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Ať jste slyšet! 

M ladí lidé nikdy neměli víc příle-
žitostí vyjádřit se k budoucímu 
vývoji Evropské unie, jako mají 

letos. Do diskusí s evropskými politiky 
a dalšími veřejnými činiteli se mohli zapo-
jit například už v rámci unikátní iniciativy 
Konference o budoucnosti Evropy, jejíž 
výstupy jsou dostupné na webu futureu.
europa.eu i v češtině. 

Až do konce roku mají také možnost 
představit svou vizi o dalším směřová-
ní Unie na speciální hlasové platformě 
youthvoices.eu. Stačí si vybrat jeden 
z tematických okruhů a nahrát hlasovou 
zprávu (v jakémkoliv jazyce EU). Sesbí-
rané příspěvky poslouží jako podněty 
ke konkrétním plánům. Názory mladých 
evropské politiky zajímají, tak proč toho 
nevyužít. 

Akčnější jedinci se mohou v  rámci 
Evropského roku mládeže zapojit do 
různých akcí nebo rovnou zorganizovat 
svoji vlastní. Na Evropském portálu pro 
mládež zjistíte vše podstatné. Hodně se 
toho bude dít i u nás v České republice. 
Podpora Evropskému roku mládeže totiž 
patří mezi naše priority v rámci předsed-
nictví Radě EU. 

Co chtějí mladí?
Příležitosti pro mladé nejsou ale ome-
zeny pouze na rok 2022. Snahou je, aby 
nové nápady a iniciativy měly přesah do 
dalších let a opravdu mladým lidem po-
mohly překonat těžké období pandemie 
a další výzvy. 

Samotná mládež považuje za nejdůle-
žitější zaměřit podporu na zlepšení jejich 
duševního a fyzického zdraví, ochranu ži-
votního prostředí a boj proti změně klima-
tu, zkvalitnění úrovně vzdělávání a odbor-
né přípravy, boj proti chudobě a sociálním 
nerovnostem. Vyplývá to alespoň z prů-
zkumu Eurobarometr, na který začátkem 
letošního roku odpovědělo zhruba 26 000 
respondentů ve věku 15–30 let. 

Co nabízíme my?
Evropský rok mládeže je důležitou ini-
ciativou i pro nás v DZS. Vyplývá to už 
ze samotného poslání naší organizace. 
Prostřednictvím vzdělávacích progra-
mů, které administrujeme, zajišťujeme 
rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání pro 
všechny. Konkrétní příležitosti pro mlá-
dež a pracovníky s mládeží představuje-
me v rubrice Jak na to, další najdete na 
protější straně v kalendáři akcí.

Není nám lhostejná ani současná si-
tuace na Ukrajině a osudy ukrajinských 
uprchlíků, kteří hledají útočiště v naší 
zemi. V dubnu jsme proto vyhlásili mi-
mořádnou výzvu v programech Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity. Umožnili jsme 
tak financovat projekty, které na tuto 
situaci reagují. Spustili jsme také infor-
mační portál pro ukrajinské studenty 
a výzkumníky (více na studyin.cz). Uprch-
líkům pomáhají i naši krajanští učitelé, 
kteří před válkou působili na Ukrajině 
v rámci Programu podpory českého kul-
turního dědictví v zahraničí. ×

Lucie Rychlá 
šéfredaktorka časopisu
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Zapojte se do Evropského týdne 
programování, jehož cílem je zábav-
ným a aktivním způsobem přiblížit 
programování a digitální gramotnost 
každému člověku.

codeweek.eu

4. října 13.–15. října 8.–23. října

Máte nápad, jak zlepšit něco ve 
svém okolí, ale chybějí vám finance? 
Požádejte o podporu Evropský sbor 
solidarity a realizujte svůj vlastní 
solidární projekt. 

Realizujete nebo jste v nedávné době 
dokončili projekt s podporou pro-
gramu Erasmus+? Podělte se o svoje 
zkušenosti a zážitky s ostatními, 
zapojte se do oslav Erasmus Days.

sborsolidarity.cz erasmusdays.eu

Evropský sbor  
solidarity

Erasmus  
Days

CodeWeek

20. září

Oslavte s námi Evropský rok mláde-
že a přijďte na festival mezinárod-
ního vzdělávání přímo do budovy 
DZS v centru Prahy. Těšit se můžete 
na zajímavé besedy, workshopy 
a koncert.

prististanicesvet.cz

Příští stanice  
svět

Učíte cizí jazyky inovativně? Přihlaste 
se do letošního ročníku Evropské ja-
zykové ceny Label. Nově hodnotíme 
zvlášť projekty Erasmus+ a všechny 
ostatní projekty z oblasti jazykového 
vzdělávání. 

label.dzs.cz

Evropská jazyková  
cena Label

30. června 30. června

Zapojte se do soutěže Moje vize 
pro Evropu? Tohle chci změnit! 
a vyhrajte cestu do Bruselu. Stačí 
napsat krátkou esej nebo natočit 
video. Soutěž je otevřená všem ve 
věku 18–30 let.

dzs.cz/soutez

Soutěž k Evropskému 
roku mládeže

erasmus.dzs.cz

ERASMUS+ 
Podzimní výzvy 

Neformální vzdělávání mládeže
4. 10. Projekty mobilit / Projekty spolupráce 
19. 10. Akreditace Erasmus+

Školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých
4. 10. Partnerství malého rozsahu
19. 10. Akreditace Erasmus+

Centralizované aktivity 
7. 9. Centra excelence VET / Pedagogické akademie Erasmus+ 
15. 9. Aliance pro inovace 
20. 9. Virtuální výměny (VŠ a mládež) 
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Trendy

evropská unie chce do roku 2027 investovat přes 800 miliard eur do plánu obnovy  
next Generation eU. Podpora putuje také na pomoc mladým lidem, a to nejen 
v letošním roce. výrazně narostl například rozpočet programů erasmus+ a evropský 
sbor solidarity. vznikají i nové iniciativy. mladí tak mají mnoho příležitostí pro formování 
svojí vlastní i naší společné budoucnosti.

