
Kde se dozvíš více?

Národní institut dětí a mládeže MŠMT 
Česká národní agentura Mládež 
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 
telefon/fax: +420 224 872 280 
e-mail: eds@mladezvakci.cz 
www.mladezvakci.cz

Akce 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA



Informace pro organizace, které chtějí 
přijímat zahraniční dobrovolníky

 Přihlašte se na Akreditační školení pro nové 
vysílající a hostitelské organizace. Na www.
mladezvakci.cz naleznete formulář „Vyjádření 
zájmu stát se hostitelskou nebo vysílající organi-
zací“ (Expression of Interest). Ten je třeba anglicky 
vyplnit a v elektronické a tištěné podobě zaslat 
naší agentuře.

 Vaši organizaci pak navštíví dva hodnotitelé, 
kteří zhodnotí jeho vhodnost pro zařazení do data-
báze hostitelských a vysílajících organizací.

 Teprve po úspěšném zařazení do databáze se 
k vám mohou hlásit mladí dobrovolníci z Evropy. 

 V další fázi žádáte Českou národní agenturu 
Mládež o grant na pokrytí nákladů na projekt.

Několik rad, jak postupovat

 Seznam se dobře s pravidly Evropské dobro-
volné služby: www.mladezvakci.cz/evropska-
-dobrovolna-sluzba.

 Kontaktuj vysílající organizaci (např. občanské 
sdružení působící v oblasti sociální, ekologické, 
kulturní). Seznam vysílajících organizací je umístěn 
v Databázi EDS na adrese www.evsdatabase.eu. 

 Společně s vysílající organizací kontaktujte 
vybranou hostitelskou organizaci (opět Da-
tabáze EDS), dohodněte konkrétní podmínky 
projektu a podejte žádost o grant k jedné z národ-
ních agentur.

 Počítej s tím, že vyhledání vhodného hostitel-
ského projektu může zabrat delší čas. K tomu 
připočti čas pro podání žádosti o grant, její vyříze-
ní, předodjezdovou přípravu...

Co vše je pro tebe zajištěno

 Předodjezdová příprava  Úhrada nákladů 
na cestu  Ubytování  Stravování  Pojiště-
ní  Kapesné  Školení před odjezdem a po 
příjezdu do hostitelské země  Zaškolení do 
vlastní činnosti a jazyková průprava  Mentor 

 Průběžné hodnocení a hodnotící setkání po 
návratu  Pas mládeže (www.pasmladeze.cz) 
– dokument uznávající tvoji zkušenost z EDS.

Kdo to zaplatí?

Veškeré finanční náklady jsou kryty z grantu EU,
o který si žádá vysílající nebo hostitelská organiza-
ce u své národní agentury programu Mládež v akci, 
jehož je Evropská dobrovolná služba součástí.

Evropská dobrovolná služba ti umožní

 Dobrovolně pracovat v neziskové organizaci 
v zahraničí  Pomáhat a získat nové znalosti 
a přátele  Ale především je to pro tebe nová 
zkušenost. Nemusíš mít žádnou speciální kvalifi-
kaci ani perfektní jazykové znalosti. V Databázi EDS 
(www.evsdatabase.eu) jsou uveřejněny profily
hostitelských organizací. Zde si můžeš vybrat orga-
nizace, ve kterých máš zájem svoji EDS absolvovat.

Organizace působí převážně v následujících 
oblastech: sociální  kulturní  ekologické  vol-
nočasové  mládežnické  informační  a jiné…

Na jak dlouho můžeš jet?

 Od 2 do 12 měsíců (dlouhodobé projekty pro 
všechny zájemce).  Od 2 týdnů do 2 měsíců (krát-
kodobé projekty pro dobrovolníky s omezenými 
příležitostmi – např. zdravotně postižení, příslušníci 
minorit, lidé s omezenými příležitostmi).


