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Evropské programy a iniciativy

• CHARAKTERISTIKY:

• Tradice a jistota, ověřené a důvěryhodné projekty

• Finanční zajištění, pokrytí nákladů – inkluze

• Organizační záštita – nejste na to sami

• Prokazatelné výstupy z projektů – např. Youthpass

• Existuje ale i zajímavé a kvalitní alternativy!





• Ale proč mladí nechtějí vyjíždět?

• Čeho se bojí?

• Co mi může pobyt v zahraničí přinést?

Nabídka je široká, ale…



Jazyk

Finance

Odloučení

Opuštění komfortní zóny

Zdraví, věk, handicap

Jaké jsou nejčastěji zmiňované bariéry? Co nám brání?





Jaké jsou nejčastější benefity zahraničních výjezdů?

Jazyk Vylepšení CVNoví přátelé

Nové kultury Jedinečné zážitky

Sebevědomí

Otevřenost Mezinárodní kontakty



Cestování



Discover EU

• Soutěž a iniciativa EU pro 18leté

• Možnost získat volné jízdenky na vlaky po Evropě

• Setkání s podobně smýšlejícími mladými lidmi –

doplňkové aktivity

• FB: #DiscoverEU Official

https://www.facebook.com/groups/245370079553195
https://europa.eu/youth/discovereu_cs




Další tipy mimo EU iniciativy

• Low cost cestování po Evropě (i světě)

• Ubytování a strava výměnou za pomocné práce

• Online platformy sloužící k propojení

• Bez smlouvy, recenze hostujících i hostů

https://www.workaway.info/
https://www.helpx.net/


Studium a stáže



Erasmus+ na SŠ

• Možnost skupinových a individuálních mobilit

• Možnosti závisí na projektech dané školy



Další možnosti studia SŠ v zahraničí mimo Erasmus +

Bilaterální nabídky pro SŠ

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-zs-ss


Erasmus+ na VŠ

• Možnost strávit část studia VŠ v zahraničí

• Není omezeno věkem, ale podmíněno studiem

• K dispozici je 12 měsíců na jeden studijní cyklus

• Stipendium  cca 330-700 eur/měsíc

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


Erasmus+ na VŠ

• Zajímavé odkazy:

Hledání stáží

Databáze závěrečných zpráv

Erasmus student network – buddy systém

https://erasmusintern.org/
https://erasmusintern.org/
http://www.esncz.org/


Další možnosti studia VŠ v zahraničí mimo Erasmus +

Další evropské programy

Programy studia v USA

Hledání dalších stipendií – bilaterální 

smlouvy ČR – Evropa, Čína, Japonsko, Jižní Amerika…

https://www.dzs.cz/program/ceepus
https://www.discoverflex.org/
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/42_mezinarodni_smlouvy-uvod/
https://www.eurodesk.cz/studium/zdroje-financovani-studia-v-zahranici
https://www.dzs.cz/cz/programy-dzs/
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty#studenti-akademicti-pracovnici-verejnych-vs


Studium VŠ v EU

• Jakožto občané EU se může hlásit na VŠ v kterékoli 

zemi EU a studovat za stejných podmínek jako místní 

studenti

• Důležité je si prostudovat podmínky studia a pohlídat 

termíny

• Specializované organizace, např.

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en
https://www.eurodesk.cz/studium/zdroje-financovani-studia-v-zahranici
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/admission-entry-conditions/index_cs.htm


Další možnosti stáží v zahraničí mimo Erasmus+

• Speciální programy pro dané obory

• Specializované spolky a organizace při VŠ

https://www.aiesec.cz/
https://www.iaeste.cz/zahranicni-staze-pro-studenty
https://ifmsa.cz/co-jsou-staze/


Stáže pro ne-studenty

• Erasmus pro mladé podnikatele

• Erasmus pro zaměstnance státní zprávy

• Mobility pro umělce

• ….

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.kreativnievropa.cz/kultura/vyzva/i-portus-hudba/


Stáže v institucích EU

https://www.facebook.com/EUCareersCzechRepublic
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_cs


Volný čas



Erasmus + mládež

Dříve do Erasmus+ mládež 

spadaly také dobrovolnické 

projekty, nově vyčleněn 

samostatný program

https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/mobilita-zaku/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-mladeze/


Erasmus+ Výměny mládeže

• Mobility mládeže ve volném čase (16-60 osob)

• Zaměřeno na neformální vzdělávání

• Délka cca 5-21 dní, 13-30 let (dle typu projektu)

