
Projekty a zahraniční 
výjezdy Pro mladé – 

zaPojte se do nich i vy!

Příležitost
na změnu

máte ve svých
rukou



Příležitosti i pro vaši 
třídu a školu

Máte zájem o seminář či workshop 
o příležitostech evropských 
programů na vaší škole? 
Neváhejte nás kontaktovat na 
e-mailu pavlina.macounova@dzs.cz.



Erasmus+
Erasmus+ je často spojován jen s výjezdem během 
vysokoškolského studia, což je škoda, protože je 
mnoho dalších příležitostí, které tento program nabízí. 
To, co všechno mohou v rámci tohoto programu 
mladí lidé od 13 do 30 let podniknout, naleznete v této 
publikaci.

Evropský sbor Solidarity
Nabízí mladým lidem ve věku od 18 do 30 let 
příležitost poskytovat pomoc potřebným, a to skrze 
dobrovolnictví či zapojení se do solidárních projektů.

Eurodesk
Je oficiální informační síť určená pro mladé lidi 
a pracovníky s mládeží. Disponuje také sítí regionálních 
partnerů, kteří poskytují informace a pořádají akce 
v regionech ČR na podporu povědomí o těchto dvou 
programech.

Jsme příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a naším hlavním cílem je usnadňovat 
mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení 
co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních 
aktivit. Administrujeme za Českou republiku dva velké 
evropské vzdělávací programy Erasmus+ a Evropský sbor 
solidarity a jsme aktivní také v celé řadě mezinárodních sítí, 
jako je třeba Eurodesk. 

Dům
zahraniční

spolupráce
Průvodce 
mezinárodním
vzděláváním



Erasmus+
mládež

Aktivity participace mládeže

Nevíte, jak začít? Přihlaste se na přípravný projekt  
Europe Goes Local, který je ideální před zrealizováním  
vlastního nápadu. Přihlašování je na stránkách dzs.cz  
každý rok v září.

TIP

Aktivity participace mládeže jsou projektové příležitosti pro mladé lidi, 
kteří projekt vymyslí a následně realizují ve skupině alespoň 4 osob 
(18–30 let). V případě tohoto typu projektů je na vás, jaké téma 
(udržitelnost, mediální či finanční gramotnost, občanská participace, 
mezigenerační dialog apod.) a formu (informační kampaň, modelové 
zasedání, konference, eventy apod.) zvolíte, aby byl splněn cíl, tedy 
posílení role a zapojení mladých lidí ve společnosti. Projekty mohou mít 
národní i mezinárodní rozměr.

Máte nápad na zapojení 
mladých ve společnosti? 
Podejte si u nás svůj 
projekt.

Neumíte si představit podobu 
tohoto projektu? Představení, 
které jste zrovna zhlédli, by 
z fleku mohlo být řazeno pod 
Aktivity participace mládeže. 
Nejen že podporuje aktivní 
občanství a participaci, ale 
zároveň má vzdělávací přesah. 

https://www.dzs.cz/


DiscoverEU soutěž

DiscoverEU – jízda k začlenění

Vyrazte na Výměnu mládeže

Nabídky organizací, které hledají účastníky do svých výměn 
mládeže, najdete na neoficiální FB skupině s názvem 
Youth Projects Czech Republic.

TIP

DiscoverEU umožňuje mladým osmnáctiletým 
lidem zapojit se do soutěže o měsíční vlakovou 
jízdenku napříč Evropou. Dává tak mladým 
lidem možnost měsíc cestovat, poznávat 
kultury evropských zemí a seznámit se s dalšími 
mladými Evropany. Možnost soutěžit je dvakrát 
ročně a možnost zapojit se naleznete zde: 
youth.europa.eu/discovereu 

DiscoverEU – jízda k začlenění je příležitost pro 
organizace a neformální skupiny mladých lidí 
(18–30 let) získat podporu na realizaci projektů, 
které umožní mladým lidem s omezenými 
příležitostmi vyrazit na cestu po Evropě. Nový 
formát doplňuje oblíbenou soutěž DiscoverEU. 
Možnost zapojit se je každý rok na podzim, 
a to skrze žádost. Konzultace a webináře 
s více informacemi organizuje Dům zahraniční 
spolupráce. 

