
Erasmus+

Evropský 
sbor 
solidarity

Eurodesk Neformální 
vzdělávání 
mládeže
Mladí lidé ve věku 18–30 let  
a organizace poskytující 
neformální vzdělávání mládeži

DůM zahraNičNí spoluprácE
Průvodce mezinárodním vzděláváním

neziskové organizace / sociální 

podniky / střediska volného času / 

neformální skupiny mladých lidí atp.



◾ Jsme národní agentura pro 
program erasmus+ a evrop-
ský sbor solidarity.

◾ patříme pod ministerstvo 
školství, mládeže a tělový-
chovy.

◾ v česku koordinujeme i další 
programy v oblasti meziná-
rodního vzdělávání, například 
aktion čr–rakousko,  
ceepus, aia nebo fondy ehp.  

 
◾ v zahraničí propaguje-

me české vysoké školství 
a podporujeme naši kulturu 
a výuku českého jazyka.

 

◾ Jsme zapojeni do několika 
evropských sítí: eurodesk, 
etwinning, eurydice  
a epale.   

◾ v Bruselu provozujeme 
českou styčnou kancelář 
pro vzdělávání a výzkum 
(czelo). 

◾ poskytujeme informač-
ní a poradenské služby 
o mezinárodním vzdělávání 
a internacionalizaci. 

DůM zahraNičNí  
spoluprácE 
průvodce mezinárodním 
vzděláváním

Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz 

evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních 
formálního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformál-
ního vzdělávání mládeže, vzdělávání dospělých a ve sportu. financu-
je individuální pobyty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce. 
 
mladí lidé ve věku 13–30 let, bez ohledu na to, zda studují, se mohou 
zúčastnit mezinárodních výměn mládeže. Jde o skupinové pobyty lidí 
z různých zemí, kteří pracují na společném tématu a přitom poznávají 
jinou kulturu, procvičí si komunikaci v cizí řeči a mají možnost navá-
zat mezinárodní přátelství. zapojit se mohou i do organizace lokálních 
nebo mezinárodních akcí s veřejnými činiteli a do komunitních projek-
tů v rámci aktivit participace mládeže. program je hrazen z prostředků 
eu, takže zapojit se může skutečně každý.

MláDEž

Evropský sbor solidarity
evropskysborsolidarity.dzs.cz 

evropský program určený mladým lidem ve věku 18–35 let. zájemcům 
umožnuje zapojit se do mezinárodních dobrovolnických nebo huma-
nitárních projektů. neformální skupinky mladých podporuje v realizaci 
vlastních solidárních projektů v česku. studium ani pracovní zkuše-
nosti nejsou podmínkou.

Eurodesk
eurodesk.dzs.cz 

evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží poskytuje snadný a rychlý přístup k informa-
cím o zahraničních výjezdech a vzdělávacích programech.

http://erasmus.dzs.cz
http://evropskysborsolidarity.dzs.cz
http://eurodesk.dzs.cz


mládež /
Erasmus+

Kdo může vyjet
mladí lidé ve věku 13–30 let. 
studium není podmínkou.

Kam můžete vyjet 
◾ členské státy eu
◾ státy ehp (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko) 

◾ partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
evropy, region zakavkazska, 
jižní středomoří a rusko) 

Typy aktivit 
◾ výměny mládeže (5–21 dnů)
◾ aktivity participace mládeže 

(3–24 měsíců)
 – dílčí aktivity mohou trvat 

jeden den a déle

co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až týdnů  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ finance na pobyt v zahraničí  
◾ podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 
◾ certifikát o získaných znalos-

tech a dovednostech 

Jak se přihlásíte
zájemci musejí sami kontakto-
vat organizaci, která výměny 
mládeže nebo aktivity participa-
ce nabízí. Jejich přehled najdete 
na stránce erasmus.dzs.cz. 

Kdo se může zapojit
kdokoli ve věku 18–30 let. 

