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Krátký popis projektu 
 
AWO Mládežnické dílny je zařízení, ve kterém se pracuje s nezaměstnanou německou mládeží a to jak 
odborně tak sociálně-pedagogicky, s cílem integrovat je do vzdělání či práce. Škola služeb a řemesel v 
Děčíně vzdělává mladé lidi v různých oborech. Obě zařízení spojuje mnohaleté partnerství. V Cíli3 - Malé 
projekty chceme napomoci k přímému setkání mladých lidí a dát jim příležitost k společné práci a 
seznámení. Projekt bude realizován před Kulturním domem Střelnice v Děčíně a nabídne smysluplné a 
praktické činnosti. Přáním je, aktivovat mladistvé, aby něco pro Euroregion vykonali a navázat vztahy k 
vrstevníkům ze sousední země. Čeští mladiství nesou zodpovědnost za organizaci workcampu, němečtí 
mladiství přinášejí sebou své odborné zkušenosti. Při úpravě plochy před Kulturním domem se bude 
pracovat v malých smíšených skupinách. Čeští učni z oboru fotograf budou přítomni při realizaci projektu 
a zhotoví dokumentaci. Díky úzkým kontaktům se může vytvořit přátelství, které přesáhne hranice. To 
může napomoci mladistvým odbouravat existující předsudky a odstranit obavy.  
 
Výsledky:  
 

 Díky projektovému záměru se mohli mladí lidé z obou stran hranic lépe poznat. Sbírat nové dojmy 
o příslušné sousední zemi a  svoje výhrady tak odstraňovat. 

 Při společné práci, při bezprostředním setkání a společném pobytu v Čechách měli mladiství tu 
možnost, něco se dozvědět, jak se žije v Euroregionu, rozvíjet vzájemný respekt, toleranci a 
uzavírat přátelství. 

 Při společné práci, při bezprostředním setkání a společném pobytu v Čechách měli mladiství tu 
možnost, něco se dozvědět, jak se žije v Euroregionu, rozvíjet vzájemný respekt, toleranci a 
uzavírat přátelství. Kromě toho byla přebudována zahrada u Kulturního domu v Děčíně, což může 
potěšit obyvatele a návštěvníky. 

 Učňové z oboru fotograf zdokumentovali průběh projektu a vytvořili prezentaci. Spolupráce obou 
partnerů se mohla díky tomuto projektovému záměru  rozvíjet a posilovat. 
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