Budoucnost je v našich rukou

Od 1. července přebírá Česká republika 
vedení v Radě EU a následující půl-

rok bude udávat směr celé Evropské unie. 
V oblasti vzdělávání bude hlavní prioritou 
našeho předsednictví téma digitalizace 
a podpoříme také unijní iniciativu „Cesty 
ke školnímu úspěchu“. Ta má za cíl pomoci 
mladým Evropanům dosáhnout alespoň 
základní úrovně v základních dovednos-
tech a snížit počet žáků, kteří nedokon-
čí střední školu. V oblasti neformálního 
vzdělávání se zaměříme na mezigenerační 
dialog, solidaritu a kampaň k Evropskému 
roku mládeže. 

Česká republika bude pořádat celou 
řadu formálních a neformálních setkání, na 
která se sjedou vrcholní evropští i světoví 
politici. S organizací akcí v resortu MŠMT 
pomáhá také Dům zahraniční spoluprá-
ce. Na první polovinu července chystáme 
například EU Youth Conference, které se 
zúčastní delegace mladých lidí ze všech 
členských států, a v listopadu pořádáme 
další ročník konference Czeducon pro zá-
stupce vysokoškolského sektoru. 

Rada EU má zásadní roli při schvalování 
unijní legislativy a rozpočtu a koordinuje 
také společnou zahraniční politiku. Čes-
ká republika se předsednické role ujímá 
už podruhé, poprvé jsme stáli v čele EU 
v  roce 2009. I  tentokrát nastupujeme 
v trojici s Francií a Švédskem. Více infor-
mací o českém předsednictví bude k dis-
pozici na oficiálních webových stránkách 
eu2022.cz.  ×

Evropská komise zveřejnila výsledky 
ročních diskusí v  rámci Konference 

o budoucnosti Evropy, která probíhala od 
dubna 2021 do května 2022. Šlo o unikátní 
projekt, který umožnil všem Evropanům 
sdílet svou vizi o dalším směřování Unie. 
Platformu futureu.europa.eu navštívilo přes 
pět milionů lidí a více než 700 000 osob 
se zúčastnilo souvisejících akcí. Na zákla-
dě podnětů občanů byla formulována řada 
doporučení k dalšímu projednání.   ×

Mladí lidé ve věku 18–30 let, kteří 
nepracují, nestudují a ani se ne-

účastní odborné přípravy (tzv. NEETs), 
mohou využít nabídky nové iniciativy 
ALMA (zkratka anglických slov Aim, Le-
arn, Master, Achieve), která jim umožní 
vyjet na odbornou stáž do jiného stá-
tu EU a získat tam praxi pod vedením 
zkušeného mentora. Po návratu navíc 
dostanou podporu při hledání vhodného 
zaměstnání. V zahraničí můžou strávit 
dva až šest měsíců. Náklady na cestu, 
pobyt a kouče jim budou hrazeny z Ev-
ropského sociálního fondu ESF+. 

Evropská komise chce tímto způso-
bem pomoci znevýhodněné mládeži se 

Evropským městem mládeže pro rok 
2022 byla zvolena Tirana. Titul jí 

udělilo sdružení European Youth Forum, 
které reprezentuje přes stovku mládež-
nických organizací. Albánská metropole 
tak v letošním roce nabídne mladým ještě 
více příležitostí k aktivnímu zapojení do 
kulturního a občanského života. Už nyní 
známe i vítěze #EYC pro rok 2023 (polské 
město Lublin) a pro rok 2024 (belgické 
město Gent). Více o této iniciativě na 
youthforum.org.  × 

Česko stojí  
u kormidla

Na stáž za  
druhou šancí 

Evropa zítřka

Hlavní město 
mládeže

začleňováním do společnosti a na trh 
práce a dát jí lepší vyhlídky do budoucna. 
Doplní tak nabídku aktivit v programech 
Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. 
ALMA je určena především těm, kteří 
nemohou dlouhodobě najít zaměstnání, 
mají nedokončené nebo nedostatečné 
školní vzdělání, čelí jiným bariérám (na-
příklad imigranti nebo hendikepovaní). 

Podle údajů Eurostatu z roku 2021 
tvoří tato skupina mladých 13,1 procent 
evropské populace ve věkové skupině 
15 až 29 let. Nejnižší podíl NEETs vy-
kazuje Nizozemsko (5,5 %), nejvyšší 
Itálie (23,1 %). V Česku je podíl těchto 
lidí 10,9 procent.  ×

Iniciativa ALMA podpoří 
znevýhodněnou mládež
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různých aktivit, kde dostanou příležitost 
sdílet svoje nápady a zkušenosti, nava-
zovat nové kontakty a realizovat vlastní 
projekty. 

V plánu jsou konference, semináře, 
workshopy, koncerty, kampaně, soutěže 
nebo spuštění nových iniciativ na podpo-
ru těch nejzranitelnějších (třeba ALMA). 
Přehled aktivit najdete v online mapě na 
Evropském portálu pro mládež, kam také 
můžete registrovat svoje vlastní. 

DZS podpoří například workshopy Roz-
hoduj o Evropě, které na podzim chystá 
nezisková organizace EUTIS ve všech 
krajských městech, nebo aktivity vysoko-
školských studentů zapojených do spolku 
Erasmus Student Network. 

Ať jste slyšet!
Nově mají mladí lidé jedinečnou možnost 
vyjádřit svůj názor k různým tématům 
a sdílet svou vizi o budoucnosti Evropy 
na online platformě youthvoices.eu. Ta je 
dostupná ve všech úředních jazycích EU. 
Stačí nahrát hlasovou zprávu. 

