Evropská dobrovolná služba (EDS)
DOBROVOLNÍK NEBO SKUPINA DOBROVOLNÍKŮ VYKONÁVÁ V ZAHRANIČNÍ ORGANIZACI NEJRŮZNĚJŠÍ ÚKOLY
A ČINNOSTI, KTERÉ PODPORUJÍ SOLIDARITU A TOLERANCI A UMOŽŇUJÍ ZÍSKAT UŽITEČNÉ DOVEDNOSTI
A ZKUŠENOSTI.

PŘÍKLAD EDS
Mladý Čech, který nedokončil školu,
vykonává EDS v přírodní rezervaci ve
Velké Británii. Seznamuje se s novými
metodami ochrany životního prostředí
a prohlubuje své znalosti ekologických
témat. Díky novým zkušenostem získává
užitečné vědomosti a nový pohled
na danou problematiku, ale také si
zdokonaluje znalost angličtiny. To může po
návratu domů zlepšit jeho sociální situaci
i možnost uplatnit se na trhu práce.

EDS obvykle trvá 2 až 12 měsíců. Projekty, začleňující
mladé lidi s omezenými příležitostmi, mohou trvat od
2 týdnů do maximálně 12 měsíců.
Společně s dobrovolníkem lze uskutečnit úvodní plánovací
návštěvu, která umožní bližší seznámení s projektem.
Pokud dobrovolník potřebuje zvláštní péči, je možné
získat finanční prostředky na tzv. posílené mentorství.
Organizace o ně musí požádat, v žádosti o grant je třeba
tento požadavek patřičně zdůvodnit.
Pokud jsou dobrovolníci ze znevýhodněného prostředí
a je pro ně zajištěna vhodná podpora, mohou být ve
výjimečných případech mladší 18 let (16 až 17 let).
Seznam organizací, které mají zájem přijmout
dobrovolníky se zvláštními potřebami, najdete
v databázi EDS na
> www.evsdatabase.eu

Důležité zásady práce se
znevýhodněnými mladými lidmi!
Vědět, co tito mladí lidé potřebují, jakým překážkám čelí a s čím se
musí umět vypořádat.
Přizpůsobit tomu své pracovní metody.
Zajistit odpovídající přípravu, podporu a navazující aktivity.
Zapojit mladé lidi aktivně do projektu.
Vědět a ukázat jim, co se mohou díky projektu naučit.
Prokázat své vzdělávací kompetence a zkušenosti s integrací.
Navázat pevné partnerství a dobrou komunikaci s partnerskými
organizacemi.
Pokud pravidelně pracujete s mladými lidmi se zvláštními potřebami, jste pravděpodobně
na takový přístup zvyklí. Tyto zásady je však třeba zdůraznit i v žádosti o grant. Zvýšíte
tak své šance na získání finančních prostředků!

Jak lze EDS přizpůsobit potřebám dobrovolníka? Inspiraci najdete v našich publikacích, například
v manuálu „Ruce vám pomohou o krok dál“.

Koncem to nekončí!

> www.mladezvakci.cz/publikace/

Projekty by se neměly omezovat jen na mladé lidi, kteří se jich účastní. Je
důležité šířit získané zkušenosti a usilovat o co největší dopad projektů.

Iniciativy mládeže
PROJEKTY ORGANIZOVANÉ MLADÝMI LIDMI
NA MÍSTNÍ ÚROVNI NEBO VE SPOLUPRÁCI SE
SKUPINAMI MLADÝCH LIDÍ Z JINÝCH ZEMÍ NA
NADNÁRODNÍ ÚROVNI S CÍLEM ROZVINOUT JEJICH
SMYSL PRO INICIATIVU A TVOŘIVOST
> Při iniciativách mládeže, do nichž jsou zapojeni
mladí lidé s omezenými příležitostmi, může skupinu
podporovat kouč. Na jeho práci lze v žádosti o grant
požádat o zvláštní finanční příspěvek.
> Bližší informace o činnosti kouče lze získat
v „Průvodci koučingem“.

příklad
INICIATIVY MLÁDEŽE
Skupina mladých lidí z belgického města Bruggy
vymyslí workshop s různými vzdělávacími
aktivitami, které zvyšují povědomí o diskriminaci,
homofobii a intoleranci, a nabídne jej místním
mládežnickým organizacím a školám.

