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Tato publikace vznikla s cílem poděkovat organizacím, které realizují kvalitní 
projekty výměn mládeže a mobilit pracovníků s mládeží v rámci programu 
Erasmus+ mládež. Veškerého usilí, které vynakládají při přípravě, realizaci 
a sdílení výsledků a výstupů projektů, si vážíme. 

Kromě toho by tato publikace měla posloužit i těm, které zajímá neformální 
vzdělávání a chtějí se do podobných projektů zapojit či je realizovat. 

Příklady dobré praxe byly vybrány na základě účasti v soutěži Pečeť kvality 
Erasmus+ mládež v roce 2017. Texty uveřejněné v této publikaci byly sesbírány 
v rámci zmíněné soutěže. Nejprve jsou podrobněji představeny vítězné projekty. 
Jedná se o ty, které se v soutěži umístily na prvním až třetím místě. Následně 
jsou ve stručnější podobě představeny další projekty, rovněž jako příklady 
dobré praxe. Řazení těchto projektů je náhodné bez ohledu na umístění 
v soutěži. 

Přejeme inspirativní čtení.
Tým programu Erasmus+ mládež (DZS)



Co je to výměna mládeže?

Co je jejím cílem?

Požadovaná kritéria:
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Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny mládeže získávají 
účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji 
si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny 
se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna 
vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou nebo šířením 
výsledků projektu.

◾ žadatel je vždy ze země programu 
◾ partnerské organizace mohou být i ze sousedních partnerských zemí EU
◾ projekt trvá 3 – 24 měsíců
◾ aktivita trvá 5 – 21 dní
◾ počet účastníků: 16 – 60, min. 4 ve skupině + min. 1 vedoucí

Výměny 
mládeže

76

Výměna mládeže je mezinárodní projekt určený všem mladým lidem.  
Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, 
které je zajímá, poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit.



Co je to mobilita pracovníků s mládeží?

Co je cílem mobility pracovníků s mládeží?

Požadovaná kritéria
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Hlavním cílem je zkvalitňování práce s mládeží a aktivit neformálního vzdělávání 
v zúčastněných organizacích a jejich okolí. Projekty by se měly zaměřovat také 
na tvorbu nových inovativních projektů v rámci programu Erasmus+.

◾ žadatel je vždy ze země programu, partnerské organizace mohou být 
i ze sousedních partnerských zemí EU

◾ v projektu musí vždy figurovat min. 2 organizace/neformální skupiny – 
žadatel a partnerská organizace

◾ aktivity se musí konat v zemích, odkud pochází žadatel či partnerské 
organizace

◾ projekt trvá 3 – 24 měsíců
◾ aktivita trvá 2 dny až 2 měsíce bez dnů potřebných na cestu
◾ počet účastníků: maximálně 50 včetně (je-li to relevantní) školitelů, 

facilitátorů a podpůrného personálu
◾ žádné věkové omezení pro účastníky

Mobility 
pracovníků 
s mládeží

Jak by měl projekt vypadat?
Projekty musí navazovat na reálné 
potřeby v práci s mládeží, musí 
mít jasně daný záměr, cíle, aktivity 
a zpracovanou strategii k šíření 
výsledků. 

98

Jedná se o projekty zaměřené na mobilitu pracovníků s mládeží. Umožňují 
pořádání mezinárodních školení, seminářů, vytváření partnerství, studijních 
návštěv a stínování. Organizace a neformální skupiny mladých lidí tak mají 
možnost zkvalitňovat svou práci s mládeží, vyměňovat si zkušenosti a dobrou 
praxi, navazovat či zkvalitňovat partnerství a připravovat společné projekty.



Podmínky ocenění
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Přihlásit se mohly organizace/neformální skupiny mladých lidí, které realizovaly 
projekt v rámci programu Erasmus+ mládež Klíčová akce 1 (výměny mládeže 
nebo mobility pracovníků s mládeží) a úspěšně jej ukončily nejpozději 
k 31. 8. 2017. Ocenění bylo uděleno na základě hodnocení zaslaných přihlášek.

