
 

 
 
 
 
 

 
STÁŽ ZDARMA - Výzva k přihláškám - EDS, Erasmus +  

Španělsko 2017 – EKOzemědělství, naučná stezka 
 
 
 

 
Typ projektu:   STÁŽ ZDARMA - Evropská dobrovolná služba, ERASMUS+ 
Místo:    Sustinea, Ourence, Galicia, Španělsko 
Téma:    EKO zemědělství, organické zahrady, výstavba naučné stezky 
Termín realizace :    20. 2. – 20. 11. 2017 (9 měsíců)  
Uzávěrka přihlášek:  3. února 2017  
Informace a přihlášky: OKO centrum, J. Brtošová, info@oko-centrum.cz, 777 900 818 
 
POŽADAVKY NA DOBROVOLNÍKA: 
• základy španělštiny a angličtiny, není nutná perfektní znalost, předností je schopnost se 

alespoň trochu se v obou jazycích domluvit  
• zájem pracovat v oblasti ekologie, ekologického zemědělství a ochrany přírody 

 
ÚKOLY DOBROVOLNÍKA: 
• možnost pracovat na 2 miniprojektech: 

o 1/ Ourense Vivo (příprava a budování naučné stezky pro místní obyvatele, její 
publicita včetně digitalní databáze, studium fauny a flory, plánování a výroba 
naučných cedulí podél stezky 

o 2/ A rural for all (práce v ekologickém zemědělství a v organických zahradách, 
asistence s vedením pracovních skupin, aktivní podpora v laboratořích, pomoc 
s přípravou materiálů a plánováním, pomoc v zahradě, ....) 

• dobrovolník bude zároveň pomáhat i s administrativou s tím spojenou, s plánováním a 
vyhodnocováním  projektu 

 
PRACOVNÍ DOBA, BENEFITY 
• stáž v prestižní španělské organizaci zabávající se ekologií a bio zemědělstvím 
• pracovní doba 30-35 hodin týdně (po-pá) + dovolená 
• kapesné 105 EUR/ měsíčně + stravné 135 EUR/ měsíčně 
• zdarma jazykový kurz španělštiny, k dispozici kolo, certifikát o absolvování (youthpass)  
• ubytování, cesta tam a zpět a zdravotní pojištění placeno z projektu, žádné další náklady nejsou! 

 
UBYTOVÁNÍ: 
• Ubytování v dobrovolnickém domě s ostatními dobrovolníky poblíž zahrady, k dispozici 

kuchyňka, koupelna, společenská místnost 
 

Podrobný popis projektu je přiložen v PDF. Nutno vyplnit kromě životopisu také přihlášku. 
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Spisová značka  L 5001 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
 


