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Publikace je určena zkušeným i nezkušeným předkladatelům 
projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, 
kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží. V programu 
Erasmus+ je možné realizovat participační projekty ve všech 
třech klíčových akcích, avšak Klíčová akce 3 se na tyto projekty 
cíleně zaměřuje. Základní metodou práce s mládeží je v oblasti 
Klíčové akce 3 strukturovaný dialog, kterému se tato publikace 
podrobněji věnuje.
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Program 
Erasmus+



Erasmus+ je programem Evropské unie v oblasti vzdělávání, odborné pří-
pravy, mládeže a sportu na období 2014-2020. Program zahrnuje oblasti 
školního, odborného a vysokoškolského vzdělávání, vzdělávání dospě-
lých a oblast mládeže. Erasmus+ zaměřený na mládež cílí na mladé lidi ve 
věku 13-30 let a také na pracovníky s mládeží. Prostředkem vzdělávání 
této cílové skupiny je tzv. neformální vzdělávání.

Cílem programu je motivace mladých lidí k  aktivnímu přístupu, jejich 
zapojení do společnosti a odstraňování bariér. Nabízí jim možnost re-
alizovat jejich vlastní nápady, zvýšit mobilitu a  jazykovou vybavenost 
a  získat praktickou zkušenost s  prací v  mezinárodním prostředí. Ne-
dílnou součástí je také podpora pracovníků s mládeží a  jejich dalšího 
vzdělávání. Erasmus+ mládež se zároveň zaměřuje na vybudování ev-
ropského systému pro rozvoj a inovaci neformálního učení.

V  České republice program Erasmus+ administruje Dům zahraniční 
spolupráce – příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Co je to neformální vzdělávání?

Jedná se o organizované 

výchovně vzdělávací aktivity, 

které probíhají 

mimo rámec oficiálního 

školského systému, jsou 

dobrovolné a nabízejí 

zájemcům cílený rozvoj jejich 

zkušeností, dovedností 

a postojů. 

...
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ka 1 ka 2

ka 3

Tři klíčové akce…

Program Erasmus+ mládež je rozdělen do tří Klíčových akcí (KA), které 
v sobě zahrnují hned několik různorodých typů aktivit. Zatímco v Klíčové 
akci 1 můžete vycestovat na krátkodobý i dlouhodobý zahraniční pobyt 
v rámci výměny mládeže a dobrovolnických aktivit, nebo si na meziná-
rodním setkání vyměnit zkušenosti s ostatními pracovníky s mládeží, tak 
v Klíčové akci 2 lze například pracovat se zahraničními kolegy na vlastním 
inovativním přístupu v práci s mládeží. Prostřednictvím Klíčové akce 2 
je také možné financovat inciativu mladých lidí, kteří se realizací vlast-
ního projektu vzdělávají neformálními metodami. Klíčové akci 3 se pak 
podrobněji věnuje tato publikace.

Více informací o jednotlivých 

Klíčových akcích se dozvíte 

na webu: 

www.naerasmuplus.cz 

nebo v brožuře Jak se zapojit 

do neformálního vzdělávání 

mládeže s grantovou podporou 

programu Erasmus+ mládež. 

Dostupné na webu: 

www.eurodesk.cz > publikace. 

...
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Aktivity na podporu politických reforem zahrnují v Klíčové 
akci 3 programu Erasmus+ několik oblastí, v této publikaci 
je však největší prostor věnován aktivitě strukturovaného 
dialogu, jako inovativnímu nástroji aktivizace a participace 
mládeže. Prostřednictvím strukturovaného dialogu totiž mají 
mladí lidé možnost setkávat se s  osobami s  rozhodovací 
pravomocí a artikulovat své názory a postoje.

Další podporovanou aktivitou jsou tzv. simulace jednání 
demokratických institucí. Prostřednictvím tohoto konceptu 
mají mladí lidé možnost poznat fungování různých demo-
kratických institucí a na vlastní kůži si vyzkoušet práci politiků 
či odborníků. Zásadním prvkem této aktivity je důraz na de-
mokratické principy fungování institucí a diskuze účastníků. 
Vše by mělo směřovat k aktivizaci mládeže směrem k jejímu 
zájmu o dění ve svém okolí i ve společnosti.

