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1. Dům zahraniční 
spolupráce 

Program

2. Evropský sbor 
solidarity

Dobrovolnictví
Solidární projekty

3. Erasmus+

Výměny mládeže
DiscoveryEU

Příležitosti v rámci 
E+ školní vzdělávání

4. Prostor pro dotazy



Usnadňujeme 
mezinárodní spolupráci 
ve vědě a vzdělávání a 
podporujeme zapojení 
co nejširšího spektra 
organizací i jednotlivců 
do mezinárodního 
vzdělávání.

Příspěvková organizace 
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky

Česká národní agentura pro 
mezinárodní vzdělávání a výzkum

Informační, poradenské a 
analytické služby v oblasti 
mezinárodního vzdělávání a 
výzkumu

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
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Czech 

Republic 

Alumni

20
Programů a sítí
mezinárodního vzdělávání
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1
Evropský sbor solidarity
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Cíl: Podpora a rozvoj solidarity 
ve společnosti, reakce na 
aktuální potřeby ve společnosti, 
rozvoj potenciálu mladých lidí  

• Program EU (navazuje na projekty Evropské 

dobrovolné služby Erasmus+)

• Od roku 2018 v České republice

• Více než 2000 zapojených účastníků z ČR



Digitalizace

Udržitelnost

Inkluze a diverzita

Participace

EVROPSKÝ SBOR 
SOLIDARITY 
2021-2027
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Struktura programu Evropský sbor solidarity

Decentralizované aktivity 
(spravované DZS)

Centralizované aktivity: 
(spravované EACEA)

Dobrovolnické projekty
- individuální dobrovolnictví
- dobrovolnické týmy

Solidární projekty

Dobrovolnictví v oblasti 
humanitární pomoci

Dobrovolnické týmy v 
oblastech s vysokou prioritou
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Poskytněte mladým lidem možnost 
participovat ve společnosti, získat 
zkušenosti, dovednosti a zároveň 
zlepšete jejich zaměstnatelnost.

• Začněte s evropskými projekty i na vaší škole

• Získejte finance na výdaje spojené s hostováním 

dobrovolníka 

• Propojujte formální a neformální vzdělávání

• Inspirujete své studenty a okolí

Dobrovolnické projekty
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• dobrovolnice ze Španělska a Slovenska

• podpora učitelů při online výuce 

• aktivity ve školním klubu

1. Scio Škola Praha 
základní škola, s. r. o.
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• dobrovolnice ze Španělska

• posílení evropského občanství a 
mezikulturního povědomí 
u předškolních dětí 

• aktivity pro děti a rodiče 

All4Kids, z. s.
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Zvýšení 
interkulturních 
kompetencí 
mladých lidí 

Proč se zapojit do dobrovolnického projektu?

Zlepšování znalosti 
cizích jazyků 

Modernější a 
dynamičtější 
prostředí 

Internacionalizace 
školy
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Výsledky průzkumu
Estonské Národní agentury

• Učitelé díky mezinárodním dobrovolníkům 
rozvinuli své vlastní kompetence.

• Dobrovolnické aktivity pozitivně ovlivnily 
rozvoj dětí a mladých lidí.

• Mezinárodní dobrovolníci měli pozitivní vliv na 
organizační úrovni, zejména na lidi, s nimiž byli 
v přímém kontaktu.

• Účast na projektech vedla k rozvoji 
kompetencí dobrovolníků.
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• mladý člověk ve věku 18-30 let

• ze zemí EU, ale i dalších 

partnerských zemí

• na 2 až 12 měsíců 

Kdo může být vaším dobrovolníkem?



Do jakých aktivit můžete dobrovolníky zapojit?

• realizace workshopů na nejrůznější témata 

• podpora při učení 

• realizace mimoškolních aktivit 

• realizace jazykových workshopů 

• propojení školy s místní komunitou a institucemi 
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• Domluvte si individuální konzultaci 

• Seznamte se s příručkou programu 

• Podpora ze strany DZS  se získáním Quality Label

• individuální konzultace a školení v průběhu projektu

• Quality Label lead role → finance 

• Quality Label pro hostování → spolupráce s partnerem 

Chceme dobrovolníka 
na naší školu, jak začít?

Chceme 
dobrovolníka, 

jak začít?
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Aktivity zaměřené na lokální 

iniciativy, aktivní evropské občanství 

a podnikavost mladých lidí. Projekty 

musí být zaměřené na potřeby místní 

komunity a evropské hodnoty.

• Projekt iniciovaný a realizovaný týmem

• Alespoň 5 mladých lidí (18-30 let)

• 2-12 měsíců 

• 500 EUR/měsíc realizace  

• Podpora kouče a zastřešující organizace

• Důraz na neformální vzdělávání 

Solidární projekty
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Tým:

„Naučili jsme se 

improvizovat, díky tomu, 

že jsme čelili nejrůznějším 

překážkám.“ 

Jak může solidární projekt na vaší škole vypadat? 

