Jak se zapojit
do programu Erasmus+
a získat finanční prostředky pro projekty
zaměřené na mládež.
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ERASMUS+: MLÁDEŽ V AKCI
Program je zaměřen na oblast neformálního
vzdělávání a jeho cílovou skupinou jsou mladí
lidé ve věku 13 až 30 let a pracovníci s mládeží.
Letos byla zahájena jeho nová sedmiletá fáze,
která navazuje na předešlý program Mládež v akci
(2007–2013).
Jeho obecnými cíli jsou motivace mladých lidí
k aktivnímu přístupu, odstraňování bariér a zapojení do společnosti. Nabízí jim možnost realizovat
jejich vlastní nápady, zvýšit mobilitu a jazykovou
vybavenost a získat praktickou zkušenost s prací
v mezinárodním prostředí. Program klade velký
důraz na rovnocenné začlenění všech mladých
lidí včetně těch s omezenými příležitostmi, a tím
přispívá k rozvoji jejich tolerance a solidarity. Jeho
součástí je také podpora pracovníků s mládeží
a jejich dalšího vzdělávání. Program se zároveň
zaměřuje na vybudování evropského systému
pro rozvoj a inovaci neformálního učení.
Hlavními prioritami nové fáze programu
jsou podpora sociálního začleňování a dobrých
životních podmínek mladých lidí, propagace
aktivit ve volné přírodě a sportu, povzbuzování
mladých lidí k aktivní účasti na tvorbě unijní
politiky, rozvoj kompetencí jako podnikavost,
mnohojazyčnost, využití informačních
a komunikačních technologií v práci s mládeží
a v neformálním učení a snaha o zjednodušení
uznávání dovedností a kvalifikace v zahraničí.
Program je strukturován následovně:
Klíčová akce 1 – projekty mobilit
Klíčová akce 2 – projekty spolupráce
Klíčová akce 3 – podpora politik

KLÍČOVÁ AKCE 1 – PROJEKTY MOBILIT
A. VÝMĚNY MLÁDEŽE

B. MOBILITY PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ

Příležitost pro všechny ve věku 13 až 30 let, kteří
chtějí poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky
a něco nového se naučit.

Pro všechny, kteří pracují s mladými lidmi,
připravují projekty a chtějí se zlepšit v některých
školitelských dovednostech a kompetencích.

O co jde?
Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený
všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se
díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které
je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat
zajímavé zážitky a něco nového se naučit.
Díky zážitkům z přípravy, organizace
a hodnocení výměny získáš nové znalosti
a dovednosti, poznáš jiné kultury a rozšíříš si své
obzory a možnosti svého budoucího uplatnění.

O co jde?
Projekty zaměřené na mobilitu pracovníků
s mladými lidmi umožňují pořádání mezinárodních školení, seminářů, vytváření partnerství,
studijních návštěv a praktických stáží.
Máš možnost zkvalitnit svou práci s mladými
lidmi, vyměnit si zkušenosti a dobrou praxi
na mezinárodní úrovni, navázat partnerství
a připravit společné projekty.

Jak se zapojit?
Máš téma, které chceš rozvíjet s různorodou
a multikulturní skupinou mladých lidí? Společně
s českou partnerskou skupinou, která projekt
zaštítí, oslovte skupinu či organizaci z jiných
evropských zemí, společně vytvořte projekt
a požádejte o grant.
Další informace o výměně mládeže:
www.naerasmusplus.cz »
» Projekty mobility osob » Mládež
Jak vypadá úspěšná výměna mládeže?
Waters United
Po ničivých povodních na Liberecku v roce 2010,
při jejichž likvidaci pomáhali, naráželi skauti libereckého střediska Junáka (Svazu skautů a skautek
v ČR) na obrovské erozní rýhy, poničené břehy,
zmizelá vodní díla či nové meandry pravidelně
splouvaných řek. Spolu s partnerskou skupinou
skautů z Finska, kterou rovněž zajímá téma
znečištění řek a oceánů, uspořádali projekt
mezinárodní výměny mládeže. Necelé 2 týdny
sledovali cestu řek naší krajinou. Seznámili se
s chováním vody v podloží, navštívili přírodní
rašeliniště, viděli provoz čističky odpadních vod,
vodní přehrady, ale i rýžovali polodrahokamy,
plavili se na lodi, počítali průtok vody a poznávali
rostliny v okolí řek. Z grantu byla zaplacena cestu
Finům, program, ubytování a strava celé skupině.

Jak se zapojit?
Honí se ti hlavou téma, které řeší potřeby
práce s mládeží? Společně s českou partnerskou
skupinou, která projekt zaštítí, oslov skupinu či
organizaci z jiných evropských zemí, společně
vytvořte projekt a požádejte o grant.
Další informace o mobilitě
pracovníků s mládeží:
www.naerasmusplus.cz »
» Projekty mobility osob » Mládež
Jak vypadá úspěšná mobilita
pracovníků s mládeží?
Adams Apple Training Course
Cílem projektu občanského sdružení Do světa
je posílit schopnosti pro úspěšné zvládnutí
konfliktních situací v práci s rizikovou mládeží,
zejména v oblasti strachů, osobních hranic,
práce s vlastními psychickými zdroji. Program je
neformálním vzděláváním v metodách práce.

C. EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

Pro dobrovolníky
Příležitost pro mladé lidi ve věku 17 až 30 let, kteří
chtějí poznat život v některé z evropských zemí,
získat zkušenosti, nové přátele nebo se naučit
cizí jazyk.
O co jde?
Evropská dobrovolná služba (EDS) ti umožní
vykonávat dobrovolnickou činnost v neziskové
organizaci v EU nebo v jedné z partnerských zemí,
a to na 2 až 12 měsíců.
Činnost dobrovolníka by měla vést k tomu,
aby se dobrovolník v hostitelské organizaci něco
naučil a rozvinul své schopnosti. Dobrovolník
může naopak přinést do organizace interkulturní
rozměr, nové nápady a podněty.
Jak se zapojit?
Vyber si v databázi EDS českou organizaci, která je
akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS (tzv.
vysílající organizaci). Podle toho, co tě zajímá, si
pak najdeš hostitelskou organizaci a společně pak
vytvoříte projekt a podáte žádost o grant.

Pro organizace
Evropská dobrovolná služba dává možnost
organizacím přijmout mezi sebe dobrovolníka
z některé z evropských zemí, který jí může přinést
interkulturní rozměr, nové nápady nebo přispět
k rozšíření obzoru celé komunity.
Tři role organizací v EDS
V Evropské dobrovolné službě může mít
organizace jednu až tři role. Vysílající organizace
pomáhá dobrovolníkům vyjet do zahraničí a hostitelská přijímá dobrovolníky ze zahraničí u sebe.
Aby ale organizace mohla být žadatelem o grant,
musí být i koordinující – taková organizace pak
může fungovat jako koordinátor projektů EDS
jiných organizací. Je jen na Vás, jestli si vyberete
jen některou z možností nebo všechny.
Jak se zapojit?
Pro získání platné akreditace je v podstatě nutné
projít třemi kroky
1. Podání žádosti o akreditaci – v ní popíšete
svou organizaci, její činnost a potencionál
pro dobrovolnou službu.
2. Akreditační návštěva – naši akreditátoři

zhodnotí situaci v organizaci s ohledem
na práci s dobrovolníky.
3. Akreditační školení – musí absolvovat
koordinátor, který bude mít EDS v organizaci
na starosti.
Jakmile získáte akreditaci, objeví se Vaše
organizace v databázi EDS a Vy můžete podat
žádost o grant nebo se stát partnerem v projektu
zahraniční organizace.
Další informace o tom, jak se stát dobrovolníkem, procesu akreditace a podání žádosti:
www.naerasmusplus.cz » Mobilita osob » Mládež
Databáze organizací zapojených do EDS:
www.europa.eu/youth/evs_database
Jak vypadá úspěšná EDS?
Irsko očima Jana N. Piskače
Irsko je pro české dobrovolníky oblíbenou zemí.
Jan N. Piskač ze Spolku posluchačů, absolventů
a přátel DAMU se jako první vydal do této ostrovní
země. „Odletěl jsem na půlroční zkušenou do
irské Theatre Boomerang Company, abych zde
hrál a asistoval režii v jednom profesionálním
představení, vedl divadelní dílny pro děti a se
studenty různých škol realizoval jedno amatérské
představení, pomáhal v administrativě této
neinstitucionální divadelní společnosti a podílel
se na přípravě jí každoročně pořádané celoevropské konference příbuzných organizací, tedy
přiučil se něčemu, co bych nazval „kreativním
managementem“.
Německé zkušenosti Kláry
Klára působila 3 měsíce v německém mládežnickém klubu Courage. Její pobyt a práce
v Německu přinesly velký prospěch nejen jí, ale
i její vysílající organizaci – Sdružení pro podporu
česko-německého přátelství „Slunce“:
„Klára je i nadále činná v našem sdružení a stará
se především o projekty, na kterých spolupracujeme s její bývalou hostitelskou organizací.
Partnerství s touto organizací jsme v podstatě
navázali skrz Kláru. Klára je také kontaktní osobou
pro všechny, kteří se zajímají o tento program.
Jejím vysláním jsme získali první zkušeností jako
vysílající organizace Evropské dobrovolné služby.
V každém případě bychom chtěli pokračovat ve
vysílání mladých lidé v rámci tohoto programu.“
(koordinátor organizace Sdružení pro podporu
česko-německého přátelství „Slunce“)

KLÍČOVÁ AKCE 2 – PROJEKTY SPOLUPRÁCE
STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ
Příležitost pro všechny, kteří chtějí změnit systém
neformálního vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu.
O co jde?
Příležitost pro mládežnické organizace nebo
neformální skupiny mladých lidí aktivně se podílet
na modernizaci neformálního vzdělávání.
Klíčem k úspěchu Strategických partnerství
je zejména spolupráce. Ať už se jedná o výměny
osvědčených postupů, zavádění a testování zcela
nových metod ve vzdělávání nebo uznávání
a ověřování znalostí, dovedností a kompetencí
v oblasti neformálního vzdělávání. Zapojeny musí
být minimálně 2 organizace či skupiny z různých
zemí. Doba trvání projektu je od 6 měsíců do 2 let.
Jak se zapojit?
Zapojit se může každý, kdo má nápad, jak
zlepšit úroveň neformálního vzdělávání mladých
lidí. Projekt by měl být výsledkem partnerství
organizací, které spolu již dlouhodobě a aktivně
spolupracují. S vyhledáním partnerské organizace
může žadateli pomoci i databáze Otlas:
www.otlas.eu

