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Youth in Action

Youth in Action is the EU Programme for young people 
aged 15-28 (in some cases 13-30). It aims to inspire 
a sense of active citizenship, solidarity and  tolerance 
among young Europeans and  to  involve  them  in 
shaping  the Union‘s  future.
Youth  in Action  is a programme  for all. It promotes 
mobility within and beyond  the EU borders, non-for-
mal  learning and  intercultural dialogue, and encou-
rages  the  inclusion of all young people,  regardless of  
their educational, social and cultural background.
More  information: 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

‘This project has been funded with support from the Euro-
pean Commission.This publication reflects the views only of 
the author, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contai-
ned therein.’

Mládež v akci

Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou 
službu, podporu místní komunity, zapojení do demo-
kratických projektů, školení a semináře pro pracovníky 
s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a 
další zajímavé aktivity. 
Abyste zjistili, která z akcí programu Mládež v akci 
nejlépe odpovídá vaším požadavkům, podívejte se na 
webové stránky:
www.mladezvakci.cz

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské 
unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor. Publikace 
nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.



ABOUT WAWO PROJEKTU WAW
Woman among women  (WAW)

The aim of this project is the development and sup-
port of mutual understanding among young women 
from different parts of the European Union. Through 
typical women’s activities (dancing, singing, discus-
sions, handicraft) we want to find similarities and 
differences in European women, show both cultural 
diversity and interconnectedness, raise the awarene-
ss of the common European sociological and histo-
rical background, and support intercultural dialogue  
through sharing experience .  

More information at young.baribal.cz

As the Dalai Lama said: 
„Share your knowledge. It is a way to achieve 
immortality.“

Žena mezi ženami  (WAW)
Členky skupiny Baribal se rozhodly zprostředkovat  
sdílení znalostí a zkušeností žen z různých koutů 
Evropy a zároveň chtějí ukázat tvář ženy v tradičním i 
současném pojetí z pohledu pěti národů.  Projekt WAW  
pomůže  ženám  identifikovat se  v rámci multikulturní  
společnosti  dnešní  Evropy,  která  se neustále  formu-
je a hledá v podobě Evropské unie a zahrnuje mnoho 
států a  ještě více  rozdílných kultur. WAW chce obo-
hatit ženy uvědoměním si vlastního postavení v rámci 
odlišných kulturních  i sociálních prostředí.

Více informací o projektu naleznete na webových 
stránkách young.baribal.cz

Jak pravil Dalajlama: 
„Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak 
dosáhnout nesmrtelnosti.“ 
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PARTICIPANTS OF THE PROJECTÚČASTNICE PROJEKTU

Baribal is an informal group of young 
people founded in 2008. The core of the 
organizational team is formed by 5 young 
women. We organize a wide variety of projects 
and activities for young people and adults 
(lectures, presentations and group discussion 
covering foreign countries and their cultures, 
informal language conversations, dance and 
creative workshops, discussions, puppet 
theatre, intercultural and intergenerational 
meetings). Our core aim is to share opinions 
and experience as well as develop our 
knowledge and skills using informal learning 
methods. We look for new opportunities as 
well as for roots of traditions to live a better 
life. Currently we have been using puppet 
theatre performances as a way of informal 
education for children.

www.baribal.cz

Czech RepublicČeská republika

Baribal
Baribal vznikl jako neformální sdružení 
mladých lidí v roce 2008. Stálé organizační 
jádro tvoří 5 mladých žen. Připravujeme 
projekty a aktivity pro mládež i dospělé 
(cestovatelské večery, kreativní workshopy 
a dílny, taneční semináře, neformální 
jazykové konverzace, diskusní setkávání, 
loutkové divadlo), snažíme se také 
zprostředkovat dialog mezi generacemi 
(Putování životem) i mezi národy (Woman 
Among Women). Naším cílem je rozvíjet 
znalosti a schopnosti jedince osobním 
přístupem, neformálním vzděláváním, 
předávat si zkušenosti z putování po světě 
i z klikatých cest našich životů. Chceme 
společně objevovat nové možnosti 
současné doby i pevné kořeny tradic naší 
kultury. V současné době se věnujeme 
neformálnímu vzdělávní dětí v oblasti 
dějin umění pomocí loutkového divadla.
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PARTICIPANTS OF THE PROJECTÚČASTNICE PROJEKTU

Why the name Baribal?

