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PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE
Ukázka toho, jak dobrovolnictví posiluje Evropu
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centrum "La Cremeria" srl (Itálie), Obec Cavriago (Itálie), Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s.
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Zdroj spolufinancování EU: Evropa pro občany, vlákno 2 - Demokratická angažovanost a
občanská účast, Opatření 2.2. Sítě měst

Úvod – Co je GET2IT? O čem je
tento průvodce dobrou praxí?
Hlavní výzvou pro všechny partnery bylo zvýšit
zapojení občanů do místních akcí a
demokratických procesů. Občané se spoléhají
na veřejné orgány jako na hlavní (a někdy

republice), které se zaměřují na budování
porozumění občanů tomu, jak plánovat a řídit
opatření, která přispívají k růstu začlenění.
Prostřednictvím projektu chceme, aby občané
byli otevřenější dobrovolnictví a měli o něj větší
zájem.

jediný) subjekt, který může v komunitě vyvolat

Tím, že vám v této příručce představíme

změny. V důsledku toho se mnoho občanů

osvědčené regionální postupy v oblasti

zdržuje iniciativy. GET2IT se zaměřuje na

dobrovolnictví, vám chceme ukázat, jak

podporu akcí řízených občany; to znamená, že

můžete být aktivní, zapojit se do místních akcí a

aktivity se soustředí na to, aby se občané

vytvářet iniciativy, které přispívají k tomu, aby se

aktivně podíleli jako dobrovolníci a iniciátoři na

komunity staly živějšími, inkluzivnějšími a

plánování/řízení akcí, které zlepšují místní

udržitelnějšími. Každá kapitola podrobně

podmínky. S ohledem na tuto skutečnost je

popisuje, jak dobrovolníci určitým způsobem

hlavním cílem projektu vytvořit nadnárodní síť

přispívají ke zvyšování kvality života v

měst, která se zaměřuje na posílení zapojení

partnerských zemích (Chorvatsko, Srbsko, Itálie,

občanů do místních akcí na základě zásad

Slovinsko a Česká republika).

dobrovolnictví a solidarity.
Projekt je organizován jako 5 akcí (v
Chorvatsku, Srbsku, Itálii, Slovinsku a České

Doufáme, že vás tyto osvědčené postupy
povzbudí k tomu, abyste se stali dobrovolníky ve
vaší komunitě.
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CHORVATSKO

Dobrovolnictví jako cesta ke zvýšení vzdělání a zaměstnanosti
Get2IT vede Pučko otvoreno učilište Varaždin
(POU Varaždin), které se nachází ve městě
Varaždin v Chorvatsku. Město Varaždin se
pyšní tím, že je regionem, který má své
záležitosti pod kontrolou a dělá vše pro to, aby
se kvalita života neustále zlepšovala.
Dobrovolnictví
je
podporováno
jako
prostředek,
který
občanům
umožňuje
"vstoupit do dění." Je považováno za
prostředek, který občanům umožňuje
získat nové zkušenosti, talent a
dovednosti, které jim umožní přístup
ke vzdělání a pracovním příležitostem.
POU
Varaždin,
jako
veřejná
vzdělávací instituce orientovaná na
komunitu, přispívá k dobrovolnickému
úsilí na regionální úrovni. Hraje
důležitou roli při zajišťování toho, aby
občané Varaždinu získali znalosti a
dovednosti potřebné k účasti na
dobrovolnických iniciativách a k

vytvoření naplňující kariéry na trhu práce. Od
roku 2014 POU Varaždin řídí program "Lídři pro
přípravu a realizaci projektů EU" (“Leaders for
the Development and
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Implementation of EU Projects,”), který školí
občany, aby připravovali a vedli projekty EU
ve svých komunitách. Mnoho osob, které se
programu zúčastnily, působí jako dobrovolníci
v organizacích občanské společnosti v
regionu. Kompetence, které získali v rámci
programu, uplatnili při řízení dobrovolnických
akcí. Kurz absolvovalo více než 100 osob, z
nichž mnohé našly práci spojenou s fondy EU
ve svých komunitách. Kromě tohoto kurzu