• Náklady kryté z programy: cesta, ubytování, strava…

• Možnost účastnit se opakovaně



Výměny mládeže

• Podmínka účasti je pouze věk + případné specifické 

požadavky programu

• Není centrální databáze nabídek, musíte hledat 

skrze pořádající organizace – zde tipy (např. EYCB, 

aktualizují nabídku týdně na FB)

• Nebo skrze FB skupiny např. zde

• Vždy hledej Youth exchange (projekty s označením 

„training course“ jsou pro pracovníky s mládeží)

https://potkamesevevlaku.wordpress.com/2016/01/17/poznejte-mlade-lidi-z-evropy-a-cestujte-erasmus-youth-exchanges/
https://eycb.eu/category/aktualne-volne-projekty/?order=asc
https://www.facebook.com/EYCBreclav
https://www.facebook.com/groups/youth.whatever.CZ/


Příklady aktivit



Dobrovolnictví



Evropský sbor solidarity 
- dobrovolnictví

• Dobrovolnické pobyty – hlavní aktivita ESS

 Individuální (2-12 měsíců)

 Skupinová/v týmu (2 týdny-2 měsíce)

• Podmínka pouze věk: 18-30 let

• Účastník je zajištěn: vysílající i hostitelská organizace

• Náklady kryté: doprava, ubytování, strava, pojištění, 

kapesné

https://europa.eu/youth/solidarity_cs


Příklady dobrovolnických aktivit

• Témata: životní prostředí, digitalizace, práce s dětmi, se seniory, s místní 

komunitou, volnočasové aktivity, administrativa, kulturní aktivity…

• Jednotná databáze nabídek ZDE, příklad ZDE

https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_cs
https://europa.eu/youth/volunteering/project/26472


• Místní solidární aktivita ESS bez mezinárodního 

prvku

• Skupina aktivních mladých lidí ve svém volném čase 

usiluje o pozitivní změnu ve svém okolí

• Jednoduchá projektová žádost

• Příspěvek 500 eur na měsíc

• Více info ZDE

Evropský sbor solidarity 
- solidární projekty

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_cs


Příklady solidárních projektů v ČR



Další možnosti dobrovolnictví mimo EU programy 

• Dlouhodobé i krátkodobé: workcampy (1-2 

týdny) & víkendovky; doma i v zahraničí

• Nabízí mnoho dalších organizací - googlit

• Finanční spoluúčast zájemce

• Neomezeno na Evropu

http://www.tamjdem.cz/cs/uvod
https://www.inexsda.cz/aktivity/workcampy/kratkodobe-workcampy/databaze/


Práce



Práce v zemích EU

• EURES – evropské služby zaměstnanosti

• Životní a pracovní podmínky v zemích EU

• Pomoc s hledáním práce + další služby zdarma

• V ČR při Úřadu práce

https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage
https://www.europeanjobdays.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160
https://www.uradprace.cz/web/cz/eures


Dokumenty



Youthpass

• Certifikát, který může získat každý účastník 

projektu uskutečněného v rámci programu 

Erasmus+ mládež a ESS

• Potvrzení účasti v projektu, pomoc při uplatnění 

této zkušenosti na trhu práce



Europass dokumenty

• Portfolio dokladů a dokumentů o vašich 

schopnostech a dovednostech – zdarma

• Např. životopis, motivační dopis, atd.

• Online editor, automatické formátování

• V mnoha jazycích EU

https://europa.eu/europass/cs


Kde hledat informace?



Dům zahraniční spolupráce

http://www.dzs.cz/


Evropský portál pro mládež

https://europa.eu/youth/home_cs


Eurodesk – příležitosti pro mladé

https://www.eurodesk.cz/


Další užitečné odkazy:

• Facebook

• Erasmus+ projects opportunities

• EVS and ESC (2 skupiny)

• European Solidarity Corps Volunteering Projects

• Instagram

• @europingram

• Eurodesk Opportunity Finder

https://programmes.eurodesk.eu/learning


Inspirace

• Gaudeamus 2021

• Záznam: Studuj, stážuj, vyjeď!

• DZS podcasty

• DZS on air

• Publikace DZS:

https://www.youtube.com/watch?v=JETEbwB-bPI&t=11063s
https://www.dzs.cz/dzs-air
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-08/st%C3%A1%C5%BEe2.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022_0.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-08/Zazij-svet.pdf


Děkuji za pozornost!

Českobratrská 7

702 00 Ostrava 2

T/ +420 599 443 554

E/ eurocentrum.ostrava@euroskop.cz

https://ostrava.eurocentra.cz/

www.facebook.com/EurocentrumOstrava

www.facebook.com/eurodeskmoravskoslezsky

http://www.facebook.com/EurocentrumOstrava
http://www.facebook.com/eurodeskmoravskoslezsky