Baribal is a mammal of the family Ursidae 
better known as the black bear. He can stand 
and walk on his hind legs. He likes sport – he 
is an excellent climber, a strong swimmer 
and a good runner. He prefers a healthy 
style of living – he is fond of honey, herbs, 
nuts, berries and fish and likes long walks 
in the countryside in forested areas. He is 
a very peaceful animal that does not attack 
humans unless in danger and even prefers 
not to fight with other predators. Well, we 
have a lot in common, but there is one big 
difference: our Baribal never hibernates – he 
organizes activities during the whole year.

www.baribal.cz

Czech RepublicČeská republika

Baribal

Proč název Baribal?

Baribal je druh medvěda známý jako 
černý medvěd. Je schopný stát a chodit 
po zadních. Rád sportuje – je vynikající 
lezec, vytrvalý plavec a dobrý běžec. 
Preferuje zdravý životní styl – stravuje se 
medem, bylinami, oříšky, lesními plody a 
rybami. Má rád procházky přírodou a lesní 
krajinou. Je to vyrovnané a klidné zvíře, 
které bezdůvodně na člověka neútočí, 
raději se vyhýbá i zbytečným bojům se 
zákeřnými dravci... Zkrátka naše skupina 
má s medvídkem baribalem mnoho 
společného, ale jeden velký rozdíl tu 
je: náš Baribal se neukládá k zimnímu 
spánku – na aktivity, které organizuje, se 
můžete těšit v průběhu celého roku.
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HUHOT is a student club (founded in 1992) 
in Hacettepe University in Ankara. They aim 
at the revival of the cultural-traditional herit-
ages through learning and teaching the tra-
ditional dances, using traditional costumes 
and instruments. They take part in many folk 
dance competitions. Untill now, the ensem-
ble has received many good results including 
the first and second seats in Turkey and it 
has also international successes such as 
placing the second in the world in an interna-
tional folk dance competition. Furthermore, 
in 2009, they assemble a project group in 
the ensemble in relation to European Union 
Youth Projects with the idea of spreading  
consciousness of flourishing cultural-tradi-
tional values by  sharing  said  values with 
other countries through youth activities and 
other organizations.

TurkeyTurecko

HUHOT, Hacettepe University Folk Dance Ensemble
HUHOT je zkratkou pro studentský klub, 
který byl založen roku 1992 na univerzitě 
Hacettepe v Ankaře. Jeho členové se 
věnují  oživování místního tradičního 
kulturního dědictví - studují a následně 
vyučují lidové turecké tance, používají 
tradiční kostýmy i hudební nástroje. 
Účastní se mnoha tanečních soutěží, kde 
se umisťují na předních místech a to nejen 
v Turecku, ale i v mezinárodních kláních. 
Od roku 2009 vytvořil soubor speciální 
skupinu věnující se projektům Evropské 
unie pro mládež. Jejím posláním je sdílení 
tradičních hodnot a šíření povědomí o 
turecké kultuře v zahraničí.

www.huhot.hacettepe.edu.tr
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PARTICIPANTS OF THE PROJECTÚČASTNICE PROJEKTU





Agros youth group is one of the biggest 
and the most active youth organizations 
in Cyprus. The name originates from the 
village called Agros. The club has more 
than 150 members, consisting of students, 
workers and unemployed aged 13 to 28. 
The group provides kinds of information 
and promotes many different activities for 
young people, as well as special activities 
organised throughout the summer. They 
organize many competitions (football 
tournaments, board games, card games, 
painting and photograph exhibitions), walks 
in nature, theatre performances, music 
nights and different lectures, trainings and 
informational seminars for the civil society. 
They also sent young people to The Olympic 
Games of Athens as volunteers. They 
cooperate with The Red Cross and many 
other institutions.