Cílem Evropské unie je, aby byl do-
pad plánovaných aktivit a příležitostí pro 
mladé dlouhodobý. Snahou je, aby se do 
klíčových konzultačních procesů zapojilo 
co nejvíce účastníků z různých cílových 
skupin a aby měl Evropský rok mládeže 
pozitivní přesah i do dalších let.

Evropský rok je informační kampaň 
vyhlašovaná již téměř 40 let. Zaměřuje se 
na konkrétní téma s cílem podpořit dialog 
v zemích EU i mezi nimi a upozornit na dů-
ležité otázky ve společnosti. V minulosti 
byl evropský rok věnován železniční do-
pravě, kulturnímu dědictví nebo rozvojové 
spolupráci. ×

Evropská unie se proto rozhodla vy-
hlásit rok 2022 Evropským rokem 
mládeže, aby mladým lidem pomoh-

la obnovit pozitivní vyhlídky na budouc-
nost. Chce také zdůraznit jejich význam 
pro společnost, dát jim příležitost podílet 
se na dalším vývoji Evropy a účastnit se 
akcí na lokální, národní i evropské úrovni.

Čas na změnu  
„Evropský rok mládeže by měl přinést 
změnu paradigmatu, pokud jde o zapoje-
ní mladých lidí do politiky a rozhodování. 
Cílem tohoto roku je naslouchat, zapojit 
a  podporovat konkrétní příležitosti pro 
mladé lidi. [...] Dnešní mladí lidé se méně 
zajímají o tradiční formy participace, ale 
aktivně se zasazují o to, čemu věří, a zapo-
jují se novými způsoby. Tento ročník chce 
vzdát hold a ocenit angažovanost mladých 
lidí,“ prohlásila Mariya Gabriel, evropská 
komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, 
vzdělávání a mládež.

Na podzim minulého roku spustila Ev-
ropská komise online průzkum, aby získala 
názory a návrhy přímo od mladých lidí. Vý-
sledkem je téměř 5000 odpovědí ze všech 
koutů Evropy. Mladí mají zájem především 
o workshopy, debaty a školení, cestování, 
vzdělávací exkurze a výměny. Věnovat se 
chtějí tématům jako vzdělávání a odborná 
příprava, boj s klimatickou změnou, zdraví 
nebo inkluze.

Zmapujte terén 
Evropský rok mládeže jde proto ruku 
v ruce s iniciativou NextGenerationEU –  
plánem Unie pro ekologičtější, digitál-
nější a  inkluzivnější Evropu. V průběhu 
roku se mohou mladí lidé zapojovat do 

Podle šetření eUroStAt z ledna 2020 žije v evropské 
unii téměř 74 milionů lidí ve věku 15–29 let, tedy každý 
šestý z celkového počtu obyvatel. Pro mnoho z nich byly 
poslední dva roky s pandemií covidu-19 velmi náročné. 
někteří horko těžko zvládali distanční výuku, jiní přišli 
o zaměstnání, a řeší tak existenční problémy. na druhou 
stranu se sami často zapojovali do dobrovolnických 
aktivit na pomoc druhým.

Evropský portál 
pro mládež 

online informační centrála 
pro mladé Evropany 
o příležitostech ve vzdělávání, 
práci a dobrovolnictví ve všech 
jazycích EU

Mapa aktivit 
k Evropskému 
roku mládeže 

zjistěte, kde se co koná nebo 
registrujte vlastní akci na  
europa.eu/youth

Youth Voices 

názorová platforma Evropské 
komise věnovaná mládeži – 
podělte se o svoji vizi

Eurodesk 

informační síť programu 
Erasmus+ mládež, funguje online 
a ve všech krajích ČR má také 
regionální partnery

Evropské příležitosti  
pro mladé 

facebooková stránka pro české 
fanoušky Erasmus+ a Evropského 
sboru solidarity

Kde zjistíte 
víc?

Do hloubky Evropský rok mládeže

Text: Petra Receado da Cunha

Rok 2022  
patří mladým 
Dostanou nové příležitosti 
a chystá se pro ně spousta akcí 
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Dobrá praxe

Program erasmus+ nabízí mladým lidem nejen příležitosti 
získat nové zkušenosti a dovednosti v zahraničí. Zapojit 
se mohou také do neformálních aktivit, které rozvíjejí 
jejich občanskou angažovanost a podporují je v účasti 
na demokratickém životě evropy. Řeč je o aktivitách 
participace mládeže, které navazují na dřívější 
strukturované dialogy.

Tvůj hlas 
rozhoduje

Jednou z organizací, které se takovým 
aktivitám dlouhodobě věnují, je Infor-
mační centrum pro mládež v Jindřicho- 

 vě Hradci. Už v letech 2014–2015 reali-
zovalo projekt JUNULARA, což znamená 
„mládežnický“ v  jazyce esperanto. Pro 
zhruba čtyřicetičlennou skupinu mla-
dých lidí ve věku 14–20 let zařídili setká-
ní (tzv. strukturované dialogy) s různý-
mi veřejnými činiteli včetně tehdejších 
členů Poslanecké sněmovny a Senátu. 
Díky projektu získali účastníci přehled 
o svých občanských právech, naučili se 
vyjádřit vlastní názor, zlepšili své komu-
nikační schopnosti i kritické a  logické 
myšlení. 

Projekt byl natolik úspěšný, že se ho 
rozhodli zaměstnanci infocentra násle-
dující rok zopakovat. Do aktivit v rámci 
JUNULARA II se zapojilo téměř 200 lidí. 
I  tentokrát se účastnili diskusí s  lidmi 
s rozhodovací pravomocí a zjistili, jaká 
jsou jejich práva a jak mohou sami ovlivnit 
třeba regionální politiku. 

Zvol si svého prezidenta
V  roce 2017 koordinovalo jihočeské 
íčko projekt Tvůj hlas může rozhodnout 
zaměřený na volební práva občanů a roli 
mladých voličů v politickém směřování 
města, regionu nebo celé země. Účastníci 
zjistili, proč je důležité jít k volbám, jak 

fungují preferenční hlasy, jak se oriento-
vat v programech politických stran nebo 
jaký vliv mají média v předvolební kampa-
ni. Diskuse a další aktivity se konaly nejen 
v Jindřichově Hradci, ale také v Třeboni 
a Českých Budějovicích. Zúčastnilo se jich 
na tři stovky žáků. Příležitost dostali i ti 
ze znevýhodněného prostředí nebo se 
specifickými potřebami. 

Bezprostředně po skončení této série 
strukturovaných dialogů rozjelo ICM Jin-
dřichův Hradec projekt Zvol si svého pre-
zidenta, který obsahově navazoval na Tvůj 
hlas může rozhodnout. Účast byla přednost-
ně nabídnuta absolventům předchozího 
projektu, kteří si chtěli ještě více prohlou-
bit svoje znalosti a zapojit se do dalších 
dialogů s veřejnými činiteli. Dozvěděli se 
například, jaké pravomoci má český pre-
zident a diskutovali o tom, jaké vlastnosti 
a zkušenosti by měl prezident mít. Hlavními 
výstupy projektu byla interaktivní výstava 
a také dohoda o další spolupráci se zástup-
ci Jihočeského kraje. 

O dalších aktivitách ICM Jindřichův 
Hradec zjistíte více na webových strán-
kách icmjh.cz.  LR ×

Na pomoc sirotkům, 
kteří „vypadli“ ze sys-
tému sociální ochrany 

a žijí na ulici, se zaměřil pro-
jekt Children of Heaven, který 
v roce 2019 koordinovala br-
něnská skupina Active Youth 
Lawyers. Spolupracovala na 
něm s partnery z Litvy, Bul-
harska, Španělska, Rumunska, 
Ruska, Turecka, Maďarska 
a Polska. Děti ulice nechodí do 
školy, žijí v  izolaci, svoji tíži-
vou situaci mnohdy řeší kon-
zumací drog a jen těžko hle-
dají cestu zpět do společnosti. 
Navíc často čelí předsudkům 
a diskriminaci. Projekt se pro-
to zaměřil nejen na přímou 
podporu těchto dětí, ale snažil 
se také o změnu negativních 
postojů veřejnosti. Součástí 
byla celá řada aktivit včetně 
týdenní výměny pracovníků 
s mládeží v Adamově u Brna. 
Zúčastnili se jí zástupci všech 
zapojených zemí, přičemž po-
lovinu z nich tvořili mladí lidé 
s  omezenými příležitostmi, 
kteří sami vyrostli v dětských 
domovech. Učili se například, 
jak komunikovat s  ohrože-
nými dětmi a získat si jejich 
důvěru, což je pro další práci 
s nimi zásadní. ×

Šance pro  
děti ulice

Obrovského úspěchu 
dosáhl mezinárodní 
projekt eTw-T-R-A-I-N, 

který koordinovala Alena Jan-
dlová z Obchodní akademie 
a  VOŠE Tábor. Byl jedním 
z devíti projektů, které v  le-
tošním roce získaly Evropskou 
cenu eTwinning, a to v konku-
renci rekordního počtu 1824 
přihlášených. Projekt probí-
hal celý školní rok a  účast-
nili se ho žáci ve věku 15–19 
let. Kromě táborské střední 
se do něj zapojily také školy 
v Belgii, Chorvatsku, Itálii, Ma-
ďarsku, Polsku, Portugalsku, 
Rakousku, Řecku, Španělsku 
a Turecku. Cílem bylo rozvíjet 
spolupráci a komunikaci žáků 
v angličtině při využití digi-
tálních nástrojů. Projekt měl 
formu virtuální cesty vlakem 
se zastávkami, ve kterých žáci 
plnili různé úkoly zaměřené na 
témata jako umění, udržitel-
nost a mediální gramotnost. 
Učili se analyzovat a  inter-
pretovat fotografie, vytvářeli 
plakáty na téma diskriminace, 
bavili se o  současném dění 
a učili se rozpoznat falešné 
zprávy, zabývali se životním 
cyklem svých tenisek nebo 
vymýšleli návrh města, ve 
kterém by chtěli žít. Cesta 
vlakem s vrstevníky z  jiných 
evropských zemí jim měla po-
moci stát se tolerantními (T), 
respektujícími (R), aktivními 
(A) a  inovativními (I) „neti-
zeny“ (N) – občany zvyklými 
používat internet. ×

Virtuální  
cesta vlakem

Stavební a zahradnické 
obory se v  Evropě ne-
ztratí – tak zní název 

projektu Erasmus+, který 
v  letech 2020–2021 realizo-
vala Střední odborná škola Ja-
rov v Praze. Dvě skupiny žáků 
v rámci něj vycestovaly sbírat 
nové zkušenosti do Španělska 
a Nizozemí. Projekt postou-
pil do užší nominace na Cenu 
DZS 2021 v kategorii inkluze 
a diverzita. Škola totiž nabídla 
příležitost vyjet na stáž i zá-
jemcům se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Španělskou 
skupinku tvořili žáci staveb-
ních a  dřevozpracujících 
oborů. Ve městě Granada se 
seznámili s památkově chrá-
něnou maurskou výstavbou 
a pracovali ve firmách, které 
tyto budovy a mobiliář reno-
vují. Do Holandska zamířili 
žáci zahradnických oborů, 
kteří se v Amsterdamu učili 
vazbu květin a dekoraci even-
tů pod vedením zkušených 
floristů. Oba pobyty trvaly 
17 dní a  žáci si během nich 
prohloubili nejen svoje od-
borné znalosti a dovednosti, 
ale procvičili se také v ang-
ličtině a více se osamostat-
nili. Střední odborná škola 
Jarov organizuje zahraniční 
stáže už řadu let, letos navíc 
uspěla s žádostí o akreditaci 
v programu Erasmus+, která 
jí umožní nabídnout meziná-
rodní příležitosti mnoha dal-
ším zájemcům. × 

V Evropě  
se neztratíme

Evropský rok mládeže

Získejte dovednosti 
k řízení svojí 
kariéry a zbavte se 
pracovního stresu.

Koronavirová krize zhor-
šila vyhlídky mladých 
lidí na trhu práce. Zvýšil 

se počet těch, kteří v důsledku 
pandemie přišli o práci nebo ji 
ani nebyli schopni sehnat kvůli 
nedostatku praxe. I ti, kteří za-
městnání mají, často tíží pocit 
nejistoty o vlastní budoucnost. 
Pomoci jim může e-learningo-
vý portál unwind.work, který je 
hlavním výstupem evropského 
projektu UNWIND. Vytvořila ho 
krnovská nezisková organizace 
AKLUB s partnery v Polsku, Ir-
sku, Finsku na Kypru a ve Velké 

Británii. Jeho součástí jsou on-
line výuková videa, která po-
mohu mladým lidem rozvíjet 
důležité průřezové dovednosti 
pro řízení kariéry, udržení za-
městnání a zvládání pracovní-
ho stresu. Přístup k videím je 
bezplatný a portál je dostupný 
ve všech jazycích partnerských 
zemí včetně češtiny. Součástí 
projektu UNWIND je i vzdělá-
vací program pro mentory mla-
dých lidí a manažery lidských 
zdrojů. ×

Jde to i bez 
stresu

98

https://www.icmjh.cz/
https://unwind.work/


Jak na to

evropský rok mládeže dává prostor k zviditelnění neformálního vzdělávání, a hlavně 
samotných pracovníků s mládeží, kteří do něj významnou měrou přispívají. Svou 
činností doplňují mezery v systému školního vzdělávání a mladým lidem nabízejí 
jiné cesty rozvoje. Často sami netuší, že i jim evropské programy nabízejí příležitosti 
k dalšímu vzdělávání. využít je mohou nejen pro svoji práci s mládeží, ale taky pro 
vlastní osobnostní růst.

Jde to i neformálně!
Text: Pavlína Macounová, Lucie Rychlá

Každý, kdo zajišťuje jakýmkoliv 
způsobem neformální vzdělávání 
mladých lidí do 30 let je v České re-

publice oficiálně považován za pracovníka 
s mládeží, a má tak možnost využít všech 
příležitostí, které mu nabízejí programy Eras-
mus+ a Evropský sbor solidarity. Zpočátku je 
vhodné zapojit se jako účastník – načerpat 
nové znalosti a zkušenosti, zlepšit se v cizím 
jazyce, navázat profesní kontakty a partner-
ství – které lze následně využít při realizaci 
vlastních projektů a aktivit s mládeží. 

Vzdělávací aktivity
Na online platformě SALTO-YOUTH dopo-
ručujeme sledovat nabídku mezinárodních 

i národních vzdělávacích aktivit (TCA – 
Training and Cooperation Activities), které 
zahrnují kontaktní semináře, studijní ná-
vštěvy, tematické workshopy a konferen-
ce nebo výzkumné studie. Pro přihlášení je 
nutné si na platformě založit uživatelský 
účet. Registrace je zdarma a dává přístup 
i k dalším službám. Zájemci o vzdělávací 
aktivity jsou vybírání na základě popsané 
motivace. Náklady spojené s účastí na akci 
jsou hrazeny. 

Zahraniční výměny
Jedinečnou příležitost poznat, jak to chodí 
v jiné zemi, nabízejí pracovníkům s mláde-
ží také zahraniční výměny, které z velké 

části hradí program Erasmus+. Finanční 
podporu lze využít například na pořádání 
školení, seminářů, odborných stáží a stu-
dijních návštěv. Vyjet je možné opako-
vaně, a to do více než 30 zemí Evropy. 
Stačí si vyhledat organizaci, která je do 
takového projektu zapojena a přihlásit se 
do jejích aktivit. Doporučujeme sledovat 
facebookovou stránku Youth projects 
CZECH REPUBLIC, kde organizace zapo-
jené do programu Erasmus+ sdílejí svoje 
nabídky výměn pro mládež i pro pracov-
níky s mládeží.

Informační síť
Další informace o evropských příležitos-
tech a vzdělávacích aktivitách v progra-
mech Erasmus+ mládež a Evropský sbor 
solidarity poskytuje Eurodesk. Ten provo-
zuje nejen informační portál (eurodesk.cz), 
ale také síť 34 regionálních odborníků, kte-
ří ve všech krajích České republiky pořádají 
různé typy informačních aktivit. Domluvit 
lze například přednášky a workshopy na 
školách a v organizacích, které chtějí in-
formovat mládež o nabídkách evropských 
programů (v případě zájmu kontaktujte 
národní koordinátorku Eurodesku). Při-
hlaste se na stránkách Eurodesku k od-
běru pravidelného newsletteru a nic vám 
neunikne. 

Novinky ze světa mezinárodního 
vzdělávání i aktuální nabídky pro mládež 
a pracovníky s mládeží sdílíme také na Fa-
cebooku (Evropské příležitosti pro mladé) 
a Instagramu (Eurodesk_cz). ×

Mladí lidé ve věku 18–30 let můžou spojit příjemné s užitečným a vyrazit do světa po-
máhat jako dobrovolníci. Vyjet můžou na dva týdny (třeba během letních prázdnin) 
nebo i na celý rok. Vybrat si můžou z více než 40 destinací a Evropský sbor solidarity 
jim přispěje na náklady spojené s cestou a pobytem. Dostanou také malé kapesné 
a můžou využít i přípravný jazykový kurz. Studium nebo předchozí zkušenosti nejsou 
podmínkou. Více zjistíte na evropskydobrovolnik.cz. Pokud chcete raději pomáhat ve 
svém okolí, můžete získat finanční podporu pro vlastní solidární projekt. Stačí vytvořit 
neformální skupinu o nejméně pěti lidech a podat si projektovou žádost. DZS pravidelně 
pořádá školení Vytvoř solid(ár)ní projekt, kde se zájemci dozvědí, jak na to, a navíc potkají 
podobně smýšlející vrstevníky. Dobré rady najdete i v naší stejnojmenné brožurce a na 
stránce sborsolidarity.cz. Při realizaci projektu je navíc možné využít podpory kouče. ×

Pomáhejte druhým doma i v zahraničí

Zapojte se do občanského života

Vyrazte za poznáním na výměnu mládeže

Jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí, poznat tam nové lidi i sama sebe a taky 
se něco nového naučit nabízejí mladým lidem ve věku 13–30 let tzv. výměny mládeže. 
Jedná se o tematicky zaměřené vzdělávací aktivity s mezinárodní účastí, které trvají 
5–21 dní. Jsou finančně podporované z programu Erasmus+, který účastníkům přispívá 
na cestovní i pobytové náklady. Další prostředky jsou určeny na přípravu a organizaci 
projektu. Přehled českých organizací, které realizují výměny mládeže, najdete na 
webu dzs.cz. Aktuální nabídky můžete sledovat na neoficiální facebookové stránce 
Youth Projects CZECH REPUBLIC. Součástí programu Erasmus+ je nově také soutěž 
DiscoverEU pro čerstvě plnoleté. Vyhlašována je dvakrát ročně (na jaře a na podzim). 
Mladí Evropané mají šanci vyhrát bezplatnou vlakovou jízdenku na cesty po Evropě. 
Stačí správně vyplnit online kvíz na Evropském portálu pro mládež, kde najdete i bližší 
informace o pravidlech. ×

Program Erasmus+ nabízí mládeži ve věku 13–30 let také příležitost aktivně se angažo-
vat v občanském životě na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Jedná 
se o tzv. aktivity participace mládeže, které mají za cíl podpořit účast mladých lidí 
na demokratickém rozvoji Evropy a zvýšit u nich povědomí o evropských hodnotách 
a právech. Zapojit se můžou do různých neformálních akcí, jako jsou simulace, debaty 
s politiky a dalšími veřejnými činiteli, workshopy nebo informační kampaně. Projekty 
můžou trvat tři měsíce až dva roky. Stačí vytvořit neformální skupinu, v které je alespoň 
jeden zletilý člen. S realizací projektu pomůže účastníkům kouč a zapojit se mohou i lidé 
s rozhodovací pravomocí. Přesné podmínky a termíny výzev najdete na webu dzs.cz. 
Doporučujeme také omrknout iniciativu Europe Goes Local, která propojuje mládež se 
samosprávami měst. Společně pak rozvíjejí nápady, jak dané město vylepšit. ×
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Jakub Modes 
(26 let) vystudoval obor Sociál-
ní pedagogika na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad labem. Během 
studií pracoval v Azylovém domě 
Samaritán. Začal jako praktikant 
a postupně se vypracoval až na 
pozici ředitele. V letech 2020–2021 
realizoval solidární projekt s pod-
porou Evropského sboru solidarity, 
v rámci kterého vytvořil portál  
azylaky.cz. ten usnadňuje lidem 
bez domova přístup k informacím 
o azylových domech a noclehár-
nách v jejich okolí. Nyní se věnuje 
projektu brandbezdomova.cz a jako 
kouč předává dál svoje zkušenosti 
s realizací solidárních projektů. 

Rozhovor Evropský rok mládeže 

Jakuba Modese jen tak něco nezastaví. Už při studiích sociální pedagogiky si našel 
praxi v azylovém domě a po několika měsících se vypracoval na vedoucího. když sháněl 
informace o jiných azylových domech v Česku, zjistil, že jsou často neaktuální nebo 
špatně dostupné. Řekl si proto, že vybuduje online portál, který lidem v nouzi ukáže 
cestu k nebližšímu ubytování snadno a rychle. tak vznikly azylaky.cz. S realizací jeho 
nápadu mu finančně pomohl evropský sbor solidarity. 

Důležité je mít drive
Text: Lucie Rychlá

Vždycky jste se takto angažoval 
na pomoc druhým?
Vůbec ne. Poprvé jsem začal pra-

covat s lidmi, když mi bylo asi šestnáct. 
Sehnal jsem si tenkrát brigádu v psychia- 
trické nemocnici v Bohnicích, abych si 
něco přivydělal. Víc jsem se začal anga-
žovat až při studiu sociální pedagogiky 
v Ústí nad Labem, když jsem si musel 
najít odbornou praxi. Tu jsem nakonec 
získal v Azylovém domě Samaritán, který 
byl blízko mých kolejí. Po měsíci jsem 
tam začal pracovat jako terénní pracov-
ník a po dalších čtyřech jsem vyhrál vý-
běrko na pozici vedoucího. Pracoval jsem 
tam pak celá studia, ke konci dokonce 
jako dočasný ředitel. 

Jak vás napadla myšlenka vytvořit por-
tál azyláky.cz?
Už jako terénní pracovník jsem vyhle-
dával nabídky různých sociálních služeb 
a zjistil, že většina z nich měla na webu 
neaktuální informace nebo byly špatně 
dostupné. Říkal jsem si, že když je to 
takhle komplikované pro mě, jak si asi 
poradí lidé, kteří ty informace opravdu 
potřebují? Napadlo mě proto vytvořit 
jednoduchý portál, který by klientům 
ukázal cestu k nejbližšímu azylovému 
domu v okolí. 

Jak jste peníze využil, když už jste měl 
portál hotový?
V  projektové žádosti jsem původně 
uvedl, že chceme do portálu zařadit jen 
zhruba třicet azylových domů z větších 
měst. Pak jsem se ale rozhodl zahrnout 
tam úplně všechny. Peníze z grantu jsme 
využili na cesty po azylových domech 
a na nákup techniky, kterou jsme použí-
vali na focení a natáčení videí. Na portálu 
jsme zaplatili funkci geolokace, díky kte-
ré se člověku zobrazí opravdu nejbližší 
zařízení v jeho okolí. Peníze jsme použili 
taky na marketing a placenou reklamu 
na sociálních sítích. 

Narazil jste během realizace projektu 
na nějaký problém? 
Největší překážkou byla pandemie. Pro-
jekt jsme spustili na začátku roku 2020, 
takže jsme ho pak museli kvůli různým 
omezením o pár měsíců posunout. Ne-
mohli jsme taky navštívit všechny azy-
lové domy, jak jsme původně plánovali, 
a několik členů týmů postupně ztrácelo 
motivaci na projektu pracovat. I tak se mi 
ale podařilo projekt dotáhnout, protože 
jsem o to opravdu stál.

Co byste poradil lidem, kteří chtějí 
solidární projekt taky realizovat?
Poradil bych jim, ať si najdou zkušeného 
kouče a ať vědí, co dělají a proč. Ať vědí, 
že to dokážou i sami. Práce na projektu 
vyžaduje hodně úsilí a vytrvalosti. Na za-
čátku je každý nadšený, ale když projekt 
trvá rok nebo déle, je důležité mít drive 
a motivaci ho dotáhnout, i když za to 
člověk nic nedostane. Určitě je dobré jít 
do toho s někým, kdo má stejný drive 
jako vy a nenechá vás ve štychu. Pro 
mě bylo super mít možnost realizovat 
něco, za čím jsem stál, a dokázat si, že 
to zvládnu na vlastní pěst. 

Co na Azyláky říkají lidé z  terénu? 
A jak se bude portál vyvíjet dál?
Když jsme ze začátku obvolávali azylové 
domy kvůli informacím, reakce některých 
zaměstnanců mě hodně překvapily. Za-
tímco někteří byli nadšení a projekt pod-
porovali, jiní neměli zájem s námi spolu-
pracovat, protože nestáli o další klienty. 

Na portál jsme ale zařadili kontakty na 
všechna zařízení. Prostě jsme využili ve-
řejně dostupné informace z jejich webů. 
Portál teď používají především sociální 
pracovníci v terénu a mám od nich hodně 
pozitivní zpětnou vazbu. Klientům třeba 
radí, kde najdou nejbližší volné ubytová-
ní, když je u nich v azylovém domě plno. 
Portál je stále funkční, ale je nutné ho 
čas od času aktualizovat. A teď už je 
to docela potřeba. Sháním proto pení-
ze, abych mohl zaplatit někomu, kdo se 
o to postará.

Je u nás dostatečná kapacita v zaříze-
ních pro lidi bez domova?
V České republice žije podle průzkumů 
kolem dvaceti tisíc bezdomovců, což je 
výrazně méně než v jiných evropských 
zemích. Nejsou do toho ale započítáni 
lidé, kteří přespávají třeba u kamarádů 
nebo žijí v jiných nestabilních podmín-
kách. Situace s ubytováním se v různých 
městech výrazně liší. Třeba v Ústí je ka-
pacita míst poměrně nízká. Obecně u nás 
chybí ubytovací zařízení pro bezdomov-
ce, kteří jsou fyzicky nebo psychicky po-
stižení a potřebují větší pomoc. Takových 
je u nás bohužel hodně.

Čemu se věnujete nyní? Jaké jsou vaše 
další plány?
Pracuju teď v soukromé firmě a věnuju 
se novému projektu brandbezdomova.
cz, kde prodávám mikiny a další oble-
čení ručně šité zdravotně postiženými 
lidmi v chráněné dílně. Z prodeje získá-
vám finance mimo jiné i na aktualizaci 
portálu Azyláky. Lidé tam můžou přispět 
taky na můj projekt spabát. Je to spacák 
pro lidi bez domova, který můžou složit 
a nosit jako zimní bundu. Inspiroval jsem 
se nápadem z Ameriky a konzultoval ho 
s firmou Condor, která se výrobou spa-
cáků zabývá. Kromě toho dělám kouče 
pro taneční festival Rotahufest, který 
připravuje pár nadšenců z Charity v Ústí 
nad Labem. ×

Vytvořil jsem online 
mapu azylových domů

Opravdu jsem o to stál. 
Práce na projektu vyžaduje 
hodně úsilí a vytrvalosti

Zjistil jsem, že můžu pro 
svůj nápad získat peníze 
z Evropského sboru 
solidarity a grant jsem 
nakonec dostal

A jak jste se dostal od nápadu k jeho 
realizaci?
Po škole jsem chtěl původně cestovat 
a točit videa na YouTube o sociálních pro-
blémech ve světě. Pak mi ale došlo, že 
toho vlastně moc nevím o situaci u nás. 
Zkoumal jsem různé granty a přes dob-
rovolnické centrum v Ústí jsem zjistil, že 
Dům zahraniční spolupráce nabízí školení, 
jak realizovat vlastní solidární projekty 
a že je na ně možné získat finance z Ev-
ropského sboru solidarity. Na školení 
jsem už věděl, že chci dělat Azyláky, 
a tak jsem rovnou pracoval na grantové 
žádosti. Taky jsem tam potkal Šárku, kte-
rou jsem přemluvil, aby mi s projektem 
pomohla. Moji první žádost mi nejdřív 
nepotvrdili, ale to mě nezastavilo. Napsal 
jsem o svém nápadu zlínské firmě Cree-
py, která tvoří webové stránky, a ta mi 
pomohla celý portál vybudovat zadarmo. 
Pak mi ale zavolali z DZS, že jsem grant 
nakonec dostal.
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Profil

Hnutí Brontosaurus se může po-
chlubit tím, že je nejstarší ne-
přetržitě působící ekologickou 

organizací v České republice. Jeho příběh 
se začal psát už v roce 1974, kdy skupina 
mladých ekologů ve spolupráci s časopi-
sem Mladý svět uskutečnila akci u příle-
žitosti Roku životního prostředí vyhláše-
ného OSN. Nečekaný úspěch způsobil, že 
se v podobných aktivitách pokračovalo 
a ustanovilo se hnutí, které přežilo i změnu 
režimu a funguje dodnes. Jeho cílem je jak 
ochrana přírody, tak pomoc při udržování 
kulturních památek. 

