Dům zahraniční
spolupráce

Pro mládež
od 13 do 30 let
a pracovníky
s mládeží
Chceš poznat evropské země
z pohledu místních a získat přitom
přátele z různých koutů světa?
Máš chuť přispět svou prací
k realizaci zajímavých, veřejně
prospěšných projektů?
Zapoj se do programu Erasmus+
mládež a Evropského sboru
solidarity!

Eurydice

Evropská
jazyková
cena Label

Erasmus+

Euroguidance

Učitelé
Evropských
škol

Dům zahraniční
spolupráce
DZS
je příspěvkovou organizací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní
programy v oblasti vzdělávání. Zprostředkovává stipendijní
pobyty v zahraničí, poskytuje konzultace k zapojení
do mezinárodních vzdělávacích projektů, pořádá
konference a semináře, publikuje informační a metodické
materiály a propaguje české školství v zahraničí.

CEEPUS

European
Schoolnet

AKTION Česká
republika –
Rakousko

Eurodesk

Studium
cizinců v ČR

Study in
the Czech
Republic

ECVET

Akademická
informační
agentura

Evropský
sbor
solidarity

eTwinning

EPALE

Program
podpory
českého
kulturního
dědictví
v zahraničí

Erasmus+

Erasmus+

Pro účastníky

Pro organizátory

Vzdělávací program
Evropské unie, který
podporuje mezinárodní
spolupráci a mobilitu
ve všech oblastech
vzdělávání.

Program Evropské unie
podporující soukromé
vzdělávací projekty,
organizování a pořádání
strategických akcí.

Evropský sbor
solidarity

Evropský sbor
solidarity

Pro účastníky

Pro organizátory

Nová iniciativa EU podporuje
dobrovolnictví, stáže,
pracovní místa a solidární
projekty.

Nová iniciativa EU podporuje
dobrovolnictví, stáže,
pracovní místa a solidární
projekty.

Eurodesk
Informační síť
pro mladé lidi
a pracovníky s mládeží,
která působí ve 35
evropských zemích.

Evropský
portál pro
mládež
On-line portál, který
poskytuje informace
o příležitostech
pro mladé lidi.

LABEL
Evropská jazyková
cena
Podporuje a oceňuje
výjimečné aktivity v oblasti
jazykového vzdělávání.
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Jako účastník máš možnost:

Jako organizátor máš možnost:

Jako účastník máš možnost:

Jako organizátor máš možnost:

◾ vycestovat do zahraničí a zúčastnit se výměny
mládeže, strukturovaného dialogu a dále se
vzdělávat jako pracovník s mládeží
◾ možnost vycestovat do více než 30 evropských
zemí na 1–3 týdny
◾ získat certifikát Youthpass, který vypovídá o nově
nabytých dovednostech
◾ využít zkušenosti dále při setkáních pracovníků
s mládeží nebo v rámci nadnárodních iniciativ
mládeže

◾ vytvořit vlastní jednorázový projekt
či dlouhodobá strategická partnerství
◾ zapojit mladé lidi a pomoci jim realizovat
vlastní projekt
◾ aktivně zapojit mládež do veřejného dění skrze
projekty strukturovaného dialogu
◾ pořádat semináře, školení, výměny mládeže,
studijní návštěvy či praktické stáže
mezinárodního rozsahu
◾ sdílet své zkušenosti s ostatními pracovníky
s mládeží

◾ vytvořit vlastní jednorázový dobrovolnický
projekt či uzavřít až tříletá dobrovolnická
partnerství, nabídnout mladým lidem pracovní
místo nebo stáž
◾ iniciovat vlastní projekt ve skupině mladých lidí
a podpořit tak lokální občanský rozvoj
◾ využít bezplatnou on-line databázi potenciálních
zájemců o projekt, a vyhledat tak vhodného
účastníka dle jeho profilu
◾ dát mladým lidem příležitost se rozvíjet
a aktivně se podílet na posílení vzájemných vztahů
ve společnosti

◾ umožňuje snadný a rychlý přístup k informacím
o možnostech studia, práce, dobrovolnictví,
cestování a ubytování v zahraničí
◾ vyhlašuje soutěže a pořádá informační semináře
pro školy

◾ věnuje se klíčovým tématům včetně studia,
práce, dobrovolnictví, cestování a sociálního
začleňování
◾ součástí je databáze dobrovolnických
příležitostí

◾ inspiruje k zavádění oceněných aktivit
do jazykové výuky
◾ usiluje o zvýšení zájmu o jazykové vzdělávání

pro koho

pro koho

◾ vycestovat a zapojit se do dobrovolnických
aktivit, získat pracovní místo či stáž nebo
být součástí národního solidárního projektu
a pozitivně ovlivnit své okolí
◾ možnost vycestovat do zemí EU a partnerských
zemí či se zúčastnit projektů v ČR na 2 týdny –
12 měsíců
◾ využít bezplatnou on-line databázi
mezinárodních i národních projektů
◾ získat certifikát Youthpass, který vypovídá
o nově nabytých dovednostech
◾ seberealizovat se, být užitečný a získat nové
zkušenosti v oblastech přínosných pro společnost
v ČR i v zahraničí

◾ mládež ve věku 13– 30 let (studium není
podmínkou)
◾ pracovníci s mládeží (bez věkového omezení)

zapojit se můžou neziskové organizace, sociální
podniky, organizace veřejného sektoru
či neformální skupiny mládeže

www.naerasmusplus.cz

www.naerasmusplus.cz

PRO KOHO
mladí lidé (18–30 let)

www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/

pro koho
pro koho

zapojit se může jakákoliv organizace působící
v oblasti jazykového vzdělávání (projekty musí
splňovat vyhlášené evropské nebo národní priority)

pro mladé lidi do 30 let a pracovníky s mládeží

PRO KOHO
zapojit se můžou neziskové organizace, sociální
podniky, organizace veřejného sektoru či skupiny
mladých lidí (nejméně v počtu 5) a další subjekty

www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/

www.eurodesk.cz

www.europa.eu/youth

www.naerasmusplus.cz/cz/reformya-systemy-vzdelavani-label

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz
www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR
www.facebook.com/mladezvakci/
Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/
www.instagram.com/eurodesk_cz/
Twitter
twitter.com/dzs_cz
LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz/
YouTube
bit.ly/DZStube