CyprusKypr

Agros youth group
Agros youth group je jedna z největších a 
nejaktivnějších mládežnických organizací 
na Kypru.
Jmenuje se podle vesnice Agros, kde 
sídlí. Klub má více než 150 členů, jimiž 
jsou studenti, dělnící či nezaměstnaní ve 
věku od 13 do 28 let. Skupina poskytuje 
různé druhy informací a podporuje různé 
aktivity pro mládež a přes léto i různé 
speciální aktivity.  Organizují mnoho 
soutěží (fotbalové zápasy, stolní a karetní 
hry, výstavy obrazů a fotografií), procházky 
přírodou, divadelní představení, hudební 
večery a různé přednášky, praxe a 
informační semináře pro místní občany.
Dále vysílají mládež jako dobrovolníky na 
Olympijské hry. Spolupracují s Červeným 
křížem a dalšími institucemi.

www.agros.org.cy
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PARTICIPANTS OF THE PROJECTÚČASTNICE PROJEKTU





JEF Malta is a non partisan organization and 
a member of a supranational international 
organization called JEF Europe. JEF is a 
non-governmental organisation, which 
does hold to partisan politics, yet works on 
political issues. With having members in 
over 35 countries in Europe, it is the main 
Youth Lobby Group lobbying the European 
Parliament. The organization is formed by 
a group of young people from across Europe 
who share a vision of a united and democratic 
Europe. It unites all youth at the European 
level to campaign for a united Europe, based 
on peace, democracy and the rule of law. The 
members travel across Europe to seminars, 
simultations, conferences and training 
courses, to work and learn and spread 
awareness of European issues, active 
participatory citizenship and the principles 
the organization stands for.

MaltaMalta

Young European Federalists (JEF)
JEF Malta je člen nadnárodní organizace 
JEF Europe. JEF je nevládní, nestranická 
organizace, která se zabývá politickými 
tématy. Se členy ve více než 35 zemích 
Evropy je hlavní skupinou  Youth Lobby 
Group, lobující v Evropském parlamentu. 
Organizace je tvořena skupinou 
mladých lidí z celé Evropy, kteří sdílejí 
vizi sjednocené a demokratické Evropy. 
Spojuje mládež na evropské úrovni, aby 
agitovala za jednotnou Evropu, založenou 
na míru, demokracii a právním řádu.
Členové cestují po Evropě na semináře, 
konference, mítinky a výměny mládeže, 
vyjíždějí do zahraničí pracovat, učit se a 
šířit povědomí o evropských otázkách a 
aktivní občanské účasti.

www.jefmalta.com

ČE
SK

Á 
RE

PU
BL

IK
A 

PO
LS

KO
 M

AL
TA

 T
UR

EC
KO

 K
YP

R 
CZ

EC
H

 R
EP

UB
LI

C 
PO

LA
N

D
 M

AL
TA

 T
UR

KE
Y 

CY
PR

US
 

PARTICIPANTS OF THE PROJECTÚČASTNICE PROJEKTU





Arteria is an association founded to support 
and initiate different events in culture, art 
and education. The main objective is to 
organize interesting projects and promote  an 
innovative view of  culture and young artists. 
Arteria is a beginning association whose first 
activities oscillate between female themes 
and women’s oriented art. They started with 
events under ‘16 Days of Activism Against 
Gender Violence’ and comics workshops for 
women. 
The first big success was the organization 
of the project “Girls are drawing comics” in 
2010.
Arteria also puts an emphasis on alternative 
circus arts such as juggling and fire shows, 
especially to promote those underestimated, 
off mainstream ways of artistic expression.

PolandPolsko

Arteria
Arteria je sdružení založené za účelem 
podporovat a iniciovat různé akce v 
kultuře, umění a vzdělávání. Hlavním 
cílem je organizovat zajímavé projekty, 
prosazovat netradiční pojetí kultury a 
mladé umělce. Arteria je teprve začínající 
sdružení; jeho první aktivity se týkaly 
především ženských témat a umění 
zaměřeného na ženy. Prvním počinem 
byl projekt “16 Days of Activism Against 
Gender Violence” zabývající se násilím 
na ženách a seminář kreslení komiksů 
pro ženy. Prvním velkým úspěchem 
bylo uspořádání projektu „Dívky kreslí 
komiksy“ v roce 2010. 
Arteria také přikládá význam 
alternativnímu „cirkusovému“ umění 
jako je například žonglování, ohnivá 
představení a podporuje podceňované 
mimo mainstreamové umění.
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PARTICIPANTS OF THE PROJECTÚČASTNICE PROJEKTU





PRIORITIESPRIORITY
What I hear I forget, what I see I remember, what I do 
I understand.“  
(Confucius) 

Cultural diversity and active 
participation

Based on our own experience with international 
exchange during our studies we see the personal 
familiarity with other cultures as a natural and 
beneficial way of personal development. It promotes 
tolerance towards other social and cultural groups. 
People from 5 different nations participated in this 
project. These people were part of our WAW group 
and in the same time they were keeping their national 
individuality and typical features. This intercultural 
dimension let us realizes our personalities in our small 
multicultural community created for WAW purposes.
 