V  této klíčové akci je možné aktivity „namíchat“. Lze tedy 
spojit strukturovaný dialog se simulací jednání demokratic-
kých institucí, případně jen implementovat prvky jednoho 
konceptu do druhého. Zároveň je možné projekt obohatit 
o jiné participativní aspekty, metody, přístupy apod. Všechny 

aktivity však musí být realizovány za dodržení principů ne-
formálního vzdělávání.

Ve všech uvedených aktivitách projektů KA3 se také musí od-
rážet snaha o dosažení cílů agendy evropské politiky, jako je 
Strategie Evropa 2020 a Evropská strategie pro mládež.

Dalším důležitým prvkem, který rozděluje projekty Klíčové 
akce 3 na dva rozdílné druhy, je národní a mezinárodní aspekt 
realizace aktivit. Realizace projektů na národní úrovni cílí na 
účastníky a instituce z České republiky, zabývá se častěji lo-
kálními tématy a spolupracuje s českými partnerskými orga-
nizacemi. Mezinárodní projekty KA3 se naopak zaměřují na 
nadnárodní (evropská) témata a cílí na mezinárodní spolu-
práci.

Projekty na národní úrovni lze realizovat pouze jedinou žada-
telskou organizací, která sama projekt plánuje, vede i hodnotí, 
zatímco u mezinárodních projektů se předpokládá spoluprá-
ce na aktivitách a případných mobilitách s dalšími evropskými 
partnery (organizacemi, institucemi).

klíčová akce 3: Podpora politických reforem 
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Základní informace o ka3
Na aktivity, které spadají do Klíčové akce 3, je možné zažádat 
o grant v programu Erasmus+ a získat až 50.000 EUR. Je 
však zapotřebí dodržet níže uvedená základní kritéria způ-
sobilosti:

→ Maximální požadovaná částka
 50.000 EUR

→ Počet a struktura zapojených mladých lidí
 Min. 30 osob (mládež ve věku 13 – 30 let).

→ Typ projektu
Národní (lze realizovat pouze v zemi sídla žadatelské 
organizace s výjimkou realizace v sídlech EU).
Mezinárodní (lze realizovat v zemích partnerských 
organizací i v zemi žadatele).

→ Oprávnění žadatelé
Organizace se sídlem v programové zemi. Neziskové 
organizace, sdružení, nevládní organizace, veřejné 
instituce na regionální úrovni.

→ Partnerství
Národní (v žádosti figuruje jeden nebo více žadatelů 
z jedné země) nebo mezinárodní (min. 1 partner 
z programové země).

→ Délka trvání projektu
 3 – 24 měsíců.

→ Finance – náklady projektu
Paušální grantové financování (splnění nároku 
na paušál = uznání způsobilosti výdajů), rozdělené 
do dvou plateb (zálohová a závěrečná).

→ Organizační grant
32 EUR na účastníka na den (u aktivit na národní 
úrovni) 28 – 40 EUR na účastníka na den 
(u mezinárodních mobilit – v závislosti 
na cílové destinaci).

→ Cestovní náklady
V závislosti na cestovním pásmu (10 – 99 km, 
100 – 499 km, 500 – 1999 km, atd.) – dle online 
kalkulátoru.

→ Mimořádné náklady
75 % – 100 % uznatelných nákladů na šíření výsledků 
projektu, zvýšené cestovní náklady, podporu mladých 
lidí s omezenými příležitostmi.

→ Specifické potřeby
100 % uznatelných nákladů spojených s účastí 
mladých lidí se specifickými potřebami.
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Grantová žádost se podává v elektronické formě online skrz 
stránky Evropské komise: 

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms

a to k národní agentuře země, ve které sídlí žadatel (v případě ČR tedy Domu 
zahraniční spolupráce, který administruje program Erasmus+). 

