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ZÁPIS: Evropský sbor solidarity – centralizované akce 
 

Datum: 4. května 2021 

Místo konání: Online 

Program: Program 

Zapsal/a: Bára Sobotková, junior konzultant pro vzdělávání,  

Lenka Tomanová, senior konzultant pro vzdělávání 

 

Dne 4. května uspořádala EACEA úvodní prezentaci k centralizovaným aktivitám Evropského sboru 
solidarity (ESC, European Solidarity Corps). Všechny informace jsou dostupné na webu ESC a v Příručce. 
Výzvy budou postupně vypsány na portálu F&T a následovat budou detailní informační semináře ke 
konkrétním centralizovaným aktivitám ESC, řízeným agenturou EACEA. Termín pro podávání žádostí v 
rámci aktivity Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou pak bude 5. října 2021, 17:00, pro 
žádosti o Značku kvality 22. září 2021, 17:00.  

 

Politický kontext a cíle 

Ioannis Malekos (DG EAC) představil Evropský sbor solidarity jako hlavní nástroj EK, který sdružuje mladé 
lidi s cílem vybudovat inkluzivnější společnost, podporovat zranitelné skupiny a reagovat na společenské 
a humanitární výzvy. Nabízí inspirativní zkušenost pro mladé dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat a 
rozvíjet se, a v tomto ohledu je ESC jediným vstupním bodem pro veškeré aktivity solidarity v rámci celé 
EU i mimo ni.  

Příležitosti zapojení pokrývají širokou škálu oblastí, jako je integrace migrantů, výzvy v oblasti životního 
prostředí, prevence přírodních katastrof, vzdělávání a mládežnické aktivity, humanitární pomoc. 
Podporuje také národní a místní subjekty v jejich úsilí vypořádávat se s různými společenskými výzvami 
a krizemi. Rozšířením své působnosti o dobrovolnictví na podporu humanitárních operací poskytuje ESC 
také nezbytnou nouzovou pomoc. Pomáhá tak řešit nejen nenaplněné společenské potřeby v Evropě, 
ale také humanitární výzvy ve třetích zemích. 

V tomto kontextu Ioannis Malekos také zdůraznil snahu EK o významné navýšení počtu příležitostí pro 
mladé zapojit  se  do  aktivit  ESC   -  během  celého  programového  období se předpokládá zapojení až 
270 000 účastníků (pro srovnání - v předchozím programovém období se aktivit ESC účastnilo 55 000 
osob) s rozpočtem v celkové výši 1,009 mld EUR. 

Vedle nové Strategie EU pro mládež se do hlavních cílů aktivit ESC promítají také horizontální priority 
EK, kterými jsou: inkluze, digitalizace, účast na demokratizačním procesu, ochrana zdraví a ochrana 
klimatu. V případě digitalizace a environmentálního hlediska se jedná o základní metodologii při 
formulaci všech projektů v rámci ESC, kterou by předkladatelé měli vést v patrnosti i po celou dobu 
implementace jednotlivých aktivit. 

Specifickým cílem programu je pak poskytnout mladým lidem, včetně mladých lidí s omezenými 
příležitostmi, snadno dostupné příležitosti pro zapojení do solidárních akcí, které vyvolávají pozitivní 
společenské změny v EU i mimo ni, a zároveň zvyšovat jejich kompetence a usnadňovat jejich následnou 
angažovanost jako aktivních občanů. Klíčovou prioritou je začlenění a rozmanitost – ESC si klade za cíl 
podporovat sociální začlenění, toleranci, lidská práva a hodnotu rozdílů a rozmanitosti všeho druhu a 
poskytnout všem mladým lidem rovný přístup k příležitostem nabízeným v rámci jeho akcí. Více ke 
specifickým cílům v Příručce na s. 7. 

 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-day-european-solidarity-corps-call-2021_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/european-solidarity-corps-2021-2027-has-launched-2021-04-15_cs
https://europa.eu/youth/strategy_en
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
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Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou  

Lara Paoletti (EACEA) představila aktivitu Dobrovolnické týmy v oblastech s vysokou prioritou 
(Volunteering Teams in High Priority Areas). Jedná se o projekty většího rozsahu s velkým dopadem, 
které podporují dobrovolnickou činnost mladých lidí. Účastníci vyjadřují solidaritu prostřednictvím 
krátkodobých intervencí zaměřených na společné evropské výzvy definované na úrovni EU. 

Mezi priority letošního roku patří dopad COVID-19 a zotavení se ze zdravotní krize. Projekty by měly 
přispívat ke zlepšení zdravotní situace zranitelných skupin (chronicky nemocných, lidí bez domova, 
seniorů, dětí, drogově závislých atp.) a k dosažení inkluzivnější společnosti pomocí toho, že budou 
pomáhat chránit tyto skupiny před dopady COVID-19 i před jinými nemocemi (podpora zdravotních a 
sociálních systémů, prevence, řešení hlavních výzev v oblasti zdraví (např. rakovina), propagace 
zdravého životního stylu atp.). Zároveň by projekty měly zohledňovat cíle posilování evropské 
spolupráce v solidárním sektoru a zvyšování povědomí o prevenci prostřednictvím kampaní. 