Tolerance and social cohesion
The environment influenced our group of people 
during the project. We were impacted by local people, 
mentally handicapped people from „Laguna home“, 
the accommodation and local environment of the 
Czech countryside (muddy roads, camp without the 
comfort of the modern era). All that helped us to reach 
some of our other priorities: acceptance of differences, 
adaptation and understanding of a different lifestyle. 
During WAW the participants had the opportunity to 
gain respect for another social and cultural style and 
environment. 

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si 
vyzkouším, tomu rozumím.“ 
(Kung Fu Tzu)

Kulturní rozmanitost a aktivní účast 
Na základě vlastních zkušeností s mezinárodními 
výměnnými pobyty během studií vnímáme osobní 
setkání s jinými kulturami jako přirozený a přínosný 
způsob rozvoje osobnosti, který navíc podporuje 
toleranci vůči ostatním sociálním a kulturním 
skupinám. Při projektu WAW se prolínalo a vzájemně 
ovlivňovalo hned pět různých národů. Zároveň si však 
všechny ponechávaly a zdůrazňovaly to, co pro ně 
bylo a je typické. Tento mezikulturní rozměr projektu 
umožnil a zdůraznil sebeidentifikaci ženy v rámci naší 
malé multikulturní společnosti projektu WAW.

Tolerance a společenská soudržnost
Průběh ovlivnily i okolní vlivy působící na naši skupinu 
- místní obyvatelé, mentálně postižení občané z 
blízkého domova Laguna, skromné ubytování a místy 
nehostinné prostředí českého venkova (bahnité cesty, 
kemp bez výdobytků moderní doby). To vše napomohlo 
docílit i některým z našich dalších priorit: akceptovat 
odlišnosti, přizpůsobit se a pochopit jiný styl života. 
Během WAW měly účastnice možnost vytvořit si vztah k 
odlišnému sociálnímu i kulturnímu prostředí. 



PRIORITIESPRIORITY
Understanding without words

Perfect knowledge of a foreign language was not a 
condition to participate in WAW. Everybody had the 
ability to understand without words. Probably even 
you have had an experience in a foreign country where 
a native was speaking in a completely unfamiliarly 
language and by using gestures you got to mutual 
understanding in the end. That was also one of our 
priorities: mutual understanding without common 
language. One priority was searching for common 
perspective and understanding each other through 
activities. We were searching and finding ways to 
understand. 
„With the help of dances, people communicate more.” 

Deniz (WAW participant from Turkey)

Creativity in all its forms
We have gotten to know more about different cultures, 
lifestyles of young people from different countries 
and development of the ability to communicate and 
cooperate. We have focused on creativity in many 
fields that are close to most women (dance, jewellery 
creation, singing, discussions). We have also shared 
knowledge in these fields among the countries and 
among the individuals. Art brings us together and lets 
us express ourselves. Of course, we realize that the 
position of women in modern society is not only in the 
typical women’s activities mentioned above, but also 
in other activities as e.g. the Polish team mentioned. 
This has brought us  to  the decision  to extend 
creativity to other fields for our next project.

Porozumění si beze slov
V našem projektu nebyla podmínkou perfektní znalost 
jazyka. Asi každý již někdy zažil, že porozumět lze i 
beze slov. Možná se vám také někdy stalo, že jste 
v daleké zemi narazili na domorodce, kteří mluvili 
vám neznámou řečí a že po vysilujícím předvádění 
všelijakých gest, po ukazování rukama nohama, 
došlo nakonec k vzájemnému pochopení. A to byla a 
je další naše priorita: vzájemné porozumění jinak než 
společnou řečí. Jedním z cílů našeho projektu bylo 
hledání společného způsobu vnímání se skrze různé 
aktivity. Hledaly jsme a nacházely cesty k vzájemnému 
pochopení beze slov.
„Díky tanci lidé více komunikují.“ 
Deniz (účastnice WAW z Turecka)

