prostřednictvím 

neformálních metod a je prací mladých lidí z České Republiky, Moldavska, a Srbska a projekt je navržen tak, aby mladí lidé, kteří 

jsou součástí jádra projekt projektování týmu se bude také učit navzájem ve svých dovednostech a znalostech s podporou 

mladých vedoucích.  

 

KDO?  

Pokud jsi ve věku 17-30 a téma i tento zážitek v tobě vzbudil zájem tak je tento proket pro tebe.   

 
KDY?  

Na projekt přijedeme 21.06. a odjedeme 02.07. 2019. Navrhujeme, že česká skupina pojede společně a to letecky do Bukureště 

a pak organizovaným busem. Pokus si cestu chceš naplánovat dle sebe, je to možné, je zapotřebí mít cestu schválenou 

organizátorem.   

 



Praktikality  

Ubytování: https://www.facebook.com/HotelNickHouse/   

Finance:  
Projekt pokrývá plně cestu do 250 euro, ubytování, stravu a materiál potřebný v průběhu programu. Standardně 

si účastnící hradí cestovné sami a pak je jim zpětně vyplaceno po příjezdu do Prahy. Pokud je zde finanční překážka 

ze strany účastníka, je třeba kontaktovat organizátora, se kterým se najde společné řešení. 

Organizace (EN) 

Since 2011 our association takes active part in organizing culture, art and education 

events/programs (exhibitions, workshops, residences, youth exchanges, discussions - 

dialogues, etc.) for young people. Although the projects are mainly focused on 

cooperation between Czech Republic and Balkan states, projects have supported 

international cooperation over the Europe (Portugal, Germany, Belgium, Italy, Austria, 

etc.) with aim to share practices, culture and knowledge in different fields of art, art 

management, but also creativity (creative thinking) and using art as a tool in education in variable fields (ecology, human rights, 

social inclusion, etc.). Our main methodology uses art as a tool that develops and support creative thinking that brings young 

people possibilities and efficiently in their future professional choice and also personal lives. As an organization following the 

values of European Union and the world of youth, our all programs are design in non-formal education, active participation of 

young people in organizational part of projects as well as their initiations and ideas in our agendas. Consequently, all those parts 

brought as innovative, dynamic and consistent work as an organization. 

Contact: danica.dimitrijevic@gmail.com 

An organization has been active in the field of art, and culture already 4 years. 

During those years it created stabile network of young people interested in art, 

active artists or people from other majors’ keen on learning outcomes of our 

projects, or social involvement of the projects. Participants of our projects in the 

past reach to find great and useful opportunities to their educational skills and 

competences. Many of them improved their working progress, and on the other 

hand many of tem became active citizens in important questions of our societies (on national and international level). The 

organization is in permanent work with young people with diverse backgrounds and through using art in their events for citizen 



and those with fewer opportunities organization is able to reach out those youngsters that have a less chances but strong 

enthusiasm, and will to improve themselves. The organization is responsible and has a good reputation in their country of origin. 

Contact: edv.net21@gmail.com  

  