Podporovány budou 3 aktivity: 

1. Dobrovolnické týmy – skupinové solidární aktivity spočívající v krátkodobé spolupráci. Vzhledem 
k tomu, že tato aktivita je krátkodobá a probíhá v týmech, je ideální jak pro mladé lidi, kteří 
s dobrovolnictvím teprve začínají, tak pro účastníky s méně příležitostmi. Projektovými partnery 
mohou být organizace se sídlem v programové zemi nebo v partnerské zemi sousedící s EU (viz 
Příručka s. 15–16), zde by také měly probíhat plánované činnosti. Pořádající organizace musí mít 
platnou dobrovolnickou značku kvality nebo akreditaci Erasmus+. Partnerství by měly tvořit 
minimálně 3 organizace alespoň ze 2 různých zemí. 

Délka trvání projektu byla stanovena na 12, 24 nebo 36 měsíců, minimální počet účastníků je 
40. Konkrétní aktivity dobrovolnických týmů by měly probíhat v rozmezí od 2 týdnů do 2 měsíců 
a účastnit se jich musí alespoň 5 mladých lidí nejméně ze 2 zemí. Jako příklady dobrovolnických 
aktivit lze uvést organizaci informačních kampaní, poskytování služeb zranitelným skupinám 
obyvatel (např. nákupy pro seniory), organizace aktivit pro děti s vážným onemocněním, 
mezigenerační workshopy, podpora očkovacích kampaní atp. 

2. Přípravné návštěvy – probíhají v místě dobrovolnických aktivit před zahájením. Slouží k zajištění 
potřebné administrativy, opatření pro účastníky s omezenými příležitostmi atd. 

3. Doplňkové aktivity – relevantní vedlejší činnosti, jejichž cílem je posílit přidanou hodnotu 
a dopad projektu, a zároveň zvýšit povědomí o významu dobrovolnictví pro mládež i komunity. 
Patří zde workshopy, konference, školení, stínování, výměna osvědčených postupů atd. 

Samotný projekt sestává z několika fází – jádrem jsou přeshraniční aktivity dobrovolnického týmu 
(alespoň 1), součástí by ale měly být také doplňkové činnosti a doporučeny jsou i přípravné návštěvy. 

Důležité je, aby všichni (potenciální) účastníci byli zaregistrováni na portálu Evropského sboru solidarity, 
který propojuje organizace věnující se solidární činnosti a mladé lidi se zájmem o tyto aktivity. Účastníky 
musí organizace vybírat pouze z databáze portálu. Dalšími požadavky na účastníky jsou věk (18–30 let) 
a legální pobyt v programové zemi nebo v partnerské zemi sousedící s EU. 

Kvalitní dobrovolnickou aktivitu by měl účastníkům zaručit soubor podpůrných opatření a služeb 
(školení, online kurzy, podpora jazykového vzdělávání – OLS, pojištění atp.). Některá z těchto opatření 
jsou volitelná, některá povinná. S ohledem na digitální tranzici jsou organizace vyzývány k využívání 
online školení (např. jako komplementu k fyzickým aktivitám). 

 

 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-71384126-mLzqi2szzxxySYpq3zRi3RHOVFt0QzYe8jbmdmJyD9zUY05qewEe4lKkwYvgOK7NrzWzTpKuQXzmwgyubns8ilSYG-rS0vSrmBGYCOuIF8GAPnSy-zNDK05LWhgzeT4xO0MBZzRjKRFltsvq26GMZ4izx7WBhsNq5KCeMMJ1YjzKdlPntqrFNykIRnkCjzqoQ8VfOmgp0
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/training-support_en
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Prioritou ESC je podporovat rovné příležitosti a spravedlivý přístup, při přípravě projektu by tak měly 
organizace zohledňovat možnosti zapojení lidí s omezenými příležitostmi. Také je třeba myslet na 
horizontální priority EU (ochrana životního prostředí a klimatu, udržitelný rozvoj atp.). Dále se Peoletti 
věnovala kritériím (k. způsobilosti, k. udělení grantu), na základě nichž jsou projekty posuzovány. 

Detailní informace k aktivitě se dočtete v Příručce na s. 30. 

 

Značka kvality pro dobrovolnictví v humanitární pomoci 

Značka kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci (Quality Label for Humanitarian Aid 

Volunteering) je potvrzením o tom, že je daná organizace schopna provádět vysoce kvalitní solidární 

činnosti v souladu se zásadami, cíli a požadavky akce Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci. 

Získání značky kvality je podmínkou účasti v projektech dobrovolnictví v humanitární pomoci. Lze o ni 

zažádat kdykoli, získaná značka pak platí po celé programové období. 