Kreativita ve všech jejích formách
Kromě poznávání kultur a životního stylu mladých 
lidí z různých zemí, rozvoj schopnosti komunikace a 
spolupráce, jsme se snažily také o maximální podporu 
kreativity v oborech ženám blízkých (tanec, výroba 
šperků, zpěv, diskuse) a předávaní si zkušeností 
v těchto oborech dovedností, a to jak mezi skupinami 
z partnerských zemí, tak i mezi jednotlivci. Společně 
jsme hledaly cesty k umění, které sbližuje a skrze 
kreativitu v něm měly příležitost vyjádřit své pocity i 
postoje.  Úlohou ženy moderní společnosti však není 
jen činnost ve zmíněných typicky ženských aktivitách, 
ale je již mnohem širší, jak správně vnesl do společné 
diskuse polský tým. Proto by bylo vhodné příště 
kreativitu rozšířit i do dalších oblastí.



ACTIVITIESAKTIVITY 

Docendo discimus, lat.: „by teaching we are learning“ 
(Seneca)

It is said that the best way to learn something is 
through teaching it to others. Therefore we encourage 
participants to share their skills with other women. 
Every part of the program was taught by a different 
nation. Thanks to this aspect the result was colourful 
and original. 

Countries presentations 
Including not only a short introduction of the countries, 
cultures, organizations and its activities, but also 
about women that are important for the participating 
nations.

Land Art
Discovery of nature and new forms of art.

Nature is the most beautiful gallery.
Nature is the greatest source of energy and stopping 

in the countryside means trying to understand it. 

Přástva (Handicraft)
Combination of a original handmade creation, 
relaxation through creation, talking, discussing and 
listening to music. We used various materials and 
techniques: beads, plumes, Fimo Clay, silk, fabric, 
wire jewellery making, etc. At the end of our stay 
we organized a selling exhibition of our hand-made 
jewellery in Davle. The profit from the evening’s sales 

was donated to Psáry Laguna Home.

„Nejvíce se naučíme vyučováním druhých.“ 
(Seneca)
Spolehly jsme se na známou pravdu, že své umění 
ovládneme nejlépe tehdy, když ho začneme učit druhé. 
Proto jsme poskytly všem účastnicím možnost předat 
jejich dovednosti ostatním. Každý blok programu měl na 
starosti jiný národ. Tento systém se nám velice osvědčil 
svou pestrostí, ale i bezprostředností a originalitou.

Prezentace všech zúčastněných zemí 
Zahrnovaly nejen tradiční představení jednotlivých 
zemí, kultur a organizací a jejich činností, ale i povídání 
o ženách, které jsou pro daný národ něčím důležité či 
výjimečné.

Land art 
Objevování přírody a nových forem umění.
Příroda je tou nejkrásnější galerií.
Zastavit se v přírodě znamená snažit se jí porozumět.

Přástva
Důležitou součástí WAW bylo i připomenutí tradic. Např. 
v českém prostředí byly obvyklé takzvané přástvy, které 
sloužily jako sociální setkávání,  kde se při  ručních pra-
cích předávaly zkušenosti, vyprávěly příběhy a diskuto-
valo o aktuálních problémech. Použitý materiál: korálky, 
peříčka, modelovací hmota fimo, hedvábí, opalované 
látky, drátkování a další. Z vlastnoručně vytvořených 
šperků jsme uspořádaly prodejní výstavu v rámci závě-
rečné prezentace projektu v Davli. Výtěžek z prodeje byl 
věnován Domovu Laguna Psáry.



ACTIVITIESAKTIVITY
Traditional and modern dance, poi lessons
Dance is a way of communication full of symbols; the 
joy from the movement to the rhythm of music remains 
eternally and connects all nations. We followed the 
African saying: “If you can walk, you can dance.”

Singing
Learning traditional songs in the native language of 
all partner countries. 

Youth in Action
To understand the priorities of the organization 
“Youth in Action” we used “The Memory Game” where 
we presented the basic points to present Youth in 
Action. Introduction of the Youth Pass (for most of the 
participants it was new information).

Discussion
We discussed for example the beauty of a woman 
(View of woman’s beauty, the importance of make-
up and what are some ways to become beautiful). 
This resulted in this conclusion – the most important 
elements are a smile, positive energy, a good mood 
and the internal energy of motherhood. It seems 
that women’s self-perception is very similar in all 
participating countries. 

