
 

Cílem dvouletého partnerského projektu je výměna zkušeností se zahájením, praktickým managementem a tvořivou prací 

v řemesle a obchodě  na mezinárodní úrovni. Projekt řeší tyto aspekty společně, podporuje sebe zaměstnávání 

znevýhodněných žen inovativním způsobem.  

Cílová skupina žen tak získává novou příležitost k zaměstnávání sebe sama vlastní tvořivostí, která jí umožní i výdělek. 
Prostřednictvím časové flexibility získá lepší životní a
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pracovní jistotu a rovnováhu. Pro více  

Přínos projektu 
YOCAIT 
Cílem dvouletého partnerského 
projektu je výměna zkušeností se 
zahájením, praktickým 
managementem a tvořivou prací 
v řemesle a obchodě  na mezinárodní 
úrovni. Projekt řeší tyto aspekty 
komplexně, podporuje 
sebezaměstnávání znevýhodněných 
žen inovativním způsobem.  
 
Cílová skupina žen tak získá novou 
příležitost k zaměstnávání sebe sama 
vlastní tvořivostí, která jí umožní  
i výdělek. Prostřednictvím časové 
flexibility tak získá lepší životní a 
pracovní jistotu a rovnováhu.  
 
Pro více informací navštivte webovou 
stránku: 
http://businessthroughcreativityyocait
.weebly.com/ 
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Vítejte na YOCAIT webové 
stránce 
http://businessthroughcre
ativityyocait.weebly.com/  
 
Druhé setkání bude  
9. – 11. 2. 2011 
v Bulharském Samokově  
 
Nová vánoční kolekce ve 
Stoff-Kreationen online 
shopu je na: 
 www.stoff-kreationen.de 
 

 

Vítejte u prvního čísla časopisu YOCAIT!  
You can do it! – Můžeš to dělat! 

 

Evropský projekt „Můžeš to 
dělat – motivace žen 
k vlastnímu byznysu“ (You 
can do it! – motivate women 
to have own businesses“- 
YOCAIT) je financován z 
prostředků vzdělávacího 
programu partnerství 
Grundvig, Evropské unie. 
Tým projektu sestává 
z těchto partnerských zemí:   

Německo, Česká republika, Turecko, Maďarsko, Itálie, Litva, Francie, 
Bulharsko a Estonsko. 
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Časopis YOCAIT bude vycházet 
čtvrtletně. V každém vydání 
představíme nějakou národní  
specifiku, ruční práce a tradiční 
techniku, což umožní poznat 
země zúčastněné v projektu 
z jejich tvořivé stránky a bude 
inspirací i pro vás a vaši vlastní 
práci.  
 

Zahajovací schůzka v Lipsku  
 
Zahajovací schůzka se 
konala 4.-6. 10. 2010 
v Německém Lipsku. 
Třídenní setkání 
zahrnovalo různé studijní 
návštěvy tvořivých dílen 
v Lipsku. 
 

*** 

 

Partneři Evropského 
projektu měli možnost 
navštívit keramickou dílnu 
Keramikwerstatt andrea 
doria.e.V. nabízející různé 
keramické workshopy pro 
děti a dospělé, jako RAKU 
workshop, což je  speciální 
technika vypalování, která 
pochází  z Japonska, či dílny 
pro laiky, kteří mohou 
experimentovat s hlínou a 
glazurou. 
URL: 
http://www.adreadoria-

ev.de/homehtml 
 

***  

Paní Siegried Müllerová, 
majitelka on-linového 
obchodu „Stoffkreationen“ 
byla pozvána, aby 
pohovořila o svých 
zkušenosti s vytvářením a 
provozem malého 
internetového byznysu.  
URL:  

www.shop-014.de/shop-

landtraum.html 
 

 

Tržiště kultur 
 

Vánoční dekorace z České republiky 
 

 
Česká vánoční atmosféra 
začíná 5.12. svátkem sv. 
Mikuláše, který spolu 
s andělem a čertem  
navštěvuje děti, aby je 
odměnil za jejich chování.  

