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Základní informace

Účel dotazování:
• zmapovat situaci koordinátorů aktuálních projektů 

v programech Erasmus+ a Evropský sbor solidarity 
ve spojitosti s pandemií COVID-19

• zjistit, jak se v této situaci změnil způsob a 
množství jejich práce a zda mají k dispozici 
potřebné informace a podporu

Termín dotazování: 9. – 20. 4. 2020
Počet získaných odpovědí: 681
Počet odpovědí, které vstoupily do analýzy: 596
Návratnost: 55 %



Hlavní zjištění

• téměř tři čtvrtiny dotazovaných koordinátorů se
s prvními dopady koronaviru setkaly v první 
polovině března nebo dříve

• nejčastěji zatím zajišťovali posun aktivit na 
pozdější dobu nebo jejich zrušení

• nejvíce v této situaci komunikují s DZS, přijímající 
či partnerskou institucí, domovskou institucí a 
s účastníky mobilit

• přes 90 % dotazovaných koordinátorů je 
spokojeno se všemi aspekty podpory od DZS

• více než třetina (38 %) koordinátorů KA2 očekává
do budoucna pokles zájmu o mezinárodní 
spolupráci; menší zájem o další mobility pak 
předpokládá dokonce 57 % koordinátorů KA1



V rámci jakého programu / 
sektoru koordinujete 
projekty?

48%

23%

15%

7%

8%
7%

Školní vzdělávání Era+
Odborné vzdělávání a příprava Era+
Vysokoškolské vzdělávání Era+
Vzdělávání dospělých Era+
Mládež Era+
Evropský sbor solidarity

Jak dlouho koordinujete projekty, 
které jsou finančně podporovány 
z programů Erasmus+, Evropský sbor 
solidarity nebo jejich předchůdců?

19%

47%

34%

Méně než 1 rok
1 rok až 5 let
Déle než 5 let



Kdy jste poprvé musel/a začít řešit dopady aktuální 
situace na Vámi koordinovaný projekt (či projekty)?

25%

47%

16%

2%

9%

V únoru nebo dříve V první polovině března

V druhé polovině března Později

Zatím jsem žádné dopady neřešil/a



Na řešení jakých situací jste se již podílel/a?

10%

11%

12%

13%

16%

17%

17%

55%

80%

Jiný typ situace

Přerušení mobility

Vyřizování, aby účastníci mohli dokončit
mobilitu online

Vyřizování, aby účastníci mohli standardně
dokončit mobilitu

Předčasné ukončení mobility

Vyřizování, aby aktivita projektu mohla
proběhnout online

Zařizování návratu účastníků z mobility

Zrušení plánovaných aktivit projektu

Posun plánovaných aktivit projektu na později



S kým jste již kvůli současné situaci komunikoval/a?

18%

4%

4%

4%

36%

68%

72%

73%

75%

Jiná možnost

S Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy

S českou ambasádou

S Ministerstvem zahraničních věcí

S ubytovacím zařízením

S účastníky mobilit

Se svojí školou / institucí / organizací

S přijímající či partnerskou školou / institucí /
organizací

S Domem zahraniční spolupráce



Jak hodnotíte úroveň komunikace s DZS 
v souvislosti se současnou situací?

57%

63%

59%

60%

47%

79%

34%

30%

33%

33%

47%

17%

7%

5%

6%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozsah poskytovaných informací

Rychlost komunikace

Užitečnost poskytované podpory

Srozumitelnost poskytovaných informací

Efektivita online seminářů

Ochota pomoci

Rozhodně spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše ne spokojen/a Rozhodně ne spokojen/a



Jak hodnotíte množství práce, které v tomto období 
musíte jako koordinátor zvládnout? Oproti běžné 
situaci máte s koordinací projektů nyní:

22%

42%

36%

Méně práce Stejné množství práce Více práce



Máte k řešení této situace potřebné informace 
od následujících subjektů?

12%

16%

17%

18%

37%

46%

53%

67%

67%

29%

37%

42%

42%

28%

43%

39%

25%

30%

35%

33%

28%

25%

22%

10%

7%

6%

24%

14%

12%

15%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Česká ambasáda

Evropská komise

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Ministerstvo zahraničních věcí

Zřizovatel školy

Přijímající či partnerská škola / instituce /
organizace

Účastníci mobilit

Moje škola / instituce / organizace

Dům zahraniční spolupráce

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne



Jakou klíčovou akci koordinujete?

48%

41%

11%

KA1 KA2 Jiná možnost



Ovlivní podle Vás tato situace 
po skončení všech opatření 
zájem o další mobility? (KA1)

57%

40%

4%

Zájem bude nižší Zájem zůstane stejný

Zájem bude vyšší

38%

59%

3%

Zájem bude nižší Zájem zůstane stejný

Zájem bude vyšší

Ovlivní podle Vás tato situace
po skončení všech opatření 
zájem o další mezinárodní 
spolupráci? (KA2)



Plánujete zůstat koordinátorem projektů programů 
Erasmus+ či Evropský sbor solidarity i do budoucna?

83%

4%

13%

Ano Ne Nevím



KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

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


