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Co je to EDS? 
 

 

 

 



Pro koho je program určen? 

• Mladým lidem (občanům EU) ve věku 13-30 let 

• Základní znalost anglického jazyka 

• Základy jazyka hostitelské země se naučíte v průběhu 
pobytu 

• Účastnit se můžete pouze 1 x za život! 
 



Kam můžete vycestovat? 
• Země EU + Island, Norsko,  Lichtenštejnsko Makedonie a 

Turecko 

• Partnerské země:  Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, 
Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Gruzie, 
Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Libye, Maroko, Moldavsko, 
Palestina, Ruská federace, Srbsko, Sýrie, Tunisko a Ukrajina. 
Omezeně je do programu zapojeno také Švýcarsko. 



Co Vás to bude stát? 

• Projekt hrazen z evropských prostředků programu 
Erasmus+ 

• Zaplaceno vám bude ubytování a stravování, 
zdravotní pojištění, 90% cestovného, jazykový kurz i 
případná víza a očkování.  

• Kromě toho budete dostávat i menší kapesné. 
 

 



 Co je třeba pro EDS 
• Vědět, co chci, sebrat odvahu a vyjet 
• Rozmyslet si, na jak dlouho mohu vyjet  

• Projekty trvají 2-12 měsíců – lze zkrátit, nikdy prodloužit !!! 
• Najít si VYSÍLAJÍCÍ organizaci - databáze 

• Zpracovat CV a motivační dopis (proč chci EDS) 
• Vytipovat z databáze několik HOSTITELSKÝCH organizací v 

zemi „našich snů“ 

• Mít záložní seznam i v dalších zemích – v anglicky mluvících zemí 
je fronta 500 lidí na jedno místo 

• S pomocí vysílající organizace rozeslat CV, přesvědčit některou 
hostitelskou organizaci, že já jsem pro ně ten/ta pravý/á 

 



Co tam budete dělat? 
• Mezi hostitelské organizace patří většinou neziskovky, instituce 

typu DDM a podobná sdružení.  
• Témata projektů se různí – od kultury a umění, přes ochranu 

životního prostředí, rozvojovou pomoc až po sociální péči či 
práci s dětmi a mládeží. 



https://europa.eu/youth/volunteering/ 



https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en 



   Kdo Vám bude pomáhat? 
Vysílající organizace – sepíše za mě s hostitelskou organizací 

smlouvu – activity agreement – a to mi zajistí: 
− Kde a jak budu bydlet, jak se budu stravovat 

− Co budu dělat, kde a s kým – 30-36 hod./týdně 

− Jaké bude moje kapesné a životní podmínky 

Jaké dostanu školení? 
− Předodjezdové školení v ČR 

− Popříjezdové školení v hostitelské zemi (kulturní šok) 
− Jazykový kurz v řeči hostitelské země, popř. v AJ 
− Evaluační setkání v polovině pobytu 

− Ponávratový seminář v ČR – ponávratový kulturní šok 

 

 



Kdy můžete vyjet? 
• Projekty na náklady EDS se podávají 3x ročně: (4. 2., 26. 

4., 1. 10.).  

• Na vyhledání dobré hostitelské organizace potřebujete 
cca 3 měsíce 

• Projekt může začít 3 měsíce od podání žádostí 
• „Last minute“ – situace, kdy se uvolní již schválený 

projekt kdekoliv na světě a hledá se náhradník, tam 
rozhoduje čas a kvalitnější CV – štěstí přeje 
připraveným!!! 
 

 

 



Kde hledat projekty? 
Databáze projektů na Evropském portálu mládeže: 
http://europa.eu/youth/volunteering/project_en 

 

FB skupina: EVS volné projekty pro české dobrovolníky 

https://www.facebook.com/groups/evska/ 

 

Eurodesk: 

http://eurodesk.cz/ 
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Kdo vám poradí 
 Hlavní web programu www.naerasmusplus.cz 

 Regionální EVS koordinátor: 
 

Lukáš Válek, KURO 

www.kuro.cz 

Telefon: +420737977911 

Email: lukas.valek@kuro.cz 
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Jak mne kontaktovat? 
Eurocentrum Hradec Králové 

Soukenická 54/8  
(budova RegioCentra Nový pivovar) 
Tel. 495 817 877 

E-mail: eurocentrum.hk@euroskop.cz 

 

Mgr. Renata Černilovská 

Vedoucí Eurocentra Hradec Králové 

Koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii 

Cernilovska.renata@vlada.cz 
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Děkuji za pozornost! 

 


