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O DZS

• Otevíráme dveře do světa mezinárodního vzdělávání

• Příspěvková organizace MŠMT

• Řada programů, mezi nejznámější patří Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity



Akce Sboru solidarity

ÚČAST MLADÝCH LIDÍ NA SOLIDÁRNÍCH ČINNOSTECH

Dobrovolnické projekty

Solidární projekty

ŽÁDOSTI U EACEA
Evropská výkonná agentura 
pro vzdělávání a kulturu

ŽÁDOSTI U DZS

Dobrovolnické týmy
v oblastech s vysokou prioritou

Pro účast nutnost získat ZNAČKU KVALITY pro dobrovolnictví - uděluje DZS



Akce Sboru solidarity

ÚČAST MLADÝCH LIDÍ NA SOLIDÁRNÍCH ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH
S HUMANITÁRNÍ POMOCÍ

Projekty dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci

ŽÁDOSTI U EACEA

Pro účast nutnost získat ZNAČKU KVALITY pro dobrovolnictví v oblasti 
humanitární pomoci - uděluje EACEA



Akce Sboru solidarity

Informace a konzultace o centralizovaných aktivitách 
spravovaných agenturou EACEA může poskytnout
Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu 
(CZELO)i



Co představuje značka kvality pro dobrovolnictví
v humanitární pomoci?

• Certifikát, který je podmínkou pro zapojení do dobrovolnických aktivit 
podporujících humanitární pomoc.

• Soulad s principy a cíli Evropského sboru solidarity.

• Kapacitu organizací provádět dobrovolnické aktivity, které podporují 
humanitární pomoc.

• Pozor, značka kvality nevede automaticky k financování.i



Humanitární dobrovolnictví

• Nová akce spojená s novým programovým obdobím

• Implementace projektů od 2022

• Věk 18 – 35 (při začátku aktivity)

• Lokace: bezpečná třetí země (mimo programové)
Seznam bude zveřejněn s výzvou

• Humanitární pomoc x Rozvojová spolupráce?



Jak získat Quality Label pro dobrovolnictví v humanitární 
pomoci?

Podání žádosti
Žádosti mohou být podávány průběžně během programového období 2021 
- 2027, ale s přihlédnutím k termínu výzvy (proces schvalování trvá až 6 
měsíců).

Hodnocení
Žádost bude zhodnocena dle hodnotících kritérií.

Udělení značky kvality
Značka je platná během celého programového období 2021-2027.
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Časový rámec

10. 7.
2021

22. 9.
2021

31. 12.
2021

leden-
únor
2022

Dostupná
žádost

Deadlinepro
podání žádosti 

(17.00 SEČ)

Hodnocení
žádostí

Platí pro získání 
Quality Label
od roku 2022

Quality Label bude 
udělena na celé 

programové období 
(2021-2027) 

Udělení
Quality Label



Jaké existují typy Quality Label pro organizace?

Pokud organizace žádá o Quality Label, vybírá si ze dvou rolí:

1 Podpůrná role (Support)

• Umožňuje organizaci podávat projektové 
žádosti a koordinovat partnerství pro 
humanitární dobrovolnické projekty

• Měla by pocházet z programové země 
Evropského sboru solidarity

• Podporuje, připravuje a/nebo školí 
účastníky před výjezdem

• Je mediátor mezi účastníky a jejich 
hostitelskými organizacemi a/nebo 
poskytuje podporu účastníkům po návratu 
z jejich dobrovolnické aktivity

2 Hostitelská role (Host)

• Zajištuje celou řadu aktivit souvisejících s 
hostováním účastníka Evropského sboru 
solidarity, včetně tvorby programu aktivit 
účastníka, poskytnutí vedení a podpory 
účastníka ve všech odpovídajících fázích

• Nepochází z programové země Evropského 
sboru solidarity



Zjednodušený postup pro hostitelské organizace

• Organizace z programové země Evropského sboru 
solidarity, která si žádá o podpůrnou roli, může 
zároveň zažádat o hostitelskou roli, a to jménem své 
pobočky mimo programové země.

• Žadatel - podpůrná organizace - je v tomto případě
odpovědný za kvalitu a bezpečnost aktivit, které 
jsou nabízeny hostitelskou organizací.

• Tento proces je vytvořen za účelem podpory 
větších organizací s několika pobočkami v různých 
zemích.



Standardy kvality

Rovné příležitosti
a nediskriminace

Vysoká kvalita dobrovolnických aktivit
soulad se standardy kvality Evropského sboru solidarity

Nenahrazování 
pracovních míst

Vyhýbání se
škodlivým aktivitám

Poskytování vysoce kvalitních, 
snadno přístupných a 
inkluzivních aktivit

Odpovídající proškolení, 
odpovídající pracovní a 

dobrovolnická opatření

Neziskovost



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – RELEVANCE

Příručka pro nové programové období - s.33

MOTIVACE K ÚČASTI    
V EVROPSKÉM SBORU 

SOLIDARITY JE 
PŘESVĚDČIVÁ A JASNĚ 

VYSVĚTLENÁ

AKTIVITY A 
ZKUŠENOSTI VAŠÍ 

ORGANIZACE 
ODPOVÍDAJÍ OBLASTI 

HUMANITÁRNÍ 
DOBROVONICKÉ 

POMOCI A MAJÍ SILNÝ 
SOLIDÁRNÍ ROZMĚR

CÍLE VAŠÍ 
ORGANIZACE 

ODPOVÍDAJÍ CÍLŮM 
EVROPSKÉHO SBORU 

SOLIDARITY

VAŠE ORGANIZACE SE 
ZÁVAZUJE K 
PRINCIPŮM 
LIDSKOSTI, 

NEUTRALITY, 
NESTRANNOSTI A 

NEZÁVISLOSTI

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


Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – OPATŘENÍ VEDOUCÍ KE KVALITĚ

Organizace zajišťuje standardy kvality v těchto oblastech: 

Realizuje aktivity, které odpovídají potřebám v oblasti 
humanitární pomoci a poskytuje hmatatelné výhody 
cílovým skupinám a místní komunitě 

Garantuje zajištění ochrany, zdraví i bezpečí účastníků a 
možná rizika ohledně ubytování a pracovního zařazení jsou 
důkladně řešena

Přijímá nezbytná opatření, která zamezí nevhodným 
aktivitám

Zajišťuje odpovídající podporu účastníků ze strany mentora.