poskytuje POU Varaždin
občanům
dovednosti
a
znalosti potřebné k tomu,
aby se stali podnikateli, a to
prostřednictvím Akademie
podnikání
(AzP).
Dovednosti, které účastníci
získali v oblasti vedení,
komunikace,
financí
a
podnikatelského plánování využili nejen při
zakládání nových podniků, ale také při
organizování místních iniciativ, které přispívají
ke zlepšení kvality života ve varaždínském
regionu.
Další vzdělávací institucí ve Varaždíně, která
hraje důležitou roli v podpoře dobrovolnictví a
rozvoje komunity, je Fakulta informatiky
Záhřebské univerzity (FOI). Centrum pro
dobrovolnictví a humanitární práci FOI slouží
jako platforma, která propojuje studenty FOI s
aktivitami občanské společnosti v komunitě. V
posledních letech centrum organizovalo akce
týkající se mezigenerační solidarity, podpory
COVID-19, podpory obětí katastrof atd. FOI
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také rozvíjí a vede projekty spolufinancované
EU, které podporují dobrovolnictví v regionu.
Centrum FOI pro podporu studentů a kariérní
rozvoj v současné době vede projekt EU
"Study4Career". Projekt se zaměřuje na
poskytování příležitostí pro rozvoj kariéry
studentům v raném věku (prostřednictvím
praxí a dobrovolnických příležitostí). Jeho
hlavním předpokladem je upřednostnění
praktických pracovních zkušeností před teorií
(model učení založeného na práci). Projekt
zprostředkovává studentům přímý kontakt s
firmami tím, že uplatňuje nové modely
vzdělávání. Tím se zlepšily současné postupy
a techniky používané k zapojení studentů do
světa práce.

Vzdělávací instituce nejsou jedinými subjekty,
které přispívají k občanské společnosti a
dobrovolnictví v regionu.
Červený kříž
Varaždínské oblasti a jeho dobrovolnické týmy
jsou známé svou rolí při pomoci při
katastrofách a záchranných akcích. Kromě
této role dobrovolnické týmy ve Varaždínské
oblasti reagují na případy spojené s COVID-19,
domácím násilím a sebevraždami. V těchto
situacích jsou komunikační a vyjednávací
dovednosti zásadní pro zajištění pozitivních
výsledků. Dobrovolníci Červeného kříže jsou
důkladně
vyškoleni
v
intervenčních
technikách týkajících se konkrétních krizových
scénářů. Účastní se také pravidelného
vzdělávání, které zajišťuje, aby mohli
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poskytnout pomoc osobám v nouzi. Získáním
těchto dovedností získávají osoby, které se
dobrovolně zapojují do činnosti Červeného
kříže, kompetence, zkušenosti a know-how,
které jim umožní najít si zaměstnání v oblasti
civilní ochrany a zdravotnictví.
Mimo Varaždín existují další dobrovolnické
iniciativy, které přispívají k úsilí o zlepšení
podmínek vzdělávání a zaměstnanosti.
Nevládní organizace "Brodoto" v Záhřebu