Tradiční i moderní tanec, výuka poi
Pohyb jako dorozumívací prostředek plný symbolů, 
radost z pohybu v rytmu hudby přetrvává věky a spojuje 
všechny národy. Řídily jsme se africkým příslovím: 
„Umíš-li chodit, umíš i tančit.“

Zpěv
Výuka písní ve všech rodných jazycích partnerských 
organizací.

Mládež v akci
Formou hry Pexeso jsme si názorně osvojily základní 
body, kterými se MVA zabývá. Prezentace Pasu 
Mládeže (pro většinu zúčastněných byl novinkou).

Diskuse
Např. „O kráse ženy“ (To jak nahlížejí ženy z našich 
partnerských zemí právě na důležitost vzhledu a 
zkrášlování se bylo jedním z témat zajímavých diskusí. 
Na závěr jsme se téměř všechny shodly v tom, co tvoří 
ženu nejkrásnější – úsměv, pozitivní vnitřní energie, 
dobrá nálada a mateřství. Vnímání žen sebe samých 
nemá žádné hranice v rámci jednotlivých států.)



ACTIVITIESAKTIVITY
Czech Culture

The trips to the countryside and the visit of the well-
known and wonderful castle Konopiště were a nice 
change from the other activities and we learned more 
about Czech history and architecture. We also visited 

the Botanical Garden. 

Teambuilding activities 
and energizers were organized by women from Malta 

in the common room as well as outdoors.

Final presentation in Davle
The culmination of the project was a public 
presentation of our results held in Davle. Learning new 
things during the activities served at the same time as 
a preparation for the social event. During the evening, 
we presented activities we had learned (show and 
teaching of traditional and modern dances, jewellery 
exhibition, knowledge quiz about women and much 
more) and tried to spread enthusiasm, tolerance and 
inspiration.  The energy we gained during our project 
was shared with all the other people – not only from 
the village. The evening was a successful conclusion 
after all our effort put into the WAW project. We also 
feel it extremely important that mentally handicapped 
people successfully joined the event and showed their 
ability to become part of „normal“ society.  The profit 
from the jewellery sale was given to a representative 
of „Laguna Home“ for mentally handicapped people 

that is located in Psáry. 

Česká kultura
Výlety do okolních vesnic a na zámek Konopiště byly 
příjemnou změnou prostředí, dozvěděly jsme se něco 
více o české historii a architektuře, součástí byla i 
návštěva botanické zahrady. 

Teambuildingové aktivity, energizery organizovala 
skupina žen z Malty ve společenské místnosti i pod 
širým nebem.

Závěrečná prezentace v Davli
Vyvrcholením projektu WAW byla veřejná prezentace 
všech našich výsledků v Davli. Během jednotlivých 
aktivit jsme se učily novým dovednostem, což 
posloužilo jako příprava na závěrečný společenský  
večer. Tato akce byla představením všeho, co jsme 
se vzájemně během pobytu naučily a rozhodně toho 
nebylo málo. Kromě konkrétních dovedností (ukázka i 
výuka tradičních národních i moderních tanců, výstava 
šperků, vědomostní kvíz o ženách a další soutěže) 
jsme šířily nadšení, toleranci a mnoho inspirace. 
Společně jsme sdílely veškerou nahromaděnou energii 
se všemi zúčastněnými - jak z Domova Laguna, tak i 
místními obyvateli. Tento večer byl skutečně krásnou 
pomyslnou třešničkou na dortu našeho společného 
úsilí. Velice významné bylo úspěšné zapojení mentálně 
postižených lidí z Domova Laguna, pro které byl 
společenský večer v Davli úžasnou příležitostí ukázat 
své schopnosti být součástí „normální“ společnosti. 
Výtěžek z prodeje šperků jsme na konci večera předaly 
zástupci Domova Laguna Psáry.



THE PROJECT EVALUATIONZHODNOCENÍ PROJEKTU 
WAW, from our view, is a project that reached its 
goals. The feedback from participants (see the next 
page) and the enthusiasm of public (see the final 
presentation of the project in Davle) proved it. We were 
successful in reaching most of the goals and priorities 
that were set up. Although the accommodation and 
the food was not as we expected (it seemed that the 
staff of the accommodation centre had no experiences 
with events such WAW) we did the maximum to satisfy 
both sides (WAW participants and the local staff). The 
project was truly full of inspiration and beneficial for 
all of us in the personal and professional development 
as organizers and for all the participants as well. We 
improved ourselves in all fields of activities realization, 
in project management, logistic and organization of a 
big group of people. 