Jaké budou výsledky?
Strategická partnerství cílí na projekty s dlouhodobým a „viditelným“ pozitivním dopadem na
oblast neformálního vzdělávání.
Další informace o Strategických partnerstvích:
www.naerasmusplus.cz »
» Projekty spolupráce » Mládež
Jak vypadá úspěšný projekt
strategického partnerství?
Zdokonal se!
Projekt, jehož organizátorem je INEX – sdružení dobrovolných aktivit, reaguje na vysokou
nezaměstnanost absolventů na trhu práce.
Zaměřuje se na podporu organizací pracujících
s mládeží, konkrétně dobrovolníky. Z výzkumů
vyplývá, že pokud se mladí lidé podílejí na
neformálních vzdělávacích aktivitách mimo své
domovské země, dosahují výrazně vyšší úrovně
rozvoje. Prohlubují komunikační a organizační
schopnosti, osamostatňují se. Záměrem projektu
je dlouhodobá, koncepční práce s dobrovolníky,
mezinárodní výměna zkušeností a spolupráce
v této oblasti.

KLÍČOVÁ AKCE 3 – PODPORA POLITIK
STRUKTUROVANÝ DIALOG
Možnost vyjádřit svůj názor pro všechny, které
zajímá politické dění a chtějí, aby mladí lidé byli
slyšet. Aneb aby se o mladých lidech nemluvilo
bez nich…
O co jde?
Projekty Strukturovaného dialogu nabízí mladým
lidem příležitost diskutovat s představiteli
mládežnické politiky o tématech, která je zajímají
a která se jich dotýkají. Dávají jim šanci zapojit
se do veřejného života a přimět politiky,
aby jim naslouchali.
Co je cílem tohoto typu projektů?
Cílem těchto projektů je vytvořit přímou
cestu mezi potřebami mládeže a jejich realizací
a dosáhnout toho, aby si mladí lidé „na vlastní
kůži“ vyzkoušeli, jaké to je zapojit se do
veřejného života.
Jak se zapojit?
Projekty Strukturovaného dialogu mohou
probíhat formou setkání (národního i mezinárodního), konference, konzultace nebo události,
ovšem vždy pod vedením mladých lidí, kteří
musí být zapojeni ve všech fázích projektu.
Tyto projekty mohou být také prostředkem pro
simulaci fungování demokratických institucí
a veřejně činných osob. Projektu se musí
účastnit minimálně 30 mladých lidí ve věku
mezi 13 a 30 lety.
Další informace o Strukturovaném dialogu:
www.naerasmusplus.cz » Reformy
a centralizované aktivity » Strukturovaný dialog

Jak vypadá úspěšný projekt
Strukturovaného dialogu?
Studentské jamování nápadů
V průběhu dvou dubnových týdnů roku 2012
studenti z Českých Budějovic a Mladé Boleslavi
pracovali za podpory zástupců města na svých
projektech, které pak v ucelené a konkrétní
podobě včetně předpokládaného rozpočtu
představili odborné i laické veřejnosti. Následně
se udělovaly cena poroty a cena veřejnosti
nejlepším projektům. Na projektech, které byly
zaměřeny na volný čas, životní prostředí, sociální
oblast nebo celkové směřování města, se podílelo
zhruba dvacet studentů.
Díky této akci vznikly 4 projekty v Českých
Budějovicích, mezi nimi také vítězný projekt
„V Budějicích cesta – město příběhů“, který si
kladl za cíl odhalovat historické příběhy města jak
jeho obyvatelům, tak i turistům. Další projekty se
zabývaly zmapováním, rekonstrukcí a výstavbou
městských veřejných toalet, obnovou zrušeného
skateparku a designovým zvelebení budějovických zastávek veřejné dopravy.
V Mladé Boleslavi byl vítězem vyhlášen projekt
„Férová Boleslav“, který propagoval získání statutu
fairtradeového města. Vznikly i další projekty
– sportovní areál pro širokou veřejnost, festival
od studentů pro všechny obyvatele Boleslavi
a projekt žaček základních škol zaměřený na
opravu psychiatrické ambulance.

Kdo to zaplatí?
Schválené projekty získají grant EU pokrývající
náklady spojené s projektem. Konkrétní
uznatelné náklady pro jednotlivé aktivity
naleznete vždy u jednotlivých sekcí na našich
webových stránkách www.naerasmusplus.cz.
Nechcete to také zkusit? Jsme tu pro Vás
jako poradenská, zprostředkovatelská,
ale především grantová agentura!

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
e-mail: mladezvakci@dzs.cz
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz
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