Aby organizace získaly značku kvality, musí splňovat určité standardy jako zajištění rovných příležitostí a 

nediskriminace, musí poskytovat kvalitní, dostupné a inkluzivní aktivity a dbát na bezpečnost a ochranu 

účastníků, zajišťovat adekvátní školení a smlouvy, nabízené aktivity nesmí substituovat zaměstnání a 

musí být neziskové. 

Snejina Nikolova (EACEA) přiblížila dva typy značky kvality, z nichž si žadatelé mohou vybrat: 

1. Role podporovatele (Support role) – zahrnuje podporu, přípravu a/nebo školení účastníků před 

odjezdem, mediaci mezi nimi a jejich hostitelskými organizacemi a/nebo poskytování podpory 

účastníkům po návratu z činnosti. Tato role organizaci také opravňuje podávat žádosti o 

projekty a koordinovat partnerství pro projekty dobrovolnické humanitární pomoci. 

2. Role hostitele (Host role) – pokrývá činnosti související s hostováním účastníků ESC, včetně 

rozvoje programu aktivit a v případě potřeby vedení a podpora účastníků během všech fází. 

O roli podporovatele se mohou ucházet organizace se sídlem v programové zemi, o hostitelskou roli 

organizace z neprogramových zemí. Velké organizace z programových zemí s lokálními pobočkami mimo 

programové země mohou jejich prostřednictvím žádat také o hostitelskou roli. Profily všech organizací, 

které jsou držiteli značky kvality, budou zveřejněny v databázi ESC, což usnadní hledání partnerů a 

zakládání projektových konsorcií, organizace zde také mohou inzerovat své aktivity. 

Pro organizace, které získaly certifikaci v předchozím období v rámci iniciativy EU Aid Volunteers (EUAV) 

a nyní budou žádat o Značku kvality pro dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci, je připravena tzv. 

lehčí procedura. Dále Nikolova přiblížila povinnosti a odpovědnosti organizací. Více v Příručce na s. 53.  

 

General Online Training 

Na závěr byla představena ESC platforma online školení, která je zdarma dostupná všem účastníkům 

registrovaným na portálu ESC. Obsahuje nabídku vzdělávacích příležitostí, školicí moduly a další 

potřebnou podporu pro vysílané dobrovolníky. 

 

 

____ 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
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Q&A  

A: Přípravná návštěva musí probíhat v zemích, kde se aktivity uskutečňují. Tuto návštěvu lze využít ke 

koordinaci s partnery, návštěvě míst, kde se bude aktivita konat, kontrole podmínek atp. Pokud jsou 

naplánovány 3 dobrovolnické týmy ve 3 zemích, je možné zorganizovat 3 přípravné návštěvy. 

A: Je možné, že už víte o konkrétních účastnících, kteří by se vašeho projektu chtěli zúčastnit. I v tomto 
případě je potřeba, aby se registrovali na portálu ESC – můžete je proto k tomuto vyzvat. Registrace je 
důležitá nejen kvůli transparentnosti, ale přináší řadu výhod pro účastníky (kurzy, OLS, kontakty atp.). 

A: Cílem této aktivity je podporovat mezinárodní spolupráci s přidanou hodnotou, proto je potřeba, aby 
se do nich zapojily nejméně 3 organizace alespoň ze 2 zemí.  

A: Aktivity dobrovolnických týmů mohou probíhat pouze v programových zemích a partnerských zemích 
sousedících s EU. Kompletní seznam zemí, které se mohou do daných aktivit ESC zapojit, naleznete 
v Příručce na s. 15–16.  

A: Do dobrovolnických týmů se mohou zapojit i zájemci, kteří se dříve účastnili jiných aktivit ESC/EVS. 
Stejně tak se mohou opakovaně hlásit ti, kteří pracovali přímo v dobrovolnických týmech – důležité je 
však mít na paměti, že cílem aktivity je umožnit první zkušenosti s dobrovolnictvím nováčkům. 

A: Je možné mít např. 8 dobrovolnických týmů, které vykonávají činnost souběžně v 5 různých zemích 
(např. kampaň), nebo třeba 3 týmy, které vykonávají činnost v různou dobu v různých zemích. Maximální 
délka projektu je 36 měsíců, týmové aktivity musí trvat 2 týdny až 2 měsíce. 

A: Každý partner může vysílat i přijímat dobrovolníky (v tomto se aktivita liší od EU Aid Volunteers). 

A: Pokud máte značku kvality platnou z minulých let, ale z důvodů pandemie se aktivita v loňském roce 

nemohla konat, akreditace pro dobrovolnické projekty zůstává platná i letos. Ovšem ne pro 

dobrovolnické aktivity v oblasti humanitární pomoci, tam je potřeba zažádat o speciální značku kvality. 

Odpovědi na další často kladené otázky lze najít též na stránkách ESC EK.  

 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/FAQ_cs