pracuje jako partner na projektu „INTERREG
"CROWD-FUND-PORT" s cílem zvýšit schopnosti
občanů a organizací občanské společnosti
řídit crowdfundingové iniciativy. Brodoto se
podařilo identifikovat překážky v rozvoji
ekosystému crowdfundingu v Chorvatsku.
Vydali příručku na toto téma a ve spolupráci s
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20 týmy sepsali akční plán dalšího rozvoje
crowdfundingu v Chorvatsku na období 202025. Ve městě Karlovac řídí nevládní
organizace "Carpe Diem" (dobrovolnická
organizace zaměřená na mládež) projekt "Job
Club pro mládež". Prostřednictvím této akce
mohli nezaměstnaní mladí lidé v Karlovaci
získat soft skills a know-how týkající se hledání
zaměstnání prostřednictvím seminářů a
workshopů se zaměstnavateli. Mohli také
oslovit
zaměstnavatele
v
regionu
prostřednictvím
online
platformy,
která
zaměstnavatelům
poskytuje profily a
životopisy
nezaměstnaných
osob
v
regionu.
Projekt přispěl ke
zlepšení dovedností
při
hledání
zaměstnání u 200
mladých
nezaměstnaných
osob. Vzhledem k tomu, že projekt přispěl ke
zlepšení podmínek zaměstnanosti v regionu, je
nyní tento model aplikován v dalších městech
a regionech v celém Chorvatsku.
Dobrovolnictví celkově slouží jako spolehlivá
metoda, která zlepšuje podmínky vzdělávání
a zaměstnanosti v Chorvatsku.
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SRBSKO
Posílení cestovního ruchu a kulturních aktivit s pomocí dobrovolníků

Partnery projektu "GET2IT" ze Srbska jsou
Turistická organizace Sremské Mitrovice - TO
SM (sídlí ve Sremské Mitrovici a slouží městu
Sremská Mitrovica) a RRA Srem - Regionální
rozvojová agentura Srem (sídlí v Rumě v Srbsku
a slouží celému regionu Srem). Obě
organizace spolupracují spolu s dalšími
subjekty v regionu s cílem chránit kulturní a
historické dědictví a propagovat Srem jako
turistickou destinaci.
Dobrovolnictví hraje důležitou roli v
činnosti obou partnerů. TO SM
každoročně pořádá ve Sremské
Mitrovici festival "Císařské Sirmium město legend", který propaguje
římské dědictví Sremské Mitrovice,
která byla v římských dobách známá
jako Sirmium a byla hlavním městem
Římské říše. Koná se každoročně v
srpnu po tři dny. Hlavním cílem je
mobilizovat a sjednotit velké množství
kreativních lidí, jednotlivců, kulturních
institucí, škol, nevládních organizací,
sdružení a soukromého i veřejného

sektoru. Toho je dosaženo týmovou prací a
dobře
vytvořeným
a
interaktivním
programem. Příběhy a legendy z římské
minulosti ožívají prostřednictvím římského
legionářského tábora, pestrého průvodu
ulicemi města a divadelních představení,
dílen antických řemesel a dovedností,
ochutnávky římských jídel a nápojů, soutěže v
rétorice, římského tance, gladiátorských
zápasů, římské školy pro děti a dalších aktivit.
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Akci podporuje více než 20 místních
dobrovolnických sdružení. Každý rok věnuje
svůj čas, energii a znalosti organizaci festivalu
více než 300 dobrovolníků.
Pracují
jako
turističtí
průvodci, provádějí údržbu
a úklid, poskytují informace
návštěvníkům atd. Tím, že
se dobrovolníci podílejí na
organizaci
festivalu,
získávají
také
nové
kompetence a znalosti
týkající se organizace akcí
a cestovního ruchu. Díky
festivalu přijíždějí do Sremské Mitrovice desítky
tisíc nových turistů, kteří chtějí poznat její
kulturu, rozmanitost a energii. Tento výsledek
přispívá k udržitelnému ekonomickému růstu,
novým pracovním příležitostem a pevněji
semknuté komunitě.
Kromě
propagace
římského
dědictví
podporuje město Sremská Mitrovica a TO SM
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fest, Magické náměstí, Sremské kolo a Wine
park. Některé z nich trvají každoročně 3-5 dní
a prezentují tradiční hudbu, kulturní hodnoty a