Zajišťuje odpovídající praktické a logistické postupy.



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – ORGANIZAČNÍ KAPACITA

Schopnost, kapacity a závazek dát k dispozici odpovídající 
zdroje k řízení dobrovolnických projektů v souladu s 
vhodnými standardy kvality

Zajištění kontinuity aktivit v případě organizačních změn.

Vhodnost plánovaných aktivit.

Odpovídající opatření k zajištění vysoké kvality šíření 
výsledků aktivit v rámci i mimo rámec účastnící se 
organizace

Kvalitní řízení projektů včetně odpovídající komunikace a 
koordinace s dalšími subjekty (např. hostující organizace,…)

Opatření k zajištění vysoké kvality monitoringu a hodnocení 
aktivit.

.



Kritéria hodnocení - kritéria způsobilosti

ZPŮSOBILÉ ORGANIZACE
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QL pro podpůrnou roli
Jakákoliv organizace právně zřízená v programové zemi ESC

QL pro hostitelskou roli
Jakákoliv organizace právně zřízená mimo programovou zemi ESC

Organizace zřízená v programové zemi, která žádá o podpůrnou roli, může 
zároveň žádat o hostitelskou roli jménem své pobočky (mimo programovou 
zemi), se kterou sdílí stejnou právní subjektivitu



Kritéria hodnocení - kritéria způsobilosti

Délka trvání
Celé programové období trvá od 2021 do 2027, je předmětem periodického 
přehodnocováníEACEA.
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Kde se přihlásit
EACEA na stránkách Funding and Tender opportunities

Kdy se přihlásit
Průběžně, na výzvu 2022 do 22. září 2021 do 17:00 (SEČ).

Další kritéria
Čestné prohlášení podepsané právním zástupcem musí být přiloženo 
k přihlášce.



Monitoring, reportování a zajištění kvality

ZMĚNA QUALITY LABEL
• Organizace s udělenou značku kvality musí oznamovat jakékoliv změny v organizaci, 

které by měly být reflektovány v její QL.

MONITORING A KONTROLA
• Značka kvality bude pravidelně přehodnocována. Odpovídající agentura může provádět 

pravidelně či ad hoc monitorovací návštěvy, aby ověřila, zda organizace s udělenou QL 
stále splňuje standardy kvality.

UKONČENÍ
• V případě nedostatečné činnosti, nedodržování instrukcí ze strany odpovídající agentury 

či termínů, případně opakovaného porušování pravidel programu, může být Quality
label odebrána. Také v případě, kdy organizace přestane existovat, může odpovídající 
agentura odebrat značku kvality.



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Podání žádosti je řízené přes centrální elektronický portál EU Funding & Tenders Portal pro 
všechny EU fondy a výběrová řízení

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portalo/screen/home

Všechny žádosti a proces jejich podání přes EU Funding & Tenders Portal Evropské komise = 
sjednocený přístup pro programové období 2021 – 2027.

„Light version“ přihlášky pro EU AID VOLUNTEERS

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portalo/screen/home


Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

REGISTRACE 



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

KDE NAJDU PROGRAM EVROPSKÉHO SBORU SOLIDARITY

Portál fondů a tendrů  



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

KDE NAJDU ŽÁDOST O QUALITY LABEL



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ŽÁDOST O QUALITY LABEL

PŘÍRUČKA EVROPSKÉHO 
SBORU SOLIDARITY

PODMÍNKY A 
DOKUMENTY

INFORMACE K VÝZVĚ



Quality Label pro Dobrovolnictví v humanitární pomoci

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

- vyberte správné téma (plná verze)

- dodržte limit 40 stran – stránky přesahující tento limit hodnotitelé neuvidí                                    

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

- ověřte kritéria způsobilosti uvedené v Příručce Evropského sboru solidarity – s. 32
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NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ŽÁDOST O QUALITY LABEL

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


Projekty založené na Humanitarian QL

Zatím nejsou jasné podmínky – Guide 2022

Předběžné informace

• Individuální dobrovolnictví x Týmové (5 – 40 lidí)

• Délka: 2 týdny – 12 měsíců

• Min. 3 zapojené země (2 support, 1 host)

• Možnost přípravných setkání

• Doplňkové aktivity – koučing, organizace konferencí, zapojení místních komunit… 

GRANT

• 70 000 – 400 000 EUR



Důležité odkazy

Evropský sbor solidarity - příručka pro rok 2021

Další dokumenty

Výzva na webu Funding and Tender Portal
Zvolte "View" a poté "Quality Label Humanitarian Aid – Full Procedure"

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021_v2.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/esc2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esc-humaid-2021-qual-label-fp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254037;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Doporučené odkazy

Příklady projektů schválených v rámci akce EU-Aid Volunteers

Evropský sbor solidarity – Annual Work Programme

Legislativní podklady Evropského sboru solidarity

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/
https://europa.eu/youth/sites/default/files/c20212390_-_13_04_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:250:TOC


Děkuji
za pozornost.



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