Unfortunately not all the prepared topics were 
presented, due to the limited time. Participating 
women suggested new interesting topics that could 
be used in future events. We were pleased that 
some of the participants from partner countries 
were interested in the continuation of this project 
and spreading its idea. We appreciated the active 
participation in the project and activities themselves. 
We are in contact with our partners and we are looking 
forward to hearing about projects that will be done in 
a similar way to our project „Woman among women“. 
The great experience is all we have learned during 
the project. Currently we have established the regular 
workshop „přástva“- traditional crafts combined with 
discussion on different topics. 

WAW považujeme za velice vydařený projekt, což 
dokládají nejen kladné odezvy účastnic (viz následující 
strana), ale i nadšením ze strany veřejnosti (viz 
závěrečná prezentace projektu v Davli). Podařilo 
se nám naplnit většinu cílů a priorit, které jsme 
si stanovily. Ačkoliv nakonec ubytování ani strava 
nebyla zcela ideální (personál ubytovacího střediska 
nebyl patrně na takovýto typ aktivit zvyklý), udělaly 
jsme maximum pro spokojenost obou stran. Projekt 
WAW byl velice inspirujícím a přínosným pro osobní i 
profesionální rozvoj pro nás organizátory i pro všechny 
zúčastněné strany. Zdokonalily jsme se nejen ve všech 
oborech uskutečněných aktivit, ale i v projektovém 
řízení, logistice a organizaci většího počtu lidí. 

Bohužel v průběhu našeho setkání nedošlo na všechna 
témata, která jsme měly připravena, nicméně účastnice 
během diskuzí navrhovaly nové zajímavé náměty, jež 
by se daly rozvíjet v dalších ročnících. Potěšilo nás, 
že některé zahraniční účastnice chtěly v projektu 
pokračovat a šířit myšlenku dál. Ocenily jsme aktivní 
zapojení do projektu i samotných aktivit. S partnery 
jsme v kontaktu a budeme rády, když o pořádání akce 
v podobném duchu jako projekt „Žena mezi ženami“ 
brzy uslyšíme.  Každopádně vše, co jsme během WAW 
nabyly, jsou pro nás zkušeností, která se nezapomíná 
a výzvou pokračovat v projektech i dále. V současnosti 
jsme navázaly pořádáním pravidelných kurzů přástva, 
tedy tradičním tvořením propojeným s diskuzemi na 
rozličná témata. 



Feedback from the participantsZpětná vazba od účastnic 
I like the Polish idea: do activities which are more 
typical for men. 

Jeřábková, Kamila, Czech Republic
Handcrafts and any creative things.

Ioannou, Zoi, Cyprus
More dynamic activities for women to be strong (self-
defence).

Natasa, Cyprus
Maybe the role of women in society: at home, at the 
workplace, and equality of women in society. 

Tanti Dougall, Rebekah, Malta

What was the most interesting experience for 
you at the WAW project?
Making jewellery. 

Litwińska, Agata, Poland
The last show, all teams felt closer to each other. 

Mouzouri, Marina-Stella, Cyprus
Meeting new people and improving my foreign 
language.

Velibasoglu, Tugce, Turkey
Meeting people from foreign countries.

Lesniewska, Miroslawa, Poland
Meet and get to know the habits from different 
countries, meet new people. 

Znamenaná, Helena, Czech Republic
People and dance workshops, I enjoyed land art as 
well. 

Derda, Anna, Poland
Amalgamation of nations.

Stejskalová, Nikola, Czech Republic 

Would you like to continue in the WAW project in 
your country?
Yes, it would be really nice if we can manage it, 
especially with the people we met here. 

Senel, Burcu, Turkey
Maybe, but will do some another thing connected with 
women power etc. 

Miler, Anna, Poland
Yes, definitely. Because it was so funny and I learned 
a lot. 

Uluyurt, Bengisu, Turkey
Yes, it would be nice. 

Panagiotou, Fotini, Cyprus
Yes of course, I’m so excited.