Rádi byste se zúčastnili nebo sami realizovali výměnný pobyt na 
téma, které vás zajímá? Výměna zkušeností a dobré praxe je náplní 
mezinárodních projektů výměn mládeže, které trvají 5–21 dní 
a mohou se jich zúčastnit mladí lidé od 13 do 30 let. Realizovat je 
mohou skupiny alespoň 4 mladých lidí od 18 let. 

Veškeré náklady jsou hrazeny z programu Erasmus+ a jedinou 
podmínkou k účasti je daný věk. 

Chcete vyjet na krátký 
zahraniční pobyt? Super 
je, že k účasti na výměně 
mládeže není podmínkou 
být studentem.

Název může být trochu 
zavádějící, ale nebojte, 
nikdo při vašem 
výjezdu nepřijede 
výměnou zpět do ČR.

Meet up in pragueCzeCh your DisCovereu

https://youth.europa.eu/discovereu


Evropský
sbor
solidarity

Vytvořte Solidární projekt
Solidární projekty jsou grantovou příležitostí pro 
mladé lidi, každý projekt totiž vymýšlí, připravuje 
a realizuje skupina pěti (a více) členů ve věku  
18–30 let. I vy tak můžete reagovat na klíčové výzvy 
ve své komunitě a hledat východiska ze současných 
i budoucích společenských problémů. Během realizace 
projektu načerpáte nové zkušenosti a zároveň 
přispějete k pozitivní změně ve svém okolí. 

Solidární projekt by měl mít jasně určené téma a cíle, 
které zároveň vyjadřují evropské hodnoty. Délka 
projektu může být 2 až 12 měsíců.

Skupina má možnost zapojit do projektu kouče  
a/nebo zastřešující organizaci. 

Staňte se dobrovolníkem
V rámci dobrovolnických projektů může každý mladý 
člověk ve věku 18 až 30 let vycestovat do zahraničí 
jako dobrovolník, a to na 2 týdny až 12 měsíců. 
Jako dobrovolník se můžete podílet na projektech 
v organizacích, které mají nejrůznější zaměření (práce 
s mladými lidmi, sportovní aktivity, ekologie, kultura, 
sociální péče apod.).

Cílem všech těchto projektů je pak posílení lidské 
solidarity a podpora mladých dobrovolníků. Díky 
účasti na projektu máte možnost rozvíjet své klíčové 
kompetence, získat nové dovednosti a schopnosti 
užitečné pro svůj osobní, odborný a profesní rozvoj.

Více o tom, jak se zapojit, naleznete také na 
evropskydobrovolnik.cz.

TIP

https://www.evropskydobrovolnik.cz/


Změna začíná u vás – zapojte 
se a využijte některou 
z příležitostí těchto evropských 
programů. 

Aby vám nic neuniklo,

Chcete konzultovat svůj projekt? 

sledujte nás na FB Evropské příležitosti pro mladé 
nebo IG Eurodesk_cz.

Podrobné informace o možnostech najdete na 
stránce Eurodesk.cz.

Kontaktujte nás.

Pořádáme spoustu akcí a webinářů, kde vám můžeme 
o těchto příležitostech říct víc. Plánované akce 
naleznete na našich stránkách dzs.cz.

EURODESK partner ve vašem okolí: 

Eurocentrum  
EUROPE DIRECT Jihlava

Eurocentrum EUROPE DIRECT Jihlava je informační středisko 
o Evropské unii pro obyvatele Vysočiny. Poskytuje informace, 
zodpovídá dotazy, nabízí publikace, pořádá přednášky, 
debaty, semináře, soutěže či kvízy. Přednáší též na základních 
a středních školách.

Evropská unie dává mladým lidem mnoho příležitostí pro 
cestování, studium, práci či dobrovolnictví v zahraničí.

Chcete se o svých možnostech v Evropě dozvědět víc? 
Kontaktujte Eurocentrum, které se nachází v každém kraji 
České republiky, a tedy i v tom vašem.

europedirect.cz/jihlava
eurocentra.cz/eurocentrum-jihlava/

EUROPE DIRECT
Jihlava

https://www.instagram.com/eurodesk_cz/
https://www.eurodesk.cz/
https://www.dzs.cz/
https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/7-jihlava
https://eurocentra.cz/eurocentrum-jihlava/
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Facebook
facebook.com/dumzahranicnispoluprace
facebook.com/mladezvakci

Instagram
instagram.com/dzs_cz
instagram.com/eurodesk_cz/

Twitter
Twitter.com/dzs_cz

LinkedIn
linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
Bit.ly/DZStube
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