Solidární projekt může být např:

• Kampaň na téma životní prostředí 

• Volnočasové aktivity pro děti ze znevýhodněného prostředí 

• Workshopy rozvíjející digitální dovednosti 

• Propojení aktivit školy s domovem pro seniory 

• Výuka projektového řízení nebo propojení výuky s praxí

• Zapojení školy jako zastřešující organizace 

• Učitel jako kouč projektu 

• Učitelé mohou být součástí týmu 
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Ostrava 
udržitelná

• Ochrana životního prostředí

• Sociální problémy velkoměsta
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Tradiční recepty 
našich babiček

• Mezigenerační dialog

• Podpora kulturního života na 
vesnici
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Shrnutí: Evropský sbor solidarity

• Možnosti zapojení dobrovolníka

do aktivit školy

• Realizace solidárního projektu

• Informujte své studenty o možnostech 

dobrovolnictví a získání financí na realizaci 

vlastního projektu

→ https://www.evropskydobrovolnik.cz/
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2
Erasmus+ mládež
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dlouholetá zkušenost

weby a organizace

principy bezpečnosti

může jet i učitel

(vedoucí věkově neomezen, 

tematické)

Ve volném čase, za odměnu (i pro vás)

Výměny mládeže 
Erasmus + 
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Kde projekty hledat?

Hromadné Organizace
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OSOBNOST
Proaktivní přístup k životu, vytrvalost, odolnost, empatie, soucit.

OBČANSTVÍ
Globální perspektiva – vnímání potřeby udržitelného rozvoje světa a snižování 
rozdílů mezi lidmi, zapojení do řešení komplexních problémů v rámci občanských 
iniciativ.

SPOLUPRÁCE
Schopnost týmové spolupráce, sociální, emocionální a interkulturní dovednosti.

KOMUNIKACE
Prezentace vlastních myšlenek s cílem ovlivnit ostatní, reflexe přijímaných zpráv 
vedoucí k vlastnímu rozvoji.

TVOŘIVOST
Schopnost klást správné dotazy, sledovat či vymýšlet nové nápady, přeměna 
myšlenek na činy vedoucí k jejich naplnění (tvořivé myšlení).

KRITICKÉ MYŠLENÍ
Hodnocení informací a argumentů, budování spojení a identifikace mentálních 
modelů, konstruování vlastních znalostí, experimentování, aktivizace k podpoře 
vlastních myšlenek v reálném světě.

Aktivity realizované v rámci 

programu Erasmus+ a 

přispívají k proměně 

systému vzdělávání a tím i k 

prohlubování kompetencí 

nezbytných pro dosažení 

udržitelného rozvoje a řešení 

globálních problémů.

STUDENTI ROZVÍJÍ DŮLEŽITÉ KOMPETENCE

Zdroj: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22844/.
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Poselství a realita: ne všichni 

jsou schopni.

Učitel může "vyvézt" i toho, 

kdo by jinak nejel/nepřihlásil 

se/nemohl/etc.

V říjnu, vždy 18ti letí

(při výjezdu)

1 na 1 nebo 1 na více

Cestovné, ubytování,

organizace, další ...

Novinka pro ty, kteří chápou svůj význam

DiscoverEU: Jízda k začlenění



27

Jsme více, než jen "projekty"

Konzultace Odbornost

Online debata z Bruselu (AJ) jak na dezinformace skrze 

vzdělávání ZDE.

Praktické workshopy, networking lidí ze zahraničí, 

výměna a sdílení zkušeností.

ZDE

How to support and integrate young refugees

Hledání partnerů (školy i jiné instituce)

Webináře, osobní setkání ke každé oblasti

Úterý, 22. listopadu 2022 od 14:00 do 15:30
Webinář pro nové zájemce v oblasti Odborného 

vzdělávání (od A po Z, motivace, zkušenosti, 

online od 14h)

Regionální akce, konzultanti
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Rozpočty se vztahují na:

Cestovné

Ubytování

Práci lidí na projektu

Kurzovné

"Flexibilní" rozpočty

"Klasický" Erasmus pro školy

Projekty mobility osob a Partnerství pro spolupráci

Zaměstnanci: výjezdy, školení, job-shadowing, experti a 
učitelé do výuky

Studenti: jednotlivci i skupiny (hostitelská škola)

Mezinárodní spolupráce (škol, institucí, "nezisk")

Dobře popsáno na našem webu i s kontakty na dotazy 
a seznamem webinářů:

ZDE
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Kam poslat studenty (i sebe?)

Mladí, co mění svět

Mladí lidé od 18 do 30 let mají jedinečnou 
příležitost zúčastnit se workshopů pod 
vedením Kovyho a Radka Laciho.

Registrace je otevřená do 14. 11. 2022 či 
naplnění kapacity.

Součástí konference i večerní akce 
25. 11. 2022 otevřená pro širokou 
veřejnost s Youth Talks příběhy mladých 
lidí, kteří doslova mění svět.

Závěrečnou debatu doplní také koncert.
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3
Další aktivity DZS
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Web DZS.CZ

Kde se o nás dozvíte?

Sociální sítě Newslettery Časopis mozaika
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pro jednotlivé cílové 
skupiny.
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Máte na nás nějaké otázky?



Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz

dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

Budeme se těšit na 

spolupráci!