Termíny pro předkládání žádostí KA3 bývají zpravidla 3x ročně (pokud neurčí 
Evropská komise nebo národní agentura jinak). Aktuální termíny jsou vždy 
uveřejněny na webu: 

www.naerasmusplus.cz > Strukturovaný dialog

Grantová 
žádost

ka 3

Evropská komise se neustále snaží jednotlivé klíčové akce více 

zpřístupnit žadatelům a reaguje na vývoj ve společnosti. 

Některé údaje se tedy mohou změnit (např. sazby podpory 

účastníků apod.). Před podáním žádosti si tedy 

vždy ověřte platné podmínky na webu: 

www.naerasmusplus.cz > Strukturovaný dialog.

...
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Strukturovaný 
dialog 
Setkání mladých lidí s osobami 
s rozhodovacími pravomocemi 
v oblasti mládeže



O co jde?

Aktivity strukturovaného dialogu podněcují aktivní účast mladých na 
demokratickém životě v Evropě, a to prostřednictvím jejich setkávání 
s osobami s rozhodovací pravomocí (v angličtině tzv. decision makers). 
Cílem těchto aktivit je umožnit mladým lidem prosazovat své postoje 
a názory ke způsobu tvorby, realizace a hodnocení politiky mládeže 
v Evropě. 

Strukturovaný dialog je však na úrovni Evropské unie chápán také jako 
mnohem širší proces. Na této úrovni tedy „strukturovaný dialog s mladými 
lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamýš-
lení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni, jejím 
prováděním a hodnocením“ (více viz kapitola Strukturovaný dialog očima 
evropských politiků).

Uvedená definice 

strukturovaného dialogu 

na evropské úrovni vychází 

z Rozhodnutí Rady 

ze dne 27. listopadu 2009 

o obnoveném rámci 

evropské spolupráce 

v oblasti mládeže 

na léta 2010 – 2018.

...
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Jak vhodně zapojit mladé lidi 

(a nejen je) do strukturovaného 

dialogu pomocí různých 

participativních metod práce 

naleznete na webu 

www.participativnimetody.cz, 

který připravilo Centrum 

občanského vzdělávání.

...

Jak by měl vypadat 
strukturovaný dialog?

Strukturovaný dialog, alias setkávání mladých s osobami s rozhodova-
cí pravomocí, by měl být založen na prvcích neformálního vzdělávání 
mládeže. V tomto případě je však potřeba ke zdárnému procesu učení 
dodržovat určité zásady. Strukturovaný dialog je totiž i  prostředkem 
politického a  občanského vzdělávání mladých lidí. Mladí tak mají mít 
možnost poznávat reálné politické procesy a zapojovat se do nich. 

Setkání by měla mít apolitický charakter, tedy z pohledu politických ide-
ologií by měla být vyvážená. I když se do dialogu zapojují politici, účelem 
je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí, nikoliv aby mladé ideo-
logicky ovlivňovali. 

Diskutovaná témata by se měla mladých lidí bezprostředně dotýkat, pří-
padně by se o ně a jejich řešení měli sami aktivně zajímat.

Mladým účastníkům musí být dán dostatečný prostor pro vyjádření jejich 
postojů, názorů či nápadů. Je tedy potřeba vhodně zvolenými metodami 
podnítit jejich aktivní účast.
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Další informace, zkušenosti, metody, tipy 

a inovativní přístupy v práci s mládeží v oblasti 

participace můžete nalézt na webu výzkumné sítě 

SALTO – YOUTH zaměřené na participaci. 

www.salto-youth.net > Resource Centres > Participation

...

Ze samotného strukturovaného dialogu by měl vzniknout 
tzv. výstup, tedy stanoviska, závěry či sesbírané argumenty, 
které je možné předat kompetentním osobám s rozhodovací 
pravomocí, případně je dále sdílet v rámci evropského proce-
su strukturovaného dialogu. Ze stanovisek musí být zřejmé, 
zda je vytvořili sami mladí lidé, nebo mladí ve spolupráci 
s  tvůrci politik či zda se jedná o výstupy ze simulovaného 
jednání.

