
	 RYLA 2019 – letos 20.ROČNÍK 

 

 
ŠANCE PRO MLADÉ AKTIVNÍ LIDI  

 
ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD - součástí aktivit Rotary International  od r. 1971 
 

Téma jubilejního 20. ročníku: STŘET GENERACÍ 
  

Termín: 24.4.2019 – 28.4.2019 
 

Místo: Kopřivnice, skautské středisko Vanaivan, ČR  
 

Cílová skupina: studenti, dobrovolníci, pracující, absolventi Rotary výměnných programů 
a další zájemci ve věku od 18 do 30 let 

s potenciálem lídrů a odvahou vést sebe i druhé, se zájmem o sebepoznání, seberozvoj i 
o společenské dění a aktuální témata doby (více na www.rotary2240.org) 

 
Otázky pro případné zájemce o RYLA program: 
• Máte chuť se rozvíjet a zajímáte se o společenské dění a lidi kolem sebe? 
• Toužíte ovlivňovat svět kolem sebe a vést lidi?  
• Zajímá Vás, jak funguje Rotary, dobročinná organizace s více než 100letou tradicí? 
• Chcete se inspirovat zajímavými osobnostmi a získat tipy pro osobní růst? 
• Jste zvědaví, proč jsou dobrovolníci obecně spokojenější než ostatní lidé?  
• Máte rádi prožitkové a týmové aktivity i pobyt v přírodě?  
 
Vaše ANO na výše uvedené otázky otevírá možnost účasti na RYLA programu. 
Kritéria pro nominaci:  

- muži a ženy ve věku od 18 do 30 let  
- vypracování písemné eseje na téma: Střet generací (rozsah max. A4) – jak to 

vidím já 
- výhodou veřejná angažovanost nebo činnost dobrovolníka, účast na programech Rotary 
- respekt k pravidlům RYLA  
- počet účastníků ve skupině je limitován na 20 osob!   

 
Pozn.: Bývalí absolventi RYLA programů se mohou ucházet o pozici counselora – součást vedení 
Ryla.  
 
Personální zabezpečení: semináře RYLA jsou vedeny lidmi, kteří jsou profesionály ve svém 
oboru a inspirují ostatní, i dobrovolníky z řad Rotary klubů i jejich přáteli.   
 
Seminář RYLA je dotován z financí Rotary distriktu 2240. Cena pro účastníka z ČR je 
2000 Kč nebo 80 Eur pro zájemce ze SR. Tyto částky refunduje vysílající Rotary club. 
Účastníci si sami hradí pouze cestovné do místa akce – Kopřivnice v ČR. 
 
Termín podání přihlášek + písemných esejí (v elektronické podobě): do 31.3.2019  
 
Bližší informace 
Blažena Mačáková     Radovan Kočvara 
Předseda komise Ryla D 2240     zástupce předsedy RYLA D 2240 
Rotary club Přerov     Rotary club Martin 
e-mail: bmacakova@bbcoaching.cz   e-mail: radovankocvara@gmail.com 
mobil: +420602788177      mobil: +421907297396 


