„Buď solidární.
Pohni sebou.
Pohni světem.“
„Poznej své silné
stránky a využij je!“

JAK SE MŮŽE ZAPOJIT
MOJE ORGANIZACE?

„Neboj se, přijmi
výzvu a zkus to!“

Každá zapojená organizace, ať už malá či velká, se
musí podpisem zavázat k dodržování zásad. Tyto zásady se týkají provádění činností, které spadají do působnosti Evropského sboru solidarity, a náboru účastníků zaregistrovaných prostřednictvím internetových
stránek Evropského sboru solidarity. Organizace se
rovněž zavazují k vystavení certifikátu o účasti, k zajištění bezpečných životních a pracovních podmínek
a k poskytnutí odpovídající odborné přípravy a podpory k tomu, aby mohli
účastníci
Evropského
sboru solidarity plnit své
úkoly. Budou rovněž stanovena vzájemná práva
a povinnosti, jež musí
být uvedeny ve smlouvě
solidarity, kterou účastníci Evropského sboru
solidarity a jednotlivé organizace podepisují.

EVROPSKÝ
SBOR SOLIDARITY
a

Akreditované organizace mohou vyhledávat účastníky pro projekty Evropského sboru solidarity prostřednictvím Evropské
databáze organizací s akreditací Evropské dobrovolné služby:
http://europa.eu/youth/evs_database

Kontakty:
Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Evropská dobrovolná služba (EDS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Kontakty:
tel.: +420 221 850 900
e-mail: eds@dzs.cz
www.dzs.cz

Veškeré fotografie © Evropská unie, pokud není uvedeno jinak.
Opakované použití je povoleno pouze s uvedením zdroje.
Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise upravuje
rozhodnutí 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14. 12. 2011, s. 39).
K veškerému použití nebo reprodukci fotografi í či jiného materiálu, k nimž EU
nemá autorské právo, je nutné získat svolení přímo od držitelů autorských práv.

EVROPSKÁ
DOBROVOLNÁ SLUŽBA

Kontakty:
www.naerasmusplus.cz
europa.eu/solidarity-corps

Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem
získat cenné zkušenosti, rozvinout schopnosti
a udělat něco pro společnost. Je příležitostí pro
mladé lidi hledající dobrovolnickou či zaměstnaneckou zkušenost či pro organizace, které chtějí
zapojit mladé lidi do činností zaměřených na
prospěch občanů a společnosti jako celku.

Do dobrovolnického týmu Evropského sboru
solidarity se můžete zapojit prostřednictvím
Evropské dobrovolné služby (EDS)! EDS je
příležitost pro všechny mladé lidi ve věku 17
až 30 let, kteří chtějí pomáhat ostatním, získat
nové zkušenosti, poznat nové přátele nebo se
naučit cizí jazyk při dobrovolné práci v zahraničí.

CO JE EVROPSKÝ
SBOR SOLIDARITY?

V ČEM ÚČAST
SPOČÍVÁ?

Evropský sbor solidarity tvoří dvě komplementární
složky:

Mladí lidé mají možnost zapojit se do činností a projektů širšího charakteru. Ty mohou zahrnovat oblasti, jako je vzdělávání,
zdravotní péče, sociální začleňování a začleňování na trhu práce, pomoc při poskytování
potravin a nepotravinových výrobků, stavba
přístřeší, stavebnictví, renovace a správa,
příjem a integrace migrantů a uprchlíků,
ochrana životního prostředí nebo předcházení přírodním katastrofám.

• dobrovolnický tým funguje na základě grantu
a nabízí mladým lidem příležitost pracovat jako
dobrovolník na plný úvazek po dobu dvou až dvanácti měsíců,
• zaměstnanecký tým nabízí mladým lidem možnost zaměstnání, stáže či učňovské přípravy
v celé řadě odvětví, která jsou zapojena do solidární činnosti a potřebují vysoce motivované mladé lidi se sociálním cítěním.
Cílem Evropského sboru solidarity je umožnit většímu počtu mladých lidí účast na nejrůznějších solidárních činnostech, a to buď formou dobrovolnické
činnosti, či pracovní zkušenosti, při řešení náročných
situací v celé Evropské unii.