Kam můžete vyjet 
◾ členské státy eu (včetně 

česka)
◾ státy ehp (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu  

(severní makedonie,  
srbsko, turecko) 

◾ partnerské země (státy 
západního Balkánu a východní 
evropy, region zakavkazska 
a jižního středomoří, rusko)  

Typy aktivit 
◾ dobrovolnictví v zahraničí  

(2 týdny – 12 měsíců) 
◾ dobrovolnictví v čr  

(2 týdny – 2 měsíce)
 – pouze pro mládež s omeze-

nými příležitostmi
◾ humanitární projekty  

(2 týdny – 12 měsíců)
 – pro zájemce ve věku  

18–35 let
◾ solidární projekty  

(2–12 měsíců)
 – pro neformální skupiny 

mladých lidí, kteří mají chuť 
ve svém okolí něco změnit

co získáte 
◾ možnost vyjet do světa nebo 

realizovat vlastní projekt  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ finance na pobyt v zahraničí 

(včetně kapesného) nebo na 
řízení projektu a kouče 

◾ Jazykovou a organizační 
podporu

◾ podporu účastníkům s ome-
zenými příležitostmi 

◾ certifikát o získaných znalos-
tech a dovednostech 

Jak se přihlásíte
zájemci o dobrovolnictví se 
musejí registrovat v online 
databázi evropského sboru 
solidarity. podrobný postup, 
jak získat grant na solidární 
projekt, najdete na stránkách 
evropskysborsolidarity.dzs.cz. 

mládež /
Evropský sbor solidarity

http://erasmus.dzs.cz
http://evropskysborsolidarity.dzs.cz


Erasmus+ 
erasmus.dzs.cz 

evropský program, který podporuje spolupráci na všech úrovních for-
málního vzdělávání (od školek po univerzity), v oblasti neformálního 
vzdělávání (mládež a dospělí) a ve sportu. financuje individuální poby-
ty v zahraničí i dlouhodobé projekty spolupráce.  
 
program podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží a umožňu-
je jim účastnit se mezinárodních aktivit, jako jsou školení, seminá-
ře, studijní návštěvy nebo budování komunit. Účastníci mají možnost 
zvýšit si kvalifikaci, sdílet osvědčené postupy a připravovat společné 
projekty.  Je to také jedinečná příležitost poznat, jak to chodí v  jiné 
zemi, získat nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím jazyce a na-
vázat profesní kontakty. 

pracoVNíci s MláDEží

Eurodesk
eurodesk.dzs.cz 

oficiální informační síť programu erasmus+ mládež, která působí 
v 36 zemích. organizacím a pracovníkům s mládeží poskytuje infor-
mace o možnostech studia, zaměstnání a dobrovolnictví v evropské 
unii. aktualizuje také obsah na evropském portálu pro mládež, který 
poskytuje informace. 

Evropská jazyková cena label
label.dzs.cz 

ocenění udílené výjimečným a  inovativním projektům v  oblasti 
jazykového vzdělávání. přihlášku může podat jakákoli vzdělávací 
instituce.

JaK cEsToVaT EKologicKy a oDpoVěDNě

Šťastnou eko-cestu! 

Dejte přednost vlaku  
před letadlem.
když to nejde jinak, volte níz-
koemisní lety. místo auta 
využívejte místní mhd. 

Najděte si zelené 
ubytování.
dnes už i kempy, farmy, pen-
ziony a hotely myslí na ochra-
nu přírody. poznáte je pod-
le „květiny“ (ekoznačka eu).  

Šetřete vodou (třeba při 
sprchování) a energií.
snažte se třídit odpad (jedno-
rázové baterie nikdy nevyha-
zujte do směsného odpadu).  

Buďte ohleduplní  
k místní krajině.
držte se vyznačených cest, 
nepohazujte odpadky, ne-
trhejte rostliny. neohrožujte 
zvířata (nepodporujte byznys 
založený na jejich zneužívání). 

zabalte si vlastní svačinu  
na cestu s sebou.
odolejte fastfoodům a zkus-
te radši nějakou místní dobro-
tu. Jezte lokálně a sezonně.

objevujte svět bez plastu.   
přibalte si do batohu plátě-
nou tašku na nákupy, látkové 
pytlíky, lahev na vodu, vlast-
ní kelímek na kafe nebo rovnou 
termosku, vlastní příbor a mis-
ku (třeba na street food). 

cestujte pomalu a nalehko.
objevujte méně míst, ale 
důkladněji a s méně kily na 
zádech. studium v zahraničí 
je ideální způsob pomalého 
cestování.  