Máte-li v plánu vytvořit zvláštní produkty, publikace nebo přístupy, které
pomohou rozšířit výsledky vašeho projektu, aby mohly být dále využívány, můžete
na to dokonce získat další finanční podporu.
Evropská komise – program Mládež v akci
Jak se zapojit do programu > http://ec.europa.eu/youth/
Informační centrum SALTO Inclusion
Usnadňuje integraci mladých lidí s omezenými příležitostmi
> www.salto-youth.net/inclusion
> inclusion@salto-youth.net

Dejte mi šanci!
Každý by měl dostat šanci zúčastnit se zajímavých projektů
pro mladé lidi v místě svého bydliště nebo v zahraničí,
dokonce i když se to na první pohled nezdá příliš snadné...

Mnoho dalších informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Lze se k nim dostat přes evropský server (http://europa.eu).

> www.mladezvakci.cz/publikace/
(C) European Communities, 2008, on the English version
(C) Národní institut dětí a mládeže, Česká národní agentura Mládež, 2008

Mládež

Mladí lidé z dětských domovů
Mládež ohrožená chudobou
Menšiny
Mladí delikventi
Mladí lidé, kteří nedokončili školu
Mladí lidé s postižením
Mladí lidé se zdravotními problémy
Mládež z problematických městských čtvrtí
Mládež z venkovských a odlehlých oblastí
Mladí gayové a lesby, bi nebo translidé
VŠICHNI !

PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI
PRO VŠECHNY MLADÉ LIDI!

Bližší informace a pomoc vám poskytne Česká národní agentura Mládež,
která v České republice spravuje program Mládež v akci
> www.mladezvakci.cz
> info@mladezvakci.cz

Reprodukovaní povoleno za podmínky, že bude ocitován zdroj.

Mládež

Mládež

Výměny mládeže

Dejte mi šanci!
Pokud pracujete s mladými lidmi, kteří mají omezené příležitosti (viz výše uvedené příklady), mohou být projekty
programu Mládež v akci užitečným nástrojem, jenž pomůže vašemu úsilí začlenit je do společnosti. Proč nezkusit
evropský projekt právě s mladými lidmi, kterým může tato zkušenost přinést největší prospěch?

k

Jet do zahraničí • poznat jiné kultury • získat nové dovednosti • bavit se
•procvičit si cizí jazyk • navázat zahraniční kontakty • změnit úhel pohledu
• „vypadnout“ z každodenní rutiny • uspořádat vlastní projekt
• sociální dovednosti • osobní rozvoj • nová motivace a inspirace a nejen to!

Začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi je jednou z priorit programu Mládež v akci, a proto jsou na tzv.
integrační projekty vyhrazeny zvláštní finanční prostředky i podpora.

Mládež v akci
program EU pro VŠECHNY mladé lidi
Program Mládež v akci (2007–2013) podporuje projekty pořádané na mezinárodní nebo místní úrovni PRO mladé
lidi a S mladými lidmi (ve věku 13 až 30 let) a pro ty, kteří s nimi pracují.

V

Mezinárodní výměny mládeže • evropská dobrovolná služba • iniciativy mládeže
• projekty participativní demokracie• podpora pracovníků s mládeží
• spolupráce v oblasti mládežnické politiky

Mladí lidé mohou s pomocí svého vedoucího nebo jiného pracovníka s mládeží navrhnout program aktivit a podat
žádost o finanční podporu u národní agentury ve své zemi (v některých případech i u výkonné agentury EACEA
v Bruselu). Po každé z pěti ročních uzávěrek na národní úrovni rozhodne výběrová komise o podaných žádostech.
Integračním projektům je dávána přednost.
Bližší informace a pomoc vám poskytne Česká národní agentura Mládež
> www.mladezvakci.cz

Co jsou integrační projekty?
„Integrační projekty“ jsou BUĎ projekty, kterých se účastní mladí lidé s omezenými příležitostmi (význam
tohoto pojmu uvádíme níže), NEBO projekty, jejichž cílem je rozšíření příležitostí pro tyto mladé lidi.
„Mladí lidé s omezenými příležitostmi“ jsou mladí lidé, kteří v porovnání se svými vrstevníky mají
z důvodu sociálních problémů, diskriminace, ekonomické situace, postižení, nízké kvalifikace nebo špatných
školních výsledků, odlišného kulturního původu, zdravotních problémů, zeměpisného znevýhodnění atd. ztížené
možnosti účastnit se mezinárodních projektů.

Každá evropská země je jiná: mladí lidé z určité cílové skupiny (čelící některé z výše uvedených překážek
nebo situací) mohou být v jedné zemi znevýhodněni, ale v jiné nikoli. Vyloučen by však neměl být žádný člověk,
který se musí vyrovnávat s nějakou překážkou!

Upřednostňovány jsou výměny mládeže, jichž se účastní
3 nebo více zemí. V případě integračních projektů nebo
žadatelů, kteří podávají svoji první žádost o grant
z programu Mládež v akci, však mohou být přijaty
i projekty, do nichž jsou zapojeny pouze 2 země.
Doporučuje se uskutečnit úvodní plánovací návštěvu
(finanční podpora je zajištěna), na které můžete
s partnerskými organizacemi váš projekt připravit.
> Podívejte se do publikace „Going International“, kterou
vydalo informační centrum SALTO Inclusion jako pomůcku
pro plánování výměn pro znevýhodněné mladé lidi.

PŘÍKLAD
VÝMĚNY MLÁDEŽE
Skupiny mladých dívek z přistěhovaleckých rodin z
Estonska, Španělska a Rumunska se setkají v Tallinnu,
kde tvůrčím způsobem zpracují problematiku identity,
kultury a vlastního postavení ve společnosti.
Na konci týdne zahrají pouliční divadlo, v němž
předvedou situace, s nimiž se musí vyrovnávat,
a navrhnou kreativní řešení.

> www.salto-youth.net/GoingInternational/

Zvláštní podpora pro integrační projekty
Začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi je jednou z priorit programu Mládež v akci. Při rozhodování mezi
dvěma stejně kvalitními projekty bude integračnímu projektu dána přednost.
V žádosti o grant je třeba jasně vysvětlit,
proč si myslíte, že je váš projekt integračním projektem!
Pro integrační projekty platí stejná obecná pravidla jako pro všechny ostatní projekty
programu Mládež v akci, v odůvodněných případech však mohou získat zvláštní podporu.
• Mimořádné náklady: pokud máte zvláštní náklady vzniklé v důsledku toho,
		 že pracujete se znevýhodněnými skupinami, můžete požádat o jejich uhrazení.
• Flexibilní grantové řízení: pokud pracujete s mladými lidmi,
		 kteří mají zvláštní potřeby, může vám vaše národní agentura nabídnout
		 větší pomoc a pružnost při podávání žádosti.
• Vícečetné projekty: v jedné žádosti je možné požádat o grant
		 na několik aktivit (výměny mládeže, iniciativy mládeže...).

Dejte mi šanci!

SKUPINY MLADÝCH LIDÍ Z RŮZNÝCH ZEMÍ SE SETKAJÍ PŘI PRÁCI NA TÉMATU, KTERÉ JE ZAJÍMÁ, A NAVZÁJEM SE
SEZNÁMÍ SE SVÝMI KULTURAMI.

•	Pas mládeže: každý mladý účastník má právo získat certifikát Pas mládeže,
		 který potvrzuje vzdělávací zkušenosti získané během projektu. Ten lze potom
		 uvádět v životopise a využívat v přijímacích pohovorech nebo v přístupu
		 k dalšímu vzdělávání.

Vzdělávání a vytváření sítí

AKTIVITY PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ ZAMĚŘENÉ NA VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ, ROZVOJ DOVEDNOSTÍ
A NAVAZOVÁNÍ PARTNERSTVÍ

PŘÍKLAD
SEMINÁŘE
Slovenská organizace pracující s
mladými lidmi s postižením zorganizuje
mezinárodní seminář zaměřený na
vytváření partnerství, protože si chce
najít partnery pro budoucí výměny
nebo EDS. Účastníci semináře mají
možnost diskutovat s lidmi, kteří pracují
s postiženými v jiných zemích, blíže se
s nimi seznámit a zjistit, jaké projekty
by mohli společně naplánovat.

Uspořádejte vlastní mezinárodní projekt vzdělávání a vytváření
sítí s partnery z jiných zemí: např. školicí kurz, seminář,
praktickou stáž, studijní pobyt, seminář zaměřený na hledání
partnerů nebo projekt vytváření sítí.
Zúčastněte se evropských školení věnovaných integraci, která
pořádají informační centra SALTO-YOUTH, národní agentury programu
Mládež v akci, nevládní organizace a další. Jejich přehled naleznete v
evropském kalendáři školení nebo vám jej sdělí vaše národní agentura.
> www.salto-youth.net/Training/
Stáhněte si manuály vydané informačním centrem SALTO
Inclusion zaměřené na integraci různých cílových skupin
nebo na využívání různých metod práce s mládeží.
> www.salto-youth.net/InclusionForAll/
Další náměty na nové integrační aktivity a metody práce
s mládeží najdete v sadě nástrojů pro práci s mládeží a školení.
> www.salto-youth.net/Toolbox/
Pokud chcete mít aktuální informace o evropských integračních
projektech, nástrojích a nejnovějších trendech, objednejte
si zasílání novinek z informačního centra SALTO Inclusion.
> www.salto-youth.net/InclusionNewsletter/

PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI
PRO VŠECHNY MLADÉ LIDI!

Mládež