Účast má být přínosem nejen pro mladé lidi,
ale také pro vnitrostátní a místní orgány, nevládní organizace a podniky usilující o řešení
různých problémů a krizí. Zapojené organizace mohou Evropský sbor solidarity využít
ve prospěch občanů a společnosti jako celku.

DO DOBROVOLNICKÉHO TÝMU
EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY SE
MŮŽETE ZAPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM
EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY!
Pro dobrovolníky:
Evropská dobrovolná služba (EDS) vám umožňuje vykonávat dobrovolnickou činnost v neziskové
organizaci v jiné zemi EU a to na 2 až 12 měsíců. Vaše činnost by měla vést k tomu, abyste se jako
dobrovolník v hostitelské organizaci něco nového naučil/a a získal/a nové schopnosti. Své hostitelské
organizaci můžete naopak jako dobrovolník přispět svou pomocí, přinést svou kulturu, nové nápady
a podněty pro práci.
Za svou činnost sice neobdržíte mzdu, ale máte nárok na ubytování, kapesné, zajištění stravování,
úhradu cestovních nákladů a zdravotní pojištění.
Pro organizace:
Evropská dobrovolná služba umožňuje organizacím přijmout mezi sebe mladého dobrovolníka z některé z evropských zemí, který jí seznámí se svou kulturou, přinese nové nápady nebo přispěje k rozšíření obzoru celé komunity.
V Evropské dobrovolné službě může mít organizace různé role. Vysílající organizace pomáhá místním
dobrovolníkům vyjet do zahraničí, přijímající organizace zapojuje zahraniční dobrovolníky do svých
činností a koordinující organizace pomáhá jiným organizacím s žádostí o grant a realizací dobrovolné
služby. Je jen na vás, jestli si vyberete jen některou z možností nebo všechny. Všechny zapojené organizace musejí být akreditované.
Další informace o tom, jak se stát dobrovolníkem EDS, o procesu akreditace a podání žádosti:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

KTERÉ ZEMĚ
JSOU ZAPOJENY?
Evropskou dobrovolnou službu v rámci
Evropského sboru solidarity může dobrovolník vykonávat ve všech členských
zemích EU.

JAK SE
MOHU ZAPOJIT
A CO TÍM ZÍSKÁM?
Program je určen mladým lidem od 17 do
30 let.

Registrace se provádí na:
europa.eu/solidarity-corps
Při registraci budete požádáni o uvedení
základních údajů. Další informace se poskytují v pozdější fázi. Při registraci můžete uvést, v jakých zemích byste chtěli
působit, ať už v rámci dobrovolnické nebo
zaměstnanecké zkušenosti, jaký druh
činnosti vás zajímá a jaké máte zkušenosti a dovednosti. Registrovat se lze ve
24 úředních jazycích EU. Evropský sbor
solidarity je pro mladé lidi příležitostí,
jak pomoci druhým, ale také získat praxi, zlepšit si dovednosti a nabýt životní
zkušenost. Účastníkům dobrovolnického
týmu v rámci Evropského sboru solidarity je hrazeno ubytování, strava, cestovné,
pojištění a kapesné. Účastníkům stáží či
učňovské přípravy v rámci Evropského
sboru solidarity jsou hrazeny cestovní
náklady a denní diety. Ke každému pracovnímu místu v rámci Evropského sboru
solidarity bude vždy sjednána pracovní smlouva a také mzda podle místních
právních předpisů a kolektivních smluv.
Všichni účastníci obdrží certifikát s uvedením činností, které v rámci Evropského
sboru solidarity vykonávali.

„Vzpomínka na osm měsíců na EDS je
pro mne silná a intenzivní. Velmi důležitý
pro mne byl čas strávený při aktivitách
s českými dětmi v naší knihovně, protože
jsem během nich zlepšil svou schopnost
naslouchat, ocenit názor jiných a učit se
od všech.“
(Gian)
Projektu „Mezinárodní ICM“ se zúčastnili čtyři
dobrovolníci. Dobrovolníci navštěvovali místní
knihovny a školy, kde se setkávali s místními
dětmi a mládeží. Mezi aktivity dobrovolníků
patřila také živá knihovna, školení pro mladé
novináře, konverzační kluby v mateřském jazyce uskutečňované formou her a zábavných
aktivit a psaní blogů. Dobrovolníci pracovali
také na vlastních miniprojektech - přípravě
kulturních večerů s výkladem o zemích, ze
kterých pocházejí.