dědictví regionu Srem (např. Srem Folk Fest),
zatímco některé (Klavírní festival a String Fest)
představují soutěže v oblasti hudebního
umění. Tyto akce jsou pořádány v koordinaci
s několika dalšími místními nevládními
organizacemi a institucemi a jejich každoroční
realizace závisí na úsilí dobrovolníků.
Dobrovolníci pomáhají účinkujícím, distribuují
materiály, vítají návštěvníky a provázejí je
městem, podílejí se na údržbě a úklidu a
dalších aspektech. Každoročně přijíždějí do
města tisíce nových návštěvníků, kteří se
těchto akcí účastní.
Tyto festivaly významně přispívají ke zvýšení
kvality života v regionu. Přispívají k posílení
kulturních
aspektů,
podporují
multikulturalismus,
toleranci
a
zvyšují
povědomí o dalších evropských hodnotách.
Přispívají také k podpoře podnikání v
odvětvích souvisejících s cestovním ruchem
(ubytování, řemesla, kreativní odvětví atd.).

organizátory dalších každoročních festivalů,
jako jsou např.: Sremský folklorní festival,
Klavírní festival, Smyčcový festival. Jedná se o
největší a nejvýznamnější hudební festivaly v
regionu. Kromě nich se každoročně pořádají i
festivaly menšího rozsahu: Festival pěveckých
sborů, Festival rétoriky, SM Jazz & blues spring

Město Sremská Mitrovica, TO SM a RRA Srem si
váží přínosu dobrovolníků a berou je jako
vážené členy organizačních týmů. Je zřejmé,
že bez dobrovolníků by tak závažné a složité
akce nebylo možné tak dobře a úspěšně
zorganizovat.
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ITÁLIE
Zapojení mladých dobrovolníků do nejdůležitějších otázek

Partnery projektu jsou Studijní a pracovní
centrum "La Cremeria" a obec Cavriago
(Comune di Cavriago) v regionu EmiliaRomagna v severní Itálii.
Obec a La Cremeria
úzce
spolupracují
v
otázkách týkajících se
vzdělávání a zapojení
mladých lidí do místních
aktivit.
Pro obec je zásadní, aby
se mladí lidé zapojovali
do komunitních aktivit a
činností, aby byl rozvoj
Cavriaga udržitelný a přinášel prospěch
současným i budoucím generacím. S cílem
zapojit mladé lidi do místních problémů a

učinit je součástí řešení, obec ve spolupráci s
organizací La Cremeria a dalšími 7
organizacemi občanské společnosti na místní

úrovni vytvořila program "Educare: otázka
komunity (Educare, una questione di
comunità). " Hlavním cílem programu je
propojit dospělé a dospívající (mladé lidi do 18
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let). Zaměřuje se na budování
solidarity mezi skupinami při řešení
problémů
místního
rozvoje,
podporuje dobrovolnictví, vytváří
dialog mezi skupinami a zapojuje
marginalizované
skupiny
do
demokratických
procesů.
Prostřednictvím
setkání,
konferencí, seminářů, zasedání
atd. program vedl k navázání
formálního dialogu mezi mladými
lidmi
a
širší
populací.
Prostřednictvím výměn, které se
uskutečnily v rámci programu
Educare,
byly
úspěšně
zorganizovány sociální projekty
řízené
dobrovolníky,
včetně
divadelní laboratoře, doučování
pro mládež s poruchami učení,
stínování práce pro mládež v sociálních
službách, podpůrné skupiny pro ženy v
obtížných situacích a každoroční městský
festival "Festival di Comunita". Iniciativa v
podstatě
vytvořila
platformu
pro
dobrovolnické akce. Umožňuje občanům
sdílet názory, pohledy a znalosti. To následně
zajišťuje, že dobrovolnické akce jsou inkluzivní
a řeší potřeby všech občanů. Kromě Educare
se na oslovení mládeže zaměřují i další místní
iniciativy v Cavriagu. Jedním z důležitých
témat pro Cavriago a další obce v širším
regionu je ochrana životního prostředí.
Sdružení
Cavriago
Plastic
Free
je
dobrovolnická organizace, která se zaměřuje
na zapojení mladých lidí ve věku 13 až 18 let
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do ochrany životního prostředí.
Organizace vlastně vznikla během
školní stávky za klima, kdy se
mladých lidí ptali, "co můžeme
udělat v malém?".
Sdružení
pravidelně organizuje úklidové
akce, při nichž dobrovolníci sbírají
plastový odpad a uklízejí konkrétní
veřejná místa. Kromě těchto akcí
sdružení
pravidelně
vede
kampaně, jejichž cílem je zvýšit
povědomí občanů o tom, jak lze v
obci omezit množství odpadu.
Celkově lze říci, že díky tomu, že
Cavriago poskytuje mladým lidem
příležitost a prostředky k vyjádření
jejich názorů, k účasti na místních
záležitostech a k dobrovolnické
činnosti, je schopno vyvážit svůj
rozvoj a rozvíjet řešení zaměřená na občany,
která jsou udržitelná, inkluzivní a inovativní.
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SLOVINSKO
Dobrovolnictví jako prostředek ke sbližování generací