„Stovky mladých lidí se každoročně 
zapojují do ochrany přírody a její rozma-
nitosti,“ říká vedoucí ústředí Veronika Vla-
čuhová. „Sázejí aleje stromů, kosí louky, 
vyvěšují a čistí ptačí budky, které ptákům 
poskytují nejen úkryt. Dobrovolníci věnují 
svůj volný čas pomoci na hradech a v jejich 
zahradách, opravují hradní zdi a čistí zane-
dbané studánky. A to vše je doprovázeno 
nejen dobrým pocitem, ale také zábavou, 
zážitky a silným poutem mezi účastníky. 

Pomoc přírodě, zasloužený odpočinek 
u místního rybníka, tanec u ohně a spa-
ní pod hvězdami nebo v teepee. Bavíme 
se s přáteli, učíme se hrou a pomáháme 
k lepší budoucnosti.“

Dobrovolníci z Brontosauru nepomá-
hají pouze u nás, ale také v zahraničí. 
Třeba na Ukrajině vyznačili stovky kilo-
metrů turistických stezek, podporují ko-
munity v srbském a rumunském Banátu 
a uplatnili se také v dalekém indickém 
Mulbekhu.

Cesta empatie
Hnutí dlouhodobě spolupracuje s Do-
mem zahraniční spolupráce. Prostřed-
nictvím programů Erasmus+ a Evropský 
sbor solidarity získává nové poznatky 
a zkušenosti ze zahraničí, které zahrnuje 
do vzdělávacích kurzů pro pracovníky 
s mládeží. Kromě toho pořádá výměny 
mládeže pro účastníky z celé Evropy. 

Nejnovějším příkladem je výměna 
mládeže The Way of Empathy (Cesta 
empatie), která se konala letos v břez-
nu. Zúčastnilo se jí čtyřicet mladých lidí 
z České republiky, Řecka, Německa, Špa-
nělska a Itálie. Pod vedením zkušených 
lektorů prožili deset dní plných inspi-
race, sdílení a mezikulturních dialogů 
o solidaritě, empatii a vzájemném po-
rozumění. Výměna proběhla v úchvat-
ném prostředí Moravského krasu, které 

umožnilo účastníkům plně se programu 
oddat.

Děláme si navzájem radost
„Největší přínos projektů Erasmu+ vidíme 
především v prostoru, který poskytujeme 
mladým lidem z různých částí světa,“ říká 
Veronika Vlačuhová. „Při práci s mládeží je 
důležité myslet na duševní hygienu, pohodu 
a svobodu vyjádřit vlastní názor, což je klíčo-
vým prvkem našich výměn a školení. Program 
Erasmus+ nám navíc umožňuje setkávat se 
a vzájemně se obohacovat o  zkušenosti, 
příklady dobré praxe a nové metody práce 
s mladými lidmi v celé Evropě,“ doplňuje. 

„Hlavní myšlenkou aktivit Hnutí Bronto-
saurus je dávat si navzájem radost, a proto 
je pro nás nesmírně důležité vychovávat 
šťastné a sebevědomé nové generace, které 
si budou vážit hodnot, jako je solidarita, 
empatie, pomoc a harmonie. Jsme nesmírně 
hrdí na to, že se můžeme podílet na formo-
vání budoucích generací v České republice 
a ve světě i prostřednictvím programů Eras-
mus+ a Sbor solidarity.“

Na léto Brontosaurus chystá dva me-
zinárodní dobrovolnické tábory s podpo-
rou Sboru solidarity a připravuje také tra-
diční brontosauří tábory určené dětem, 
studentům a rodinám, které kombinují 
zážitkový program, dobrovolnickou práci 
i zábavu. Více o nich zjistíte na stránkách 
brontosaurus.cz. ×

ekologické hnutí Brontosaurus je dobře známou a zavedenou značkou, která se začala 
rozvíjet už před více než pětačtyřiceti lety. kromě nejrůznějších dobrovolnických aktivit, 
týkajících se především ochrany přírody, a letních táborů pro mládež i děti se zapojuje také 
do mezinárodních projektů. v rámci erasmus+ pořádá například výměny mládeže s účastníky 
z různých evropských zemí – jedna taková se konala letos v březnu v moravském krasu. 

Vychováváme 
sebevědomé generace
Text: Martina Oplatková
Foto: Archiv Hnutí Brontosaurus

Kosení trávy na letním 
táboře v Moravském krase

Značení stezek na putovním 
táboře na Zakarpatské Ukrajině

Dobrovolnický tábor Kimuri 
na záchranné stanici Pasíčka

Mezinárodní víkendovka BoND 
organizovaná dobrovolníky 
Sboru solidarity v ekocentru 
Dúbrava v Hodoníně

letní dobrovolnický tábor 
v Prášilech na Šumavě

Vzdělávací a zážitkový kurz 
Cestičky v lesích u Horních lhotic
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Facebook
facebook.com/dumzahranicnispoluprace
facebook.com/erasmusplusCR 
facebook.com/mladezvakci 
facebook.com/czelobrussels

Instagram
instagram.com/dzs_cz

Twitter
twitter.com/dzs_cz 
twitter.com/CZELO_Brussels

LinkedIn
linkedin.com/company/dzs_cz

YouTube
bit.ly/DZStube

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
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