 

Participace mladých lidí

Participaci lze obecně chápat jako podílení se na rozhodnu-
tích, která se nás dotýkají. V politické rovině bývá participace 
chápána jako doplněk či inovativní směr současné reprezen-
tativní demokracie, ve které za nás rozhodují 
zvolení zástupci.

Mladí lidé bývají z tradičních participativních procesů vylou-
čeni, což je možnou příčinou jejich ztráty důvěry v instituce 
a  jejich reprezentanty. Zapojení mladých lidí do společen-
ského i politického dění však umožňuje jejich velmi důležité 
občanské a politického vzdělávání. I proto je potřeba mládež 
do participativních procesů integrovat. 

Participace mladých lidí má několik úrovní a může mít mnoho 
různorodých podob. Mládež se může zapojit do rozhodova-
cích procesů na úrovni své školní třídy, školy, komunity, obce, 
kraje, státu či dokonce na úrovni Evropské unie. Mezi vy-
užívané podoby participace mládeže pak patří žákovské/
studentské samosprávy, parlamenty dětí a mládeže a  také 
zmiňovaný strukturovaný dialog mládeže, který může jít na-
příč všemi úrovněmi.
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Strukturovaný dialog 
očima evropských 
politiků



Strukturovaný dialog s mladými lidmi v Evropské unii je procesem 
relativně novým a stále prochází svým vývojem. Od roku 2001, kdy 
byla přijata tzv. Bílá kniha o mládeži, se Evropská unie snaží vytvářet 
možnosti, aby se mladí lidé mohli zapojit do rozhodovacích procesů 
v otázkách, které se jich týkají a EU je aktuálně řeší.

Evropské konzultace
Konzultace je nástroj, kterým ti, jež rozhodují politiku, mohou získat názory 
a zkušenosti těch, o kterých jednají. V praxi se jedná o konzultační dotazník a online 
diskuzní platformu, do kterých mohou přispět všichni ti, kteří jsou s danou pro-
blematikou spojeni. V jednotlivých členských státech EU se také mohou realizovat 
diskuze či workshopy, jejichž výstupy mohou být do konzultací také zahrnuty. Dále 
se v ČR v rámci konzultací koná esejistická soutěž, v níž mají mladí lidé možnost 
vyjádřit své názory šířeji než například v dotazníku. Konzultace v rámci strukturova-
ného dialogu EU s mládeží probíhají v každém členském státě EU a jsou jen jednou 
součástí celého procesu strukturovaného dialogu. Jejich smyslem je získání názorů 
široké skupiny mladých lidí a jejich organizací. Konzultace však není úplně dialog 
(zejména ne v podobě dotazníků či esejí), ten následuje mezi zástupci mladých lidí, 
kteří se do konzultací zapojili, a dalšími zástupci různých institucí.
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Témata konzultací pocházejí z  výběru na nejvyšší evropské 
úrovni. Státy, které v daném období předsedají Radě ministrů 
EU, vždy vyberou jedno důležité téma z oblasti politiky mlá-
deže, kterému se chtějí věnovat. 

Získané informace z konzultací zpracuje v každém členském 
státě EU Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog 
s  mládeží do tzv. Národní zprávy, kterou pracovní skupina 
zasílá Evropskému řídícímu výboru pro strukturovaný dialog 
s mládeží. Ten poté zpracuje zprávy ze všech členských stá-
tů a připraví z nich podklady pro tzv. Evropské konference 
mládeže. 