O Pečeti 
kvality 
Erasmus+ 
mládež 

Hlavními kritérii pro udělení 
projektu byly:
◾ přidaná hodnota projektu
◾ kvalita realizace a řízení projektu
◾ výsledky a přínosy
◾ udržitelnost projektu
◾ zapojení účastníků 

ze znevýhodněných skupin
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Ocenění Pečeť kvality Erasmus+ mládež mohly v roce 2017 získat organizace 

a neformální skupiny mladých lidí, které úšpěšně ukončily projekt financovaný 

v rámci programu Erasmus+ mládež, Klíčová akce 1 (výměny mládeže 

nebo mobility pracovníků s mládeží). Cílem ocenění je zviditelnit práci organizací 

a neformálních skupin mládeže v oblasti mimoškolního vzdělávání na mezinárodní 

i lokální úrovni a seznámit s jejich úspěchy a výsledky širší veřejnost. Neméně 

důležitým cílem je inspirovat a motivovat nové organizace k zapojení do programu, 

stejně tak i organizace, které již projekty úspěšně realizovaly.
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Oceněné 
projekty

Oceněny byly tyto úspěšně 
realizované projekty

1. místo 
We are all humans 
Brno for you, z. s.

2. místo 
EVS Gathering
Asociace neformálního 
vzdělávání, z. s.
3. místo 
Putren Le Jakha – International Youth 
Conference on Antigypsyism
Diecézní charita ostravsko-opavská
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V soutěži Pečeť kvality Erasmus+ mládež byly oceněny 

na základě příkladného splnění kvalitativních kritérií 

uvedených v kapitole O Pečeti kvality Erasmus+ mládež 

celkem tři české organizace.

Foto: Zástupkyně Brno for you, z. s. Andrea Surá  
přebírá ocenění Pečeť kvality Erasmus+ mládež. 
(na fotografii zleva: Dana Prudíková, náměstkyně ministra školství;  
Dana Petrova, ředitelka DZS; Andrea Surá, zástupkyně Brno for you, z. s.;  
Michal Uhl, náměstek ředitelky DZS). 
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We are all humans 
Brno for you, z. s.
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Mezinárodní výměna mládeže „We are all humans“ se uskutečnila pod taktovkou 
organizace Brno for you, z. s. v bezbariérovém rekreačním středisku Vyhlídka, Češ- 
kovice. Účastnilo se jí 32 osob z pěti evropských zemí. Tématy projektu byla inklu-
ze znevýhodněných lidí a bourání předsudků a stereotypů vůči různým minoritám, 
ať již handicapovaným lidem, LGBT komunitě a dalším. Během vzdělávacích akti-
vit bylo využito rozmanitých metod neformálního vzdělávání. Různé výstupy byly 
vytvořeny samotnými účastníky projektu. Za zmínku stojí například online foto 
kampaň, veřejná událost ve formě Živé knihovny či booklet.

Účastníci z pěti zemí Evropy měli možnost 
poznat místní obyvatele Jihomoravské-
ho kraje a  naopak. K  početně největší-
mu a  zároveň emocionálně nejsilnějšímu 
střetnutí došlo v rámci Živé knihovny, kdy 
takzvané „knihy“ představovaly jak oso-
by z řad našich účastníků, tak i z obyvatel 
Brna. Návštěvníci – „čtenáři“ byli poté nej-
častěji studenti Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Všechny příběhy, 
ať již účastníků na vozíčku, s  diabetem či 
s  vyléčenou anorexií a  bulimií, byly velice 
silné a  rozhodně pomohly odbourat ste-
reotypy všech zúčastněných. Také online 
foto kampaň dosáhla velké sledovanosti,  
a to jak na lokální, tak i mezinárodní úrov-
ni. Účastníci se navíc zabývali životními 
podmínkami pro znevýhodněné skupiny 
ve svých rodných městech a komunitách. 
Snažili se najít zlepšení a tyto návrhy zasla-
li starostům těchto obcí. Veškeré výstupy 
projektu byly bohatě sdíleny zahraničními 
partnerskými organizacemi i našimi spřáte-
lenými organizacemi a institucemi na území 
celé České republiky. Proto věříme, že pro-
jekt byl přínosný jak na lokální, tak i mezi-
národní úrovni.