 
Štědrý večer se slaví 
24. prosince, kdy se 
v minulosti lidé celý 
den postili 
s představou, že večer 
uvidí zlaté prasátko. 
Dnes je tradiční večeří 
český kapr 
s bramborovým 
salátem, poté se pod 
ozdobeným vánočním 
stromkem rozdávají 
dárky od Ježíška.   
. 
 

http://www.adreadoria-ev.de/homehtml
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Zahajovací schůzka v Lipsku  
 

 

Pan Wennemar de Wldige 
z Lipska z oddělení rozvoje 
byznysu informoval přítomné  
o požadavcích při zahajování 
mikro-byznysu a možnostech 
případných grantů.  

 

 

*** 
 
Sestra Gudrun z Naomi e.v. 
uvítala partnery projektu YOCAIT 
v kreativním komunitním centru, 
kde nabízí kurzy tvořivosti pro 
znevýhodněné ženy. Cílem je 
podpořit jejich sociální integraci 
ve společnosti, podnítit je 
pracovat tvořivě a posílit tak, 
aby využívaly svůj čas 
smysluplně.  
URL:  
http://www.naomi-leipzig.de 

   

 

 

***  

 

Dílnu světla, malý obchod na 
výrobu svíček představil pan 
Wolf. Vysvětlil nejen výrobní 
proces, ale seznámil nás i s tím, 
jak vytvořit malý rukodělný 
byznys. Provozuje též online-
shop, kde mohou lidé nakupovat 
různé druhy svíček.  
URL:   
http://shop.werkstatt-des-lichts.de 

 

 

Bulharská vánoční tradice 
 

Předci věřili, že popel z Budniku má 
magickou moc. Rozprášili ho po poli, aby 
byla velká úroda. Kousky dřeva vložili 
k domácím zvířatům pro zdraví a plodnost.  

Když Budník shořel, hlava rodiny šla na pole 
a hlasitě zvala Boha k tabuli: „Pojď Bože 
s námi povečeřet!“.   

Vánoční svátek se v Bulharsku 
nazývá Budni vecher. V staré 
tradici musel jeden z mladých 
svobodných mužů v rodině 
useknout kus stromu, zabalit 
do bílé látky a přinést domů. 
Kus dřeva se nazývá Budnik, 
což znamená budoucnost. 
Budnik symbolizuje strom 
života, archetypální představu 
vesmíru. 

Menu večera bývá bohaté, ale 
pouze vegetariánské. Počet 
jídel má být lichý, nejméně však 
sedm – papriky plněné 
fazolemi, nebo kousky pórku, 
závitky ze zelí či vinných listů, 
sušené ovoce, med, vlašské 
ořechy. Nezapomenout na 
česnek! Udrží ďábla, který by se 
chtěl zúčastnit večeře  
v dostatečné vzdálenosti. 
 

„Herrnhuter Stern“ vánoční hvězda byla 
vytvořena v moravském protestantském 
kostele v Horní  Lužici. Podle staré tradice se 
hvězda připravuje v kruhu rodiny a přátel a 
zavěšuje první adventní neděli. 

Před 150ti lety vytvořil učitel hvězdu 
z lepenky a papíru jako pevné světlo. Brzy 
začali studenti vytvářet hvězdy sami, což jim 
pomáhalo překonat čas odloučení od rodičů 
na internátní škole během vánočních svátků.   