Evropská konference mládeže se koná každého půl roku a na 
základě výstupů z národních konzultací zde pracují zástupci 
mladých lidí společně s úředníky a  řediteli odborů minister-
stev mládeže všech členských států EU. Obecně je poměr 
mladých a  poměr „dospělých úředníků“ mírně ve prospěch 
mladých. Ti společně připravují tzv. společná doporučení. Ta 
jsou následně předána Radě ministrů EU a jsou projednává-
na a mohou být přijata formou usnesení či jiného právního 
dokumentu Evropské unie. Opatření, která prošla z  místní 
úrovně až do usnesení Rady ministrů EU, jsou následně uvá-
děna členskými státy EU v život. Výstupy z Vaší diskuze tak 
mohou ovlivnit dění v celé EU.
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Národní pracovní skupinu koordinuje Česká 

rada dětí a mládeže a jejími dalšími členy jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Dům zahraniční spolupráce a Národní parlament 

dětí a mládeže. Pracovní skupina má aktivní síť 

partnerských organizací. Více na webu: 

www.strukturovanydialog.cz. 

...

Národní pracovní skupina 
pro strukturovaný dialog 
s mládeží
Pracovní skupina usiluje o  zavedení kvalitního strukturova-
ného dialogu mezi tvůrci politik a  mladými lidmi jakožto 
běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má 
probíhat ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik. Cílem 
je zajištění kvalitní participace mladých lidí na veřejném dění, 
které se mladých lidí dotýká.

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží 
podporuje dialog mezi mladými lidmi a tvůrci politik ve všech 
oblastech, které se mladých lidí dotýkají. Za tímto účelem po-
skytuje informační a  metodickou podporu všem zájemcům 
bez rozdílu (při osobních schůzkách, na workshopech i  na 
svém webu), především spolkům dětí a mládeže, neziskovým 
organizacím, iniciativám mládeže, institucím veřejné správy 
a samosprávy, mezinárodním organizacím a politickým stra-
nám a hnutím bez rozdílu ideologie v rámci demokratického 
zřízení a sociálně tržního a udržitelného hospodářství, které 
respektuje lidská práva a vnímá potřeby a zájmy mladých lidí 
jako integrální součást zdravé společnosti. Skupina napomá-
há síťování mezi jednotlivými aktéry a zviditelňování názorů 

a potřeb mladých lidí ve společnosti (pořádá například síťovací 
setkání pro partnery, publikuje aktuality z oblasti participace 
mládeže na své facebookové a  webové stránce, podporuje 
aktivní mladé lidi v účasti na jednáních o podobě jejich okolí 
od místní úrovně po světovou).
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Příklady táhnou
aneb Projekty strukturovaného dialogu 
mládeže realizované v rámci ka3



Pokud Vám stále není jasné, jak takové projekty Klíčové akce 3 ve sku-
tečnosti vypadají, můžete se inspirovat následujícími příklady projektů. 

Uvedené projekty se zaměřují na různá témata a využívají různorodé 
metody práce s mládeží. Ukazují tak, že strukturovaný dialog může být 
prostředkem aktivizace mládeže a zpřístupnění jinak obtížně řešitelných 
témat mladým lidem. 
 
Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci bylo jednou z prv-
ních organizací, která realizovala na přelomu roku 2014 a 2015 národní 
projekt strukturovaného dialogu mládeže v rámci KA3. 

Junulara 
ICM Jindřichův Hradec

Evropský parlament mládeže
Evropské fórum Plzeň 2015

kecejme do toho 5
Česká rada dětí a mládeže
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Pracovníci ICM reagovali na potřebu místních mladých lidí 
založit a vést Parlament dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. 
Záměrem projektu tedy bylo poskytnout možnost participa-
ce na veřejném dění mladým lidem, kteří nejsou lhostejní ke 
svému okolí.

V rámci projektu bylo realizováno 7 diskusních setkání mlá-
deže za přítomnosti 30 – 40 účastníků. Témata setkání, která 

byla mladým lidem vždy představena ze strany odborníků či 
politiků a následně diskutována, se týkala například oblasti 
zaměstnanosti, svobody projevu, politického zastupování 
nebo plánování komunitního rozvoje města. 

Mezi výstupy projektu patří dokument souhrnných podnětů 
mládeže, který byl předán Senátu ČR a dále také vytvořená 
metodika pro pořádání diskusí mladých lidí.