Ačkoli jsme přesvědčeni, že všechny 
naše projekty mají pozitivní přínos pro me-
zikulturní poznávání, odbourávání předsud-
ků, upevňování mezinárodních partnerství 
mezi skupinami či vytváření přátelských 

kontaktů mezi mladými lidmi napříč Evro-
pou, projekt „We are all humans“ jej měl 
o to vyšší, protože se zabýval právě těmito 
tématy. Na začátku projektu byla pro ně-
které účastníky mnohá témata naprostým 
tabu, ať již mluvíme o LGBT nebo o handi-
capovaných. Důkladně navržený program 
a především setkání a spřátelení se navzá-
jem se zástupci těchto skupin však všech-
ny předsudky smetly z  myslí účastníků 
jednou provždy. Pro mnohé účastníky byl 
projekt také první zahraniční a mezinárod-
ní zkušeností, neboť vždy dáváme přednost 
účastníkům, kteří nikdy předtím na žádném 
projektu nebyli. O to výrazněji je poté vidět 
dopad na tyto mladé lidi. V  závěrečných 
dotaznících se sami účastníci reflektovali 
jako více tolerantní, otevření a  chápavější 
než kdy předtím. Projevovali také motivaci 

O PROJEkTu
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být více aktivní v rámci svých komunit, vést 
otevřené debaty na tato a jiná témata, více 
cestovat a  poznávat cizí kultury. Účastní-
kům se podařilo vytvořit silně spjatý a se-
hraný kolektiv, uvnitř kterého není třeba 
se ostýchat či bát vyslovit svoje názory, ho-
vořit o  svých handicapech a  problémech, 
a ze kterého vznikla silná přátelství, jež zda-
leka nekončí odjezdem z projektu.

Tyto přínosy se ovšem netýkaly pouze 
samotných účastníků projektu, nýbrž také 
místních obyvatel a široké veřejnosti nejen 
z České republiky, a to především díky výše 
zmíněným online i reálným akcím. V nepo-

slední řadě musíme také zmínit obrovský 
přínos pro organizační tým složený z  řad 
členů a dobrovolníků organizace Brno for 
you, z. s.. Z projektu, který hostil různě zne-
výhodněné jedince, ať už diabetiky, nesly-
šící či účastníky na invalidním vozíku, jsme 
měli velký respekt, protože jsme (kromě 
hlavního organizátora, jenž je sám handica-
povaný, a tedy v takovém prostředí vyrůs-
tal) s ničím podobným neměli dosud žádné 
zkušenosti. Nyní jsme však nesmírně rádi, 
že jsme se k inkluzivnímu projektu konečně 
odhodlali a jsme přesvědčeni, že rozhodně 
nebude naším posledním.

Implementovat inkluzivní projekt bylo 
dlouholetým snem koordinátora a kolegy 
Martina Karena a také naším kolektivním 
cílem z  důvodu rozšiřování odborných 
kompetencí našich i organizace jako tako-
vé. Na psaní projektové žádosti se podíleli 

především členové organizace Brno for 
you, v menší míře poté také zástupci part-
nerských organizací.

Od této chvíle až do samotného oficiá- 
lního uzavření projektu odesláním závě-
rečné zprávy jsme byli neustále v kontaktu 

PROJEkTOVé 
řízENí

v rámci celého organizačního týmu. Se za-
hraničními partnery se konaly pravidelné 
Skype meetingy, český tým se scházel 
osobně. Za povšimnutí stojí také víkendový 
teambuilding a společná příprava projektu, 
které se účastnil český organizační tým. 
Hojně využívány byly také facebookové 
skupiny a zprávy, e-maily, telefonické hovo-
ry a nástroje jako je Google Drive či Asana. 

Se všemi partnerskými organizacemi, 
jakožto i  s  každým účastníkem projektu, 
sepisujeme tzv. partnerský/účastnický kon-
trakt, kde jsou shrnuté veškeré povinnosti 
a  práva partnerů/účastníků. Účastníci pro-
jektu byli vybráni partnerskými organizace-
mi, avšak za neustálých konzultací ze strany 
koordinátorů projektu. Stejně tak byla zajiš-
těna doprava jednotlivých týmů. Společným 
úkolem všech zúčastněných organizací bylo 
maximálně šířit výstupy projektu, což všich-
ni respektovali a svědomitě a průběžně vy-
konávali prostřednictvím různých informač-
ních kanálů a médií.

Během samotné výměny jsme dbali na 
každodenní reflexe všech účastníků, mee-
tingy českého týmu a  meetingy lídrů ná-
rodních skupin. Tyto meetingy nám umož-
ňovaly neustále modifikovat a  zlepšovat 

program dle aktuálních potřeb skupiny 
a její dynamiky. Společně jsme řešili všech-
ny vzniklé záležitosti, rozhodovali a  roz-
dělovali si úkoly. Většinu aktivit facilitovali 
zástupci hostitelské organizace. Kromě 
každodenních reflexí jsme také měli vel-
kou evaluaci uprostřed a na konci výměny, 
což přispělo k neustálému zvyšování kvality 
jak po obsahové stránce, tak v oblasti lo-
gistiky a dalších praktických záležitostech.

