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Úřad vlády ČR 
Odbor komunikace o evropských záležitostech 



Informování o EU v ČR 

• Úřad vlády ČR 
o Koordinace evropské politiky 

o Informování o evropských záležitostech – zajišťuje Odbor 
komunikace o evropských a institucionálních záležitostech 

 

• Integrovaný informační systém: 
o   Eurocentra – ve všech krajích  

o   Euroskop.cz  

o   Eurofon 800 200 200 

 



Příležitosti pro mladé v EU 

 



Jako občan EU … 

• se můžeš pohybovat po celém území Unie a pobývat či 
usadit se kdekoliv  

 
• máš právo studovat, vzdělávat se, připravovat se na budoucí 

povolání kdekoliv na území EU  
 

• máš právo hledat si pracovní příležitosti a pracovat ve všech 
členských zemích  
 

• máš právo na stejné zacházení jako zaměstnanci daného 
státu Evropské unie → zákaz diskriminace v zaměstnání  

 
 



Proč vyjet do zahraničí? 

• Zlepšení jazykových schopností 

• Zlepšení komunikačních dovedností 

• Získání cenných praktických zkušeností (studijní, pracovní ...) 

• Zajímavá položka do životopisu 

• Příprava na budoucí povolání + zvýšení šancí na trhu práce 

• Navázání kontaktů 

• Naučíte se orientovat v cizím prostředí 

• Poznáte kulturní prostředí jiné země 

… životní zkušenost k nezaplacení  



Dům zahraniční spolupráce 
- klíčová organizace v ČR pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání  

- spravuje množství programů – mobility, spolupráce, sítě… pro různé cílové skupiny 

http://www.dzs.cz/ 

 

http://www.dzs.cz/


Erasmus +  

- nejznámější program  

- oblast vzdělávání formální i neformální 

- studium (stáže), výměny mládeže 

- i pro <18 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/  

http://www.naerasmusplus.cz/cz/


Další možnosti studia (pro starší) 

 některé spravované DZS (MŠMT), jiné stojící mimo 

Např. 



Další možnosti stáží (pro starší) 

https://nastaz.cz/  

Např. 

https://nastaz.cz/


Další příležitosti pro studenty SŠ 

mimo klasické programy: 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-

informacni-agentura/stipendia-MSMT/ 

 

STIPENDIA 
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Spolupráce pro školy 

https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm 

 

https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm


Evropský sbor solidarity 
  

- nový program, pod DZS 

- dobrovolnické výjezdy, plně hrazeno 

- 18-30 let, nemusí být student 

http://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/ 
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Workcampy & víkendovky 
- krátkodobé pobyty na dobrovolnické bázi 

- není hrazeno 100 % (většinou se platí cesta) 

- zahraničí 18+, ČR 15+ 

http://www.tamjdem.cz/cs/uvod 

https://www.inexsda.cz/o-nas  

 

Např. 
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
h 

- vzdělávací program pro osobní rozvoj (3 úrovně, 4 oblasti) 

- možnost získat příspěvek na aktivitu 

- 14-24 let 

 

https://www.dofe.cz/ 

 

https://www.dofe.cz/


Práce v EU  
 

www.eures.cz 

https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage 

 

  

 

http://www.eures.cz/
https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage


Nízkonákladové cestování  

– práce + cestování 



Dokumenty Europass – CV, CL atd. 
- interaktivní v mnoha jazykových mutacích 

- našeptávač frází, struktury 

http://www.europass.cz/  

http://www.europass.cz/


https://www.eurodesk.cz/  

Důležité odkazy 

https://www.eurodesk.cz/


https://europa.eu/youth/EU_cs 

 

https://europa.eu/youth/EU_cs


http://www.icm.cz/ 

 

http://www.icm.cz/


Ohlédnutí za prázdninami… 



Aktuální soutěže pro studenty 



 Děkuji za pozornost! 

Mgr. Lenka Fonioková 

Českobratrská 7 

702 00 Ostrava 2 

T/ +420 595 136 831 

E/ eurocentrum.ostrava@euroskop.cz 

https://ostrava.eurocentra.cz/ 

www.facebook.com/EurocentrumOstrava 

 



Kvíz: Kolik toho o EU víš? 

wifi: centrum pant 

heslo: modernidejiny 

do prohlížeče: kahoot.it  

https://kahoot.com/welcomeback/  

https://kahoot.com/welcomeback/

