Evropský
sbor
solidarity

pro koho

zapojit se mohou organizace, sociální
podniky, veřejné i soukromé
instituce, mladí lidé (18–30 let),
skupiny mladých lidí a další subjekty

Financování

grantová podpora pro realizaci projektů
je zajištěna z finančních prostředků
Evropské unie; pro účely nového
programu Evropský sbor solidarity je
dohromady vyčleněno 375 600 000 EUR

REGISTRUJ SE JIŽ NYNÍ
EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

Dobrovolnické
projekty

Dobrovolnická
partnerství

Co

Co

příležitost pro mladé lidi zapojit se individuálně nebo ve skupinách
do dobrovolnických aktivit konaných na národní i mezinárodní úrovni
v zemích EU a v partnerských zemích; získání zkušeností prostřednictvím
neformálního vzdělávání a rozvoj osobnosti; obohacení organizace či jiné
instituce o nové pracovní i osobní přístupy a spolupráci v mezinárodním týmu

dobrovolnická partnerství umožňují již zkušeným žadatelům
prohlubovat své zkušenosti v oblasti dobrovolnických projektů
a zároveň tak zlepšovat kvalitu dobrovolnických příležitostí na národní
i mezinárodní úrovni

PRO KOHO

FINANCOVÁNÍ

mladí lidé (18–30 let)

o finanční prostředky pro mladé lidi
žádá organizace, či jiná instituce, která
později hostí dobrovolníka (do 30 let)

DÉLKA TRVÁNÍ
dobrovolník může v organizaci
působit po dobu od 2 týdnů do
12 měsíců

UZÁVĚRKA
16. 10. 2018 – do 12:00

Solidární
projekty

PRO KOHO

UZÁVĚRKA

mladí lidé (18–30 let)

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ
PARTNERSTVÍ +
PRVNÍ ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ:
16. 10. 2018 – do 12:00

FINANCOVÁNÍ
organizace mají možnost uzavřít
tříletou rámcovou smlouvu, díky
které pak můžou každoročně žádat
o financování ve zjednodušené formě

Pracovní
místa a stáže

Co

Co

výzva pro ty, kteří chtějí pozitivně ovlivnit své okolí, posílit vzájemné
porozumění místní komunity, podpořit lokální občanský rozvoj a inspirovat
i ostatní okolo sebe

možnost získání nových dovedností a pracovních zkušeností v ČR
i v zahraničí, zlepšení postavení na trhu práce; zúčastněné organizace
a instituce z členských zemí EU pak získají podporu při hledání a začleňování
nových zaměstnanců a stážistů z ČR a z celé EU a zároveň skrze zapojeného
mladého člověka mohou získat motivaci a nový pohled na zavedené pracovní
postupy; pokud přijmou člověka z jiné země, dostanou tak možnost vyzkoušet
si práci v mezinárodním týmu

PRO KOHO

FINANCOVÁNÍ

mladí lidé (18–30 let)

o finance lze zažádat jako
skupina v počtu nejméně 5
mladých lidí, kteří jsou občany
dané země, nebo pod hlavičkou
organizace či instituce

PRO KOHO

UZÁVĚRKA

mladí lidé (18–30 let)

16. 10. 2018 – do 12:00

UZÁVĚRKA

DÉLKA TRVÁNÍ

16. 10. 2018 – do 12:00

stáže mohou trvat 2 – 12 měsíců
a pracovní místa 3 – 12 měsíců

kde
projekt je možné uskutečnit pouze
na území země, kde byla finanční
podpora schválena, jedná se tedy
o národní iniciativu