Partnerem projektu ze Slovinska je LUP Ljudska Univerza Ptuj, což je veřejné
vzdělávací
centrum pro dospělé ve
slovinském městě Ptuj. LUP spolupracuje s
Městskou samosprávou Ptuj, nevládními
organizacemi, dalšími školami a institucemi,
aby zajistil občanům přístup ke vzdělávacím
programům, které přispívají ke zvýšení kvality
jejich života. Jedním z konkrétních témat, na
které se LUP v posledních letech zaměřuje, je
zlepšení kvality života seniorů.
LUP je vedoucím partnerem projektu "DAC Digital Assistance Centre". Toto centrum bylo
vytvořeno s cílem řešit rostoucí potřebu
digitální gramotnosti seniorů v době
pandemie COVID-19. Jak bylo vidět, hrozby
spojené s přenosem viru COVID-19 donutily
místní a regionální vlády v Evropě zabránit

fyzickému kontaktu mezi lidmi, zahájit výluky a
dokonce omezit cestování mezi městy a
obcemi. Jednou z nejvíce postižených skupin
jsou starší osoby, které jsou náchylnější k infekci
a fyzické izolaci a mají omezenější pohyblivost.
S ohledem na tuto skutečnost je hlavním cílem
DAC posílit postavení starších osob (a také
osob se zdravotním postižením) zvýšením jejich
digitální gramotnosti; a tím zvýšit jejich
kompetence k využívání moderních zařízení a
služeb, včetně chytrých telefonů, počítačů a
internetu. To jim umožní komunikovat, sledovat
výdaje a být více ve spojení s širší komunitou.
Centrum uplatňuje dva hlavní přístupy poradenství/konzultace
a
poskytování
informací. Poradenství/konzultace probíhá
prostřednictvím workshopů, na nichž se starší
osoby učí základům ICT, což jim umožňuje
snadnější spojení se základními službami a
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blízkými
v
tomto
náročném
období.
Poskytování
informací
probíhá
prostřednictvím cílených mediálních nástrojů,
jejichž cílem je vyvrátit mýty o digitálních
zařízeních a zvýšit povědomí o tom, jak lze
digitální nástroje běžně používat.
Další
důležitou součástí tohoto projektu je školení
dobrovolných mentorů. Mentoři pomáhají
starším osobám a podporují je při používání
digitálních nástrojů a přístupu k nim. Po
absolvování školení bude vytvořena síť
vzájemné spolupráce, aby dobrovolníci mohli
přímo podporovat starší osoby v jejich snaze
využívat digitální nástroje ke zlepšení kvality
života. V rámci projektu bylo proškoleno 75
starších osob (z toho 30
osob
se
zdravotním
postižením).
Kromě
projektů
LUP
organizují ve Slovinsku i další
instituce iniciativy, které
zohledňují
vzdělávací
potřeby starších lidí a školí
dobrovolníky,
kteří
jim
pomáhají. Síť slovinských
univerzit třetího věku - Mreža SUTŽO
uspořádala v rámci projektu "Kompetence za
mentorstvo" sérii videopřednášek a literaturu s
cílem vyškolit dobrovolníky/mentory v tom, jak
podněcovat starší osoby k účasti na
vzdělávacích programech a plánovat
vzdělávání starších osob v různých oblastech.
Účastí v tomto vzdělávacím programu získali
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mentoři nové a neotřelé zkušenosti, které byly
v průběhu pandemie COVID-19 velmi
důležité.
V době, kdy je osobní kontakt omezen, je
velmi důležité využít možností, které nabízejí
informační a komunikační technologie a
digitální nástroje. To je jeden z důvodů, proč
je tak důležité poučit starší lidi o správném a
bezpečném používání internetu. Během
lockdownu se občané (zejména senioři)
navzájem propojují, a to i ti, kteří patří k různým
generacím. Občané myslí na ostatní a díky
rozšířenému používání digitálních nástrojů
udržují vzájemné vazby, optimismus, přátelství