 

Německá tradiční vánoční dekorace „Vánoční hvězda“  
 

Jak vytvořit Herrnhutter 
Stern? Najdete  na: 

http://businessthroughcr
eativityyocait.weebly.com
/ 

http://www.naomi-leipzig.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 MESEV 
z Ankary v Turecku hraje 
aktivní roli v odborném 
vzdělávání a tréninku, nabízí 
též semináře managementu 
a konzultace pro dospělé. Je 
aktivní v místních, 
regionálních a 
mezinárodních projektech. 
Více na www.mesev.org . 
Kontakt: Hasan Er 
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Další informace  
o aktivitách projektu  
a o partnerských 
organizacích jsou na 
webových stránkách: 

http://businessthrough
creativityyocait.weebly.
com/ 

 
Navštivte tyto stránky, 
kde najdete další popis 
národních specifických 
vánočních zvyků a 
seznámíte se s tradiční 
rukodělnou výrobou. 
Najdete zde také návody 
jak si vytvořit pěkné 
vánoční dekorace. Máte-li 
zájem o spolupráci v rámci 
YOCAIT projektu, prosím 
kontaktujte paní Marie 
Haisová, koordinátorku. 
marie.@mariehaisova.cz 

 
Vítáme vaše tvořivé 
příspěvky k obsahu 
projektu a podporu široké 
sítě v oblasti  ručních 
prací, tvořivosti a řemesel 
na Evropské úrovni. 

 

  

European Partnership 

 Wisamar 
je společnost se sídlem 
v Německu, v Lipsku. 
Provozuje konzultantský 
servis, koordinuje  
vzdělávací projekty 
především na Evropské 
úrovni, spolu s dalším 
vzděláváním. Více na 
www.wisamar.de.   
Kontakt:  Eszter Csepe  
 

 Agentura GAIA 
je občanské sdružení se 
sídlem v České republice, 
v Praze. Hledá nové způsoby 
komunikace se šetrnějším 
přístupem k životnímu 
prostředí, rovným 
příležitostem a alternativám 
ke konzumnímu způsobu 
života.  Více na 
www.quovadisfemina.cz. 
Kontakt:  Marie Haisová 
 

Posláním Notars,  
maďarské nadace 
z Budapešti je posilování a 
průběžný rozvoj podnikání 
žen ve spolupráci 
s nevládními organizacemi, 
firmami, dobrovolníky 
prostřednictvím tréninků, 
programů, partnerství, 
networku. Více na 
www.notars.hu.  
Kontakt: Ildiko Sarkozy 
 

 Eurogems 
z Itálie  je nevládní 
organizace. Jejím cílem je 
řídit aktivity ve kterých se 
setkává nejmladší  generace 
s dospělými, navzájem se 
mohou poznat, socializovat 
a posílit tak občanskou 
společnost. Podporuje ICT a 
média. Více na: 
www.eurogems.eu.  
Kontakt: Simone Caramel 
 

Cílem Ženského klubu v Sakiai 
z Litvy je řešit zaměstnání žen a 
sociální problémy rozšířením 
kvalifikace, rozvinutím 
schopnosti sebevyjádření, 
podpořením sebevědomí a 
tvořivosti. Klub organizuje 
tréninky, kulturní akce, výstavy.  
Kontakt: Aurelia Grinkevičiene 
 

 Cílem Villanelle 
Réunion z Francie  je 
spouštět a rozvíjet 
vzdělávací programy 
v partnerství s ostatními 
místními institucemi. 
Asociace hraje aktivní roli 
v oživování sociálního a 
kulturního života za podpory 
veřejnosti. Více na: 
www.villanelle-reunion.fr. 
Kontakt: Harry Malet 
 

 

Předností Legal Protection 
Public Asociace z Bulharské 
Sofie je znalost a zkušenost 
v oblasti managementu, 
ekonomiky a zákona, která 
umožňuje asistovat při 
udržitelnosti sociálního, 
ekonomického, kulturního a 
vzdělávacího rozvoje.  
Kontakt: Irena Ignatova-
Koen 
 

 
Euro Kalliskivid z Estonska  
pracuje v oblasti sociálně 
geograficky znevýhodněných 
oblastí. Do vzdělávacího a 
odborného tréninku zapojuje místní 
komunity,  vytváří projekty EU.  
Více na:  
www.eurokalliskividmtu.tk 
Kontakt: Christian Cappelletto  
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