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Eurodesk pomáhá mladým Evropanům již 30 let. Výročí oslaví konferencí 

Evropská informační síť Eurodesk slaví 30 let od svého vzniku. Při příležitosti kulatého výročí 

připravila online konferenci pro širokou veřejnost. Sledovat ji bude možné prostřednictvím Facebook 

Live Streamu.  

Eurodesk poskytuje mladým lidem přístup k informacím o příležitostech studia, práce, stáží či 

dobrovolnictví v zahraničí již od roku 1990. Své 30. jubileum oslaví 28. listopadu online konferencí, na 

které bude společně se šesti hosty diskutovat o aktuálních společenských tématech.  

V prvním bloku konference se socioložka Markéta Šetinová a psycholožka Alžběta Protivanská zamyslí 

nad dopady současného digitálního světa na mezilidské vztahy. Bude mít přesun všech mezilidských 

interakcí do online prostředí následky do budoucna? Druhý blok se zaměří na dezinformace a kritické 

myšlení. Politolog a pedagog Miloš Gregor a programátor Matyáš Boháček odhalí, zda existuje návod, 

jak se v současném světe zorientovat a nepodlehnout fake news. Třetí blok bude věnován historické 

zkušenosti a jejímu předávání dalším generacím. Bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního 

tribunálu pro Jugoslávii Vladimír Dzuro a koordinátor projektu "Kam vedie nacionalizmus a 

extrémizmus“ Kamil Sládek budou diskutovat o spouštěcích mechanismech konfliktů jako byla válka 

v Jugoslávii, ve kterých soused zvedá zbraň proti sousedovi. Jak takovým konfliktům předcházet? A 

jak učit další generace o nedávné a mnohdy nepříjemné historii? Celou akcí bude provázet moderátor 

Michael Rozsypal. 

„Původně jsme se měli sejít a oslavit narozeniny Eurodesku společně s našimi regionálními partnery, 

absolventy výjezdů a zájemci o zahraniční zkušenosti. Pandemie nám plány překazila, přesto 

doufáme, že se sejdeme alespoň virtuálně, a třeba se k nám připojí o to více lidí,“ komentuje Tomáš 

Berný z Domu zahraniční spolupráce, který se na přípravách oslav Eurodesku podílel.  „V závěru 

každého bloku bude prostor pro dotazy publika a společnou diskuzi. V pauzách mezi jednotlivými 

bloky jsme přichystali několik narozeninových překvapení,“ prozrazuje. 

Více informací a možnost sledovat událost online: Facebook událost EURODESK slaví 30 let! 

 

Eurodesk 

Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích světa. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s 

mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mezinárodních vzdělávacích programech. Od roku 2014 je 

hlavním komunikačním kanálem programu Erasmus+ mládež. Eurodesk má v České republice rozvinutou síť 

regionálních partnerů, kteří zpřístupňují informační služby mladým lidem na místní úrovni. Národním 

partnerem Eurodesku je Dům zahraniční spolupráce.  

Dům zahraniční spolupráce 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho 

stěžejní činností je administrace programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace 

českého školství v zahraničí. Svou činností výrazně přispívá k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, podporuje 

profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků s mládeží. Studentům, žákům a mladým lidem nabízí 

příležitost rozšířit si vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí.  
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