Junulara – ICM Jindřichův Hradec
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ICM Jindřichův Hradec po skončení realizace projektu 
Junulara navázalo realizací dalšího úspěšného projektu KA3 
nazvaného Junulara II. Zároveň se stalo partnerem Národní 
pracovní skupiny pro strukturovaný dialog mládeže. 

Odkazy:

www.strukturovany-dialog-junulara.blogspot.cz

www.icmjh.cz

Metodiku pro pořádání diskusí mladých lidí 

nazvanou „Den zlepšení: celodenní aktivita, 

diskuse mladých a informace od odborníků“ 

vypracovanou ICM Jindřichův Hradec můžete 

nalézt na webu Národní pracovní skupiny 

pro strukturovaný dialog mládeže: 

www.strukturovanydialog.cz > metodiky.

...
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kecejme do toho 5 – 
Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a  mládeže v  průběhu roku 2015 již popáté 
realizovala inovovanou verzi úspěšného konceptu „Kecejme 
do toho“, který se zabýval strukturovaným dialogem v České 
republice i na poli EU. Tento projekt je tedy příkladem napojení 
se na evropský rozměr strukturovaného dialogu mládeže. 

Projekt Kecejme do toho vznikl jako iniciativa mladých lidí 
a organizací, které se zabývají participací s cílem vzájemného 
propojení a ucelení struktury konceptu. 

V průběhu realizace předchozích 

ročníků konceptu Kecejme do toho byla 

vytvořena metodika strukturovaného 

dialogu mládeže. Naleznete zde 

informace o participaci dětí a mládeže, 

metody diskuzí i konkrétní diskutovaná 

témata a výstupy projektu. 

Elektronická verze je k dispozici: 

www.kecejmedotoho.cz > metodika.

...
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Hlavním cílem projektu bylo předat know-how realizace 
strukturovaných dialogů mladým lidem, aby oni sami mohli 
pořádat tyto akce pro své vrstevníky. V rámci projektu bylo 
uspořádáno 8 diskuzí pro mladé osoby s rozhodovací pravo-
mocí a dále 3 semináře pro vybrané nové spoluorganizátory, 
na kterých mladí lidé získali další potřebné kompetence a zna-
losti pro realizaci diskuzí. Mladým organizátorům byli realizá-
toři projektu k dispozici kdykoli a připraveni pomoci. 

V rámci projektu se konala také zahajovací akce, která byla 
určena ke sběru podnětů a názorů mladých lidí, jež se následně 
staly tématy realizovaných diskuzí. Mezi tato vybraná témata 

byla zvolena  ta reflektující aktuální dění ve společnosti (např. 
šikana, objektivita médií, extrémismus, postavení žen).   

Závěrečnou aktivitou projektu byla konference pro 80 osob, 
kde jednotlivé týmy realizátorů prezentovaly svá stanoviska 
a  metodou „world café“ se pak k  nim účastníci vyjadřovali. 
Poté se o stanoviscích hlasovalo a na závěr proběhla panelová 
diskuze s pozvanými hosty.

Odkazy:

www.crdm.cz   |   www.kecejmedotoho.cz
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Evropský parlament 
mládeže – Evropské fórum 
Plzeň 2015

Mladí lidé z  organizace Evropský parlament mládeže reali-
zovali pro své vrstevníky zasedání Evropského fóra v Plzni. 
Aktivita se uskutečnila v srpnu roku 2015 a zúčastnilo se jí 98 
mladých lidí z 19 různých evropských zemí.

Akce si kladla za cíl zvýšit povědomí a  zájem mladých lidí 
o globální problémy a v návaznosti na to je motivovat, aby se 
stali aktivními občany.