Ioannou, Zoi, Cyprus

What other women topic would be interested for 
you for next project? 
The topic is the role of women in politics. 

Velibasoglu, Tugce, Turkey
Combining motherhood and work

Mouzouri, Marina-Stella, Cyprus
Differences and similarities of women in daily life, 
women in TV and the magazines

Sofu, Deniz, Turkey
Woman and power, strength.

Kuczynska, Kinga, Poland
Other handmade crafts.

Antzouli, Maria, Cyprus
Women’s fights for equality, feminism.

Panagiotou, Fotini, Cyprus



Feedback from the participantsZpětná vazba od účastnic
What do you like the most in the WAW project?
Dance, instrumental playing

Yilmaz, Hatem, Turkey
People.

Kuczynska, Kinga, Poland
Land art is really interesting for me. I learned creating 
new things from the nature. 

Sofu, Deniz, Turkey
Intercultural evening in Davle, we had a fun together. 

Miler, Anna, Poland
The handmade crafts (earrings etc)

Antzouli, Maria, Cyprus
Learning traditional dances, fire show! 

Panagiotou, Fotini, Cyprus
Handicrafts absolutely!

Jeřábková, Kamila, Czech Republic
The action in Davle. 

Papájiková, Mirka, Czech Republic
The art workshops and the castle visit.

Agius, Emilienne, Malta
In general, it was fantastic.

Lampitsi, Natasa, Cyprus
Good job, congratulations! We had a good time. 

Photini, Cyprus 

Learning international dances.
Brincat, Rachel, Malta

To be with other women, to share activities. 
Kalbáčová, Jitka, Czech Republic

Almost all but I liked the jewellery time. 
Ioannou, Zoi, Cyprus

Workshop about women’s beauty, discussion among 
girls from different countries.

Papájiková, Mirka, Czech Republic
The integration with wonderful women and the learning 
of new things from different cultures.

Agius, Emilienne, Malta 

How would you improve the project WAW?
Everything was perfect for me. 

Stouppa, Stella, Cyprus
It was a great project. 

Velibasoglu, Tugce, Turkey
I would do more diverse activities.

Kuczynska, Kinga, Poland
Make better integration during the first day. 

Gumowska, Katarzyna, Poland
More breaks. 

Panagiotou, Fotini, Cyprus
Try to mix nations as much as possible at the beginning 
– different nationalities in rooms, speaking English 
only. 

Jeřábková, Kamila, Czech Republic
Manage that everybody is on time or at right place to 
less waiting.

Rohlenová, Jaroslava, Czech Republic



OUR PARTNERS
ACKNOWLEDGMENTS

PARTNEŘI
PODĚKOVÁNÍ

Czech National Agency 
for European Educational Programmes 

Domov Laguna Psáry 
providing services to persons with mental retardation 

regardless of their age

L‘Oréal, cosmetics 

Xappier Architects, 
open consortium of architects and designers

Andrea Christianová, 
 great and enjoyable presenter

Designer T-shirts and badges
 www.chapadla.cz

Thank you for supporting the project WAW:
 Czech National Youth Agency 

Domov Laguna Psáry
 and all the friends and volunteers (including also 

many men), who help us.

We would like to thank to the members of Baribal 
for their cooperation and enthusiasm they gave to 
the preparation of the WAW project. We also thank 
all organizations that actively joined us and we are 
looking forward to hearing about the next project 

inspired by WAW. 

Česká národní agentura Mládež 
http://www.mladezvakci.cz/ 

Domov Laguna Psáry 
poskytující služby osobám s mentální retardací bez 
omezení věku 

L‘Oréal, kosmetika 

Xappier Architects, 
otevřené konsorcium architektů a designérů 

Andrea Christianová, 
skvělá a příjemná moderátorka 

Designová trička a placky 
www.chapadla.cz 

Děkujeme za podporu projektu WAW:
České  národní  agentuře Mládež
Domovu  Laguna Psáry 
a také všem přátelům a dobrovolníkům  (mezi 
kterými je  i hodně mužů), kteří nám pomáhají.

Dále děkujeme za spolupráci a nadšení všem členkám 
Baribala, které projekt připravovaly i všem organizacím, 
které se do projektu WAW aktivně zapojily a těšíme se 
na případné pokračování v některé další zemi.
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