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DZS slavnostně spouští Evropský sbor solidarity
V pondělí 24. září se v industriálních prostorech Vnitroblocku na Praze 7 koná
slavnostní zahájení nového evropského programu pro mládež - Evropský sbor
solidarity. Akci pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS) a je otevřená široké
veřejnosti. Na návštěvníky čeká již od 16:00 pestrý program plný diskuzí, workshopů a
živé hudby.
Pozvání na akci přijal Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů
z MŠMT, zúčastní se jí i Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, slamer Filip Koryta
a celým večerem bude provázet herečka Tereza Dočkalová. K poslechu zahraje romská
kapela Terne Čhave a o občerstvení se postará Sociální bistro Střecha, kavárna Mezi Řádky
a Ethnocatering.
Evropský sbor solidarity byl iniciován Evropskou komisí v prosinci 2016 s cílem pomoci
mladým lidem ve věku 18–30 let, aby se zapojili do široké škály dobrovolnických aktivit v
oblastech jako životní prostředí, kultura, sociální služby a dobrovolnické aktivity. Jeho
snahou je také podpořit mladé lidi při vstupu na pracovní trh a přispět tak ke snižování
nezaměstnanosti v EU.
V minulém roce vyčlenila Komise na Sbor solidarity více než 340 milionů eur, aby mohl do
konce roku 2020 podpořit na 100 000 mladých lidí. Letos v létě pak vyzvala organizace,
které mají zájem se do aktivit programu zapojit, aby do 16. října tohoto roku předložily návrhy
svých projektů. Na jejich realizaci přispěje Evropská komise celkem 44 miliony eur. O
finanční podporu se můžou ucházet jak veřejné, tak soukromé subjekty, ale také neformální
skupiny mladých lidí. Zájemci musí ale nejprve obdržet značku kvality, o kterou si mohou
zažádat u národní agentury Evropského sboru solidarity (v případě České republiky je to
DZS).
Sbor solidarity nabízí celkem čtyři typy aktivit, do kterých se mohou zájemci z členských
zemí EU a partnerských států zapojit: dobrovolnické projekty, dobrovolnická partnerství (pro
dlouhodobé projekty spolupráce zkušených organizací), solidární projekty (národní aktivity),
stáže a pracovní místa. Během měsíce září organizuje DZS řadu informačních seminářů o
grantových příležitostech tohoto nového programu, podrobnější informace lze najít také na
webu http://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/

Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených
na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více
informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