a zůstávají aktivní. Dobrovolníci, kteří
pomáhají seniorům pokračovat v jejich
každodenním životě prostřednictvím asistence
při digitálním vzdělávání, významně přispěli k
tomu, že občané v této nejisté době zůstávají
solidární.
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ČESKÁ REPUBLIKA
Dobrovolníci pomáhají nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva

Partnerem projektu z České republiky je Institut
pro regionální rozvoj, o. p. s. (IRR) se sídlem na
Praze 6. IRR spolupracuje s místními orgány v
oblasti
Prahy,
organizacemi
občanské společnosti, veřejnými
orgány a studenty, aby zajistil, že
akce budou odpovídat potřebám
různých
skupin
zúčastněných
stran. S cílem zajistit, aby akce byly
udržitelné a inkluzivní, podporuje
IRR občany, aby se na místních
akcích podíleli jako dobrovolníci.
IRR spolupracuje s mládeží, Romy,
dlouhodobě nezaměstnanými a
migranty, aby jim zajistil nerušený
přístup k veřejným službám v
souladu s evropskými hodnotami.
V posledních letech se IRR
zaměřuje na otázky související s
migrací. V důsledku prudkého
nárůstu
počtu
migrantů

přicházejících do Evropy v roce 2014 bylo
mnoho systémů veřejných služeb náhle
přetíženo. Mnoho migrantů přicházejících do
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Evropy postrádalo informace o svých
právech, dostupných službách a informace v
jejich jazycích. V rámci projektu "SafeLabour"
IRR a jeho partnerství vytvořilo informační
podpůrná centra, která poskytují informace o
veřejných službách a podporu migrantům
přicházejícím do Evropy. V rámci vytvořených
programů hrají důležitou roli dobrovolníci, kteří
poskytují informace a podporu migrantům,
aby se mohli integrovat a měli přístup ke svým
základním lidským právům. Kromě tohoto
projektu IRR také školil mladé dobrovolné
aktivisty, kteří se snaží destigmatizovat vnímání
migrantů, které má většina evropských
občanů. Prostřednictvím školení a vytváření
sítí mezi organizacemi v rámci projektu Evropa
pro občany "You are welcome" (vedoucí
partner: Jugend- & Kulturprojekt e.V. z
Německa; IRR je partnerem) se dobrovolníci
naučili, jak komunikovat s širokou veřejností a
budovat pozitivní vnímání migrantů. Tento
projekt zahrnoval 10 evropských zemí.

Kromě úsilí IRR podporují sociální začleňování
v České republice pravidelně i další instituce,
nevládní organizace a veřejné orgány, s nimiž
IRZ spolupracuje. Agentura OSN pro uprchlíky
- UNHCR řídí projekt "iDobrovolník". Cílem
projektu je koordinace lidí, kteří chtějí
pomáhat migrantům a migrantkám, kteří
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pomoc potřebují, a to prostřednictvím
vytvoření celostátní databáze dobrovolníků.
Každý rok je v České republice udělen status
uprchlíka 2000 až 3000 migrantům. Mnoho z
těchto osob nezná svá práva, neví, jak se
dostat ke službám, a chybí jim kontakt s
ostatními
občany.
Díky
projektu
se
dobrovolníci a osoby z řad migrantů mohli
snadno propojit a sdílet své znalosti.
Dobrovolníci registrovaní v projektu působí
jako mentoři nově příchozích migrantů, a tím
přispěli k jejich integraci do širší komunity.
Kromě řešení otázek souvisejících s migrací
zlepšují dobrovolnické iniciativy také kvalitu
života dětí z obtížného prostředí (např. dětí v
pěstounské péči, mládeže s trestní minulostí,
dětí žijících v chudobě atd.). V projektu
"Program Pět P", který vede Dobrovolnické
centrum HESTIA v řadě pražských městských
částí, jsou dobrovolníci proškoleni a jsou
pověřeni přímou prací s konkrétními dětmi.
Navštěvují je minimálně
jednou týdně a jejich
hlavním
úkolem
je
vyslechnout
jejich
problémy, pomoci jim najít
řešení a v případě potřeby
pro ně najít vhodnou
pomoc. Tímto způsobem
získávají tyto děti podporu
zaměřenou
na
jejich
potřeby, což následně
přispívá k posílení jejich sebevědomí.
Uplatňováním konceptu dobrovolnictví na
problémy, jimž čelí zranitelné skupiny v České
republice, bylo dosaženo pokroku ve
zlepšování kvality života v širší komunitě a
sbližování občanů z různých prostředí.
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Koho mohu kontaktovat pro více informací?
Chcete-li získat další informace o projektu a jeho aktivitách, doporučujeme vám kontaktovat POU
Varaždin (vedoucí partner) či ostatní partnery:
Těšíme se na vaše odpovědi! Pojďme spolupracovat!

V Chorvatsku:
Pučko otvoreno učilište Varaždin/
POU Varaždin (vedoucí partner)
Lana Velimirović Vukalović
Ředitelka
POU Varaždin
Hallerova aleja 1/II.
42000 Varaždin
Stránky: www.pouvarazdin.hr

V Srbsku:
Turistička organizacija grada Sremske Mitrovice (TO SM)
Dušan Drča, Ředitel,
Svetog Dimitrija 10
22000 Sremska Mitrovica
Stránky: www.tosmomi.rs

Regionalna Razvojna Agencija Srem d.o.o. Ruma
Bojana Lanc,
Projektová manažerka
Glavna 172, 22400 Ruma
Email: bojana.lanc@rrasrem.rs
Tel: +381 22 470 910
Stránky: www.rrasrem.rs

Ve Slovinsku:
Ljudska Univerza Ptuj (LUP)
Petja Janžekovič
Koordinátor projektu
Mestni Trg 2
2250 Ptuj
Email: Petja.janzekovic@lu-ptuj.si
Stránky: www.lu-ptuj.si
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V Itálii:
Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl

Eddy Galeotti, Koordinátor
Via Guardanavona 9
42025 Cavriago
Email:politichecomunitarie@csl-cremeria.it
Tel: +39 3334343880
Stránky: www.csl-cremeria.it
Comune di Cavriago
Antonia Sandrolini
Radní pro vzdělávací politiku
Piazza Don G. Dossetti 1
42025 Cavriago
Email: antoniasandrolini@gmail.com
Tel: +39 0522 373411
Stránky: www.comune.cavriago.re.it

V České republice:
Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s.
Lenka Stoklasová,
Ředitelka
Kafkova 586/13
16000 Praha 6
Email: lenkapetrova@volny.cz
Tel: +420 608 919 129
Stránky: www.iregio.org

Disclaimer: Podpora Evropské komise při vydání této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory
autorů, a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.