Program byl sestaven z pestrého výbě-
ru neformálních metod vzdělávání, od nej-
různějších forem diskuzí, přes hry a simu-
lace až po kreativní workshopy, pohybové 
či divadelní aktivity.

1716
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EVS Gathering
Asociace neformálního 
vzdělávání, z. s.
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kontakty
Název organizace: 
Brno for you, z. s. 

Adresa:  
kotlářská 260/15, Brno Veveří 
602 00 Brno 

Webové stránky:  
www.brnoforyou.cz

kontaktní osoby pro projekt: 
Andrea Surá
Marie Přibylová

Přemýšlíme-li o  udržitelnosti projektu 
a  využití výsledků v  praxi, je nutné se 
opět vrátit k našim výstupům, především 
k  Živé knihovně a  foto kampani. Po  vy-
zkoušení těchto metod v  praxi jsme si 
jistí, že obě mohou být aplikovány na ší-
ření a  propagování různých myšlenek 
a  projektů. Pomocí foto kampaně jsme 
šířili výzvu k  toleranci a  inkluzi v několi-
ka evropských zemích, přičemž fotografie 
výmluvně nastiňují daný problém a  ná-
pad, aniž by to uživatele internetu nuti-
lo ke čtení zdlouhavých textů. Proto se 
nám foto kampaň jeví jako ideální nástroj 
pro efektivní šíření informací a rozhodně 
jej znovu využijeme.

Pomocí Živé knihovny jsme návštěv-
níkům poskytli intimní náhled do života 
tělesně postižených či jinak znevýhod-
něných mladých lidí. Hlavní koordinátor 

projektu Martin Karen se věnuje koncep-
tu Živé knihovny již několik let. Pomáhal ji 
na pravidelné bázi rozjíždět na Slovensku. 
Nyní bychom toho samého chtěli s Marti-
novou pomocí dosáhnout v Brně, později 
snad i v  jiných městech České republiky. 
Plánujeme tréninkový kurz na téma Živé 
knihovny, kde by se pracovníci s mládeží 
podrobněji seznámili a zacvičili v organi-
zování takovýchto eventů. V rámci inicia- 
tivy Sedm statečných spuštěné k  výročí 
Erasmu, kam byl Martin Karen vybrán, 
bychom rádi spolupracovali se samot-
ným DZS a  Živou knihovnu v  Česku tak 
uvedli do praxe. Také různé aktivity ne-
formálního vzdělávání bychom pro jejich 
úspěch rádi využili i během našich dalších 
projektů.

uDRžITELNOST 
PROJEkTu
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Školení reagovalo jednak na výstupy vý-
zkumu týkajícího se mapování potřeb ko-
ordinátorů Evropské dobrovolné služby 
(EDS), tak i na jejich nově identifikované 
potřeby. 

Hlavním cílem bylo přispět ke zvýšení 
kvality práce s  dobrovolníky EDS v  akre-

Účastníci se díky školení zdokonalili v ro-
lích koordinátorů EDS a  sdíleli své nově 
nabyté zkušenosti a kompetence s dalšími 
členy svých organizací a  kolegy z  oboru. 
Projekt tak má dopad nejen na samotné 
koordinátory EDS, ale i na jejich organiza-
ce (spolupracovníky, dobrovolníky i klien-
ty) a zároveň na místní komunitu. Dopad 
následně dosahuje i na komunity, do kte-
rých se dobrovolníci vrátí/vydají po skon-
čení úspěšné a kvalitní EDS. Zároveň díky 
prostoru pro sdílení a  vhodně zvolené 
metodologii účastníci posílili svoji motiva-

ditovaných organizacích, s  důrazem na 
osobní a  profesní rozvoj koordinátorů 
a mentorů projektů EDS, chuť tuto práci 
dělat s přesvědčením, motivací a zároveň 
s dostatečnými znalostmi a kompetence-
mi, které jsou pro takovou práci potřeba. 
Účastníci měli možnost během kurzu zís-
kat hlubší teoretické znalosti o  tématu 
EDS, zlepšit své kompetence v  daném 
tématu a zároveň blíže poznat fungování 
konkrétních projektