
Erasmus+

Sport
Trenéři a zaměstnanci  
v oblasti sportu

ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI SPORTU 

A FYZICKÝCH AKTIVIT / ORGáNY VEřEjNé  

NEBO STATNÍ SPRáVY

Dům zahraniční SpoluprácE
Průvodce mezinárodním vzděláváním



◾ 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. 

Erasmus+ přichází s novinkou, kterou jsou od roku 2023 výjezdy tre-
nérů a zaměstnanců v oblasti sportu. Zaměřuje se především na ty, 
kteří působí v oblasti amatérského sportu. Mají možnost získat nové 
zkušenosti, znalosti, dovednosti a kvalifikaci v  zahraničí. Zároveň 
můžou přispět k budování kapacit a rozvoji sportovního prostředí 
napříč Evropou.

Více informací:

SporT

http://erasmus.dzs.cz


Kdo může vyjet
Trenéři a další zaměstnanci 
(placení i dobrovolníci) v oblasti 
amatérského sportu. je možné 
podpořit výjezdy zaměstnanců 
i v jiných než pouze v amatér-
ských klubech, ale pouze za 
předpokladu, že bude jejich 
účast přínosná i pro amatérský 
sport.

Kam můžete vyjet 
◾ Členské státy EU
◾ Státy EHP (Island, Lichten-

štejnsko, Norsko)
◾ Kandidátské země EU  

(Severní Makedonie, Srbsko, 
Turecko)

Typy aktivit  
◾ Stínování na pracovišti 

(2–14 dnů) 
– Cílem je naučit se nové 
postupy a získat nové zkuše-
nosti a dovednosti prostřed-
nictvím pozorování trenérů 
nebo ostatních zaměstnanců 
sportovní organizace při 
jejich každodenní činnosti

◾ Trénování v hostitelské 
organizaci (15–60 dnů) 
– Cílem je trénink nebo roz-
voj kompetencí zaměstnan-
ců hostitelské organizace    

Jak se zapojit
Žadatelem se může stát veřejná 
i soukromá sportovní organizace 
působící v oblasti amatérského 
sportu a fyzické aktivity. Spor-
tovní organizace působící mimo 
oblast amatérského sportu se 
můžou zapojit v případě, že 
bude jejich aktivita přínosná i 
pro amatérský sport.

Erasmus+

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



poznámky

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

dzs.cz

info Desk
Otevírací hodiny:
pondělí–čtvrtek 9–17 hod.
pátek 9–15 hod. 

+420 221 850 100
info@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.

Jsme tu pro vás i v regionech. 
Přehled všech poboček a kontakty 
na konzultanty najdete na 
dzs.cz/dzs-v-regionech

Facebook
@dzs.cz
@erasmusplusCR
@mladezvakci 
@czelobrussels

Instagram
@dzs_cz
@eurodesk_cz

Twitter
@dzs_cz 
@CZELO_Brussels

LinkedIn
@dzs_cz

YouTube
@dzs_cz

http://www.dzs.cz
http://czelo.dzs.cz
http://www.dzs.cz/dzs-v-regionech
https://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace/
www.facebook.com/erasmusplusCR
www.facebook.com/mladezvakci/
https://www.facebook.com/czelobrussels
www.instagram.com/dzs_cz/
https://www.instagram.com/eurodesk_cz/?hl=cs
https://twitter.com/dzs_cz
https://twitter.com/CZELO_Brussels
www.linkedin.com/company/dzs_cz/
https://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
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