
Dům zahraniční 
spolupráce

Hledáte mladé a motivované lidi 
z různých oborů? Sháníte zaměstnance 
s mezinárodní zkušeností? Uvítali byste 
stážisty nebo dobrovolníky z ČR
či zahraničí? Chcete si rozšířit kontakty  
se zahraničními institucemi? Podívejte se,  
jaké možnosti nabízí Erasmus+, ECVET 
a Evropský sbor solidarity.

Pro firmy, 
organizace 
a zaměstnavatele 



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.

Dům zahraniční 
spolupráce 
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www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/ www.sborsolidarity.cz 
www.europa.eu/youth/solidarity_cs

www.sborsolidarity.cz
www.europa.eu/youth/solidarity_cs

PRO KOHO

◾ pro firmy a podniky hledající nové a motivované 
zaměstnance

PRO KOHO

◾ organizace, sociální podniky, veřejné i soukromé 
subjekty 

PRO KOHO

◾ organizace, sociální podniky, veřejné i soukromé 
subjekty 

nic vás to nestojí

FINANCE

Evropský sbor solidarity hradí: cestovní náklady, 
organizační podporu (náklady na aktivitu, náklady 
na řízení projektu), příspěvek na přesídlení, 
jazykovou podporu, příspěvek na začleňování, 
pojištění, další mimořádné výdaje

FINANCE

Evropský sbor solidarity hradí: cestovní náklady, 
organizační podporu (náklady na dobrovolníka, 
náklady na řízení projektu), kapesné pro 
dobrovolníky, jazykovou podporu, příspěvek 
na začleňování, pojištění, další mimořádné výdaje

FINANCE

ECVET 
Evropský systém 
kreditů pro odborné 
vzdělávání
a přípravu
Využívaný u mezinárodních 
stáží žáků.

z České republiky

ODKUD

zaměstnanci a stážisté (18–30 let) z ČR i zemí EU

ODKUD

dobrovolníci (18–30 let) z ČR, EU 
i z partnerských zemí EU

ODKUD

Evropský sbor 
solidarity 
Pracovní místa
a stáže

Evropský sbor 
solidarity 
Dobrovolnické 
projekty

Program EU podporuje 
dobrovolnictví, stáže, 
pracovní místa a solidární 
projekty.

Program EU podporuje 
dobrovolnictví, stáže, 
pracovní místa a solidární 
projekty.

CO

◾ ECVET přispívá k uznávání znalostí, dovedností 
a kompetencí získaných v průběhu zahraniční 
pracovní stáže v rámci programu Erasmus+

◾ podporuje spolupráci škol a podniků u nás
 i v zahraničí
◾ zvyšuje transparentnost kvalifikace absolventů 

SOŠ nebo VOŠ, kteří byli na zahraniční
 pracovní stáži
◾ podporuje celoživotní učení

CO

◾ pracovní místa a stáže v ČR i EU pro mladé lidi 
◾ podpora organizací při hledání a začleňování 

nových zaměstnanců a stážistů z ČR i EU

CO

◾ spolupráce s mladými dobrovolníky z ČR, EU 
i z partnerských zemí EU

CO TÍM ZÍSKÁTE

◾ motivované mladé lidi z různých oborů
◾ mezinárodní zkušenost
◾ kontakty se zahraničními institucemi

www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-firmy 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en

◾ praktická stáž zahraničních vysokoškolských 
studentů a čerstvých absolventů (do 1 roku

 od ukončení studia) ve vaší firmě

CO

PRO KOHO

◾ pro instituce, firmy a podniky hledající  
zahraniční stážisty

stipendium stážistům poskytuje vysílající 
vysokoškolská instituce a je bráno jako příspěvek 
na cestovní, pobytové a jiné náklady

FINANCE

Erasmus+ 
Praktické stáže 
zahraničních 
studentů
Program EU podporující 
mezinárodní spolupráci 
a mobilitu ve vzdělávání.

stážisté ze zemí zapojených do programu Erasmus+ 
(země EU, Norsko, Turecko, Lichtenštejnsko, Severní 
Makedonie, Island a Srbsko)

ODKUD

stážisté u vás mohou strávit 2 až 12 měsíců; délka 
pobytu a náplň práce musí být sjednána před 
začátkem pobytu v rámci tzv. Learning Agreementu

DéLKA PObyTU
dobrovolnická činnost může trvat od 2 týdnů 
až do 12 měsíců

DéLKA PObyTU

◾ pracovní místa: placená pozice s výukovými
 a tréninkovými prvky
◾ stáže: stáž s výukovými a tréninkovými prvky, 

hrazená podle zákonů země působení, účastník 
získává zkušenosti pro osobní, vzdělávací, sociální, 
profesní vývoj a rozvíjí jej v oblasti

 aktivního občanství

TyPy AKTIVIT
TyPy DObROVOLNICTVÍ

◾ individuální dobrovolnictví: neplacená 
dobrovolná pozice s prvky vzdělávání 
(30–36 hodin týdně), zapojení do každodenního 
chodu organizace 

◾ dobrovolnické týmy: skupiny 10 až 40 mladých 
dobrovolníků pocházejících z nejméně dvou 
různých zemí, mohou se zapojit po dobu 
2 týdnů až 2 měsíců

CO TÍM ZÍSKÁTE

◾ motivovaného mladého člověka z ČR 
či ze zahraničí

◾ díky realizaci veřejně prospěšných projektů
 zvýšíte aktivity organizace v oblasti 

společenské odpovědnosti
◾ obohatíte svůj tým o mezinárodní zkušenost

CO TÍM ZÍSKÁTE

◾ nové, mladé a motivované zaměstnance 
a stážisty z ČR i EU

◾ obohatíte svou firmu o další zkušenosti, nové 
náhledy na každodenní pracovní procesy

 a o práci v mezinárodním týmu
◾ můžete rozšířit aktivity své organizace
 v oblasti společenské odpovědnosti

CO TÍM ZÍSKÁTE

Absolventa zahraniční stáže, který pro vás bude 
přínosem, protože: 
◾ získal nové znalosti a praktické dovednosti 

v mezinárodním prostředí, které byly na konci 
stáže ověřeny zástupcem zahraniční firmy

◾ vlastní dokument Europass-mobilita, ve kterém 
jsou získané znalosti a dovednosti zaznamenány 

◾ se snadno a rychle zapracuje v novém prostředí
◾ je motivovaný a přináší s sebou ověřené znalosti 

a dovednosti 
 

stáže mohou trvat 2–6 měsíců s možností 
prodloužení až na 12 měsíců a pracovní místa
3–12 měsíců

DéLKA PObyTU

HLEDÁTE ZAHRANIČNÍ STÁžISTy?
Zveřejněte svou nabídku
na evropské platformě:
www.erasmusintern.org



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

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmusplusCR

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz/

YouTube
bit.ly/DZStube