Kompenzujte 
svoji uhlíkovou 
stopu příspěvkem
do vybraného „off-
setového“ projektu nebo 
pomozte místní komunitě 
jako dobrovolník.

rady pro udržitelné  
cestování

http://erasmus.dzs.cz
http://eurodesk.dzs.cz
http://label.dzs.cz


PRACOVNÍCI S mládežÍ / 
Erasmus+

Kdo může vyjet
každý, kdo zajišťuje neformální 
vzdělávání mladých lidí (pro-
fesionálně i dobrovolně), bez 
věkového omezení.

Typy aktivit 
◾ studijní návštěvy, stínování na 

pracovišti, výměny (2–60 dnů)
◾ vytváření sítí a budování 

komunit (2–60 dnů)
◾ Školení (2–60 dnů)
◾ semináře a workshopy  

(2–60 dnů)

Kam můžete vyjet 
◾ členské státy eu
◾ státy ehp (island, lichten-

štejnsko, norsko)
◾ kandidátské země eu 

(severní makedonie, srbsko, 
turecko) 

◾ partnerské země (státy zá-
padního Balkánu a východní 
evropy, region zakavkazska 
a jižního středomoří, rusko) 

co získáte 
◾ možnost vyjet do světa na 

pár dnů až týdnů  
◾ nové zkušenosti, znalosti 

a dovednosti 
◾ nové profesní kontakty
◾ finance na pobyt v zahraničí 
◾ podporu účastníkům s ome-

zenými příležitostmi 

Jak se přihlásíte
zájemci o účast musejí reali-
zovat projekt erasmus+ nebo 
spolupracovat s organizací, kte-
rá ho realizuje. sledujte termíny 
výzev na erasmus.dzs.cz, kde 
také najdete podrobný postup, 
jak požádat o grant.

Další možnosti zapojení  
pro organizace

Partnerství pro spolupráci
◾ partnerství malého rozsahu 

(6–24 měsíců, min. 2 organi-
zace z 2 zemí)

◾ kooperativní partnerství 
(12–36 měsíců, min. 3 organi-
zace z 3 zemí)

Centralizované aktivity*
◾ erasmus+ sport
◾ evropská mládež spolu
◾ Budování kapacit v oblasti 

mládeže

*  administraci zajišťuje evropská 
výkonná agentura pro vzdělávání 
a kulturu v Bruselu. konzultace 
poskytne kancelář czelo.  
více na czelo.dzs.cz.

http://erasmus.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz


poznámky

Facebook
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
www.facebook.com/erasmuspluscr 
www.facebook.com/mladezvakci 
www.facebook.com/czelobrussels

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz

Twitter
twitter.com/dzs_cz 
twitter.com/czelo_Brussels

LinkedIn
www.linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
bit.ly/dzstube

Dům zahraniční spolupráce (Dzs)
na poříčí 1035/4, 110 00 praha 1

info Desk
+420 221 850 100
info@dzs.cz

otevírací hodiny:
pondělí–čtvrtek 9–17 hod.
pátek 9–15 hod.

www.dzs.cz

česká styčná kancelář 
pro vzdělávání a výzkum (czElo)
rue montoyer 23, 1000 Brussels 

czelo@dzs.cz
czelo.dzs.cz

vytištěno na recyklovaném papíře s certifikací fscR

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/czelobrussels
http://www.instagram.com/dzs_cz
http://twitter.com/dzs_cz
http://twitter.com/CZELO_Brussels
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz
http://www.bit.ly/DZStube
http://www.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz
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solidarity

aKTioN česká  
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škol

Národní  
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jazyková 
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academic 
cooperation 
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akademická 
informační 
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podpory 
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v zahraničí
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Fondy Ehp
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European 
schoolnet

Eurydice