Projekt byl koncipován jako týdenní setkání mládeže s pře-
dem stanoveným programem jednání. Účastníci, jakožto 
delegáti, byli rozděleni do 7 skupin a každá z nich měla vypra-
covat návrh řešení týkající se nějakého palčivého evropského 
problému. V procesu vytváření rezoluce byli přítomni také 
dva experti z  Evropského parlamentu mládeže ČR, s  nimiž 
mohli delegáti průběžně konzultovat. Jednotlivé skupiny své 
projekty později prezentovaly na Valném shromáždění, kde 
se o nich debatovalo a hlasovalo. Návrhy, které byly na Valné 
hromadě schváleny, byly po ukončení akce odeslány vybra-

Zatímco předchozí uvedené příklady 

projektů byly realizovány pouze na 

národní úrovni, tento projekt reprezentuje 

tzv. mezinárodní projekty, ve kterých 

proběhne kromě strukturovaného dialogu 

také zahraniční mobilita mladých lidí. 

Zároveň tento projekt zastupuje specifický 

druh aktivit podporovaných v KA3. Jedná 

se o simulaci jednání demokratických 

institucí, jehož prostřednictvím mladí lidé 

na vlastní kůži zjišťují, jak fungují instituce 

zastupitelské demokracie.

...
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ným poslancům Evropského parlamentu. Vedle akademické části konference pro-
bíhal také doprovodný program k prolomení mezinárodních bariér. Například blok 
aktivit nazvaný Eurovillage měl ostatním přiblížit kultury jednotlivých zemí pomocí 
národních pokrmů a nápojů. 

Organizátoři po úspěšné realizaci akce získali pro další ročník zasedání fóra opět 
podporu z programu Erasmus+. V létě roku 2017 se uskutečnil projekt KA3 nazvaný 
Evropské fórum Brno.

Odkazy:

www.eyp.cz   |   www.eyp.org

Rozhovor s realizátorem Markem Navrátilem si můžete přečíst v bulletinu Mozaika 
(vydání duben 2016). Dostupné na  www.eurodesk.cz > Bulletin Mozaika

Schválené návrhy mladých 

delegátů v podobě rezoluce 

naleznete v anglické verzi 

na stránkách Evropského 

parlamentu mládeže: 

www.eyp.cz/pilsen.

...
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Dům zahraniční 
spolupráce 
(DZS)



Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která 
administruje mezinárodní programy zaměřené na oblast formálního 
a neformálního vzdělávání. 

DZS se zaměřuje na oblasti:

→ granty na mezinárodní vzdělávací projekty, výměny mládeže,  mo- 
 bility dobrovolníků a na vzdělávání pracovníků s mládeží,

→ zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí,

→ konzultace a odborná pomoc jednotlivcům a organizacím k zapo- 
 jení do vzdělávacích projektů a získání mezinárodních  zkušeností,

→ zprostředkování mezinárodní spolupráce vzdělávacích institucí 
 v Evropě i mimo Evropu,

→ konference, semináře, školení a poradenství v oblasti vzdělávání,

→ publikace, informační a metodické materiály,

→ propagace českého školství v zahraničí,

→ informace o vzdělávání v Evropě.

Více informací o činnostech DZS 

naleznete na: 

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

www.facebook.com/erasmusplusCR/

...
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Eurodesk



Eurodesk je evropská informační síť, která působí jako součást 
programu Erasmus+. Do této sítě je zapojeno 34 evropských zemí, 
které vzájemně spolupracují při sdílení informací. Umožňuje 
mladým lidem a  pracovníkům s  mládeží snadný a  rychlý přístup 
k evropským informacím. Informace o studiu či práci v zahraničí, 
nebo dobrovolnictví jsou sdíleny prostřednictvím webu, sociálních 
sítí a sítí regionálních konzultantů. Publikační činnost Eurodesku 
je zaměřena na vzdělávací materiály určené mladým lidem, nebo 
pracovníkům s mládeží.

Informační kanály Eurodesku:

→ Česká webová stránka Eurodesku: 
 www.eurodesk.cz
 

→ Evropský portál pro mládež: 
 www.europa.eu/youth/cz_cs
 

→ Tištěný bulletin Mozaika - distribuován 
 zdarma po celé ČR, objednat jej lze na: 
 www.eurodesk.cz/bulletin-mozaika

→ Facebook: 
 www.facebook.com/mladezvakci 
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