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Evropský sbor solidarity zahájil nové programové období. Navýšený rozpočet 
umožní zapojení více než 270 000 mladých lidí 
 
Evropský sbor solidarity vstoupil s rokem 2021 do nového sedmiletého programového období. 
Evropská komise dnes vyhlásila termíny výzev pro žadatele a program tak oficiálně spustila. 
Zároveň představila čtyři hlavní priority programu. 
 
Evropský sbor solidarity poskytuje mladým lidem příležitost zapojit se do dobrovolnických aktivit 
v různých oblastech, poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a 
zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Zároveň nabízí příležitost získat nové dovednosti a 
pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.  
 
V programovém období 2021-2027 bude Evropský sbor solidarity operovat s rozpočtem přes jednu 
miliardu eur, který umožní účast více než 270 000 mladých lidí. Aktivity programu v následujících 
sedmi letech budou podporovat čtyři hlavní priority nového programového období: 

• Digitalizace 

• Inkluze a diverzita 

• Udržitelnost 

• Participace 
 
Cílem Evropské komise je zpřístupnit program pro všechny účastníky s omezenými příležitostmi. 
Administrace projektů se zjednoduší a digitalizuje, důraz bude kladen na zelenější způsoby dopravy a 
podporu zapojení účastníků do občanského života. Kromě těchto čtyř hlavních oblastí bude mít 
program flexibilitu pro přidávání ročních priorit pro řešení naléhavých problémů – v tomto roce se 
proto zaměří na zdraví a motivaci dobrovolníků k práci na projektech věnovaných řešení zdravotních 
výzev, včetně dopadu pandemie covid-19. 
 
Nedílnou součástí programu nadále zůstávají možnosti zapojení mladých lidí do solidárních projektů a 
realizace mezinárodních dobrovolnických aktivit pro jednotlivce či týmy. Novinkou programového 
období 2021-2027 je centrálně řízená aktivita dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci, které 
přispěje řešení humanitárních výzev v třetích zemích a podpoří činnosti pomoci EU. 
 

Evropská komise dnes zveřejnila příručku programu a termíny výzev pro podání žádostí, které byly 
pro dobrovolnické i solidární projekty stanoveny na 28. května a 5. října. Dům zahraniční spolupráce 
pořádá pro žadatele informační webináře, na kterých jim detailně představí novinky i jednotlivé 
aktivity programu.  

• 28. dubna proběhne infowebinář pro zájemce o dobrovolnické projekty  

• 29. dubna proběhne infowebinář pro zájemce o solidární projekty 
 

S procesem předkládání žádostí navíc pomůže žadatelům návod na stránkách Domu zahraniční 
spolupráce. Více o programu naleznete na stránce Evropského sboru solidarity.  
 
 
Pro více informací prosím kontaktujte:  

Lucie Durcová  

vedoucí informačního a komunikačního oddělení  

tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_guide_2021.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-corps
https://www.dzs.cz/udalost/informacni-webinar-k-programu-evropsky-sbor-solidarity-dobrovolnicke-projekty
https://www.dzs.cz/udalost/informacni-webinar-k-programu-evropsky-sbor-solidarity-solidarni-projekty
https://www.dzs.cz/jak-si-podat-zadost-o-projekt-v-programu-evropsky-sbor-solidarity
https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity
mailto:lucie.durcova@dzs.cz


 

Dům zahraniční spolupráce 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho 

stěžejní činností je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého 

školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS naleznete na www.dzs.cz 

 

http://www.dzs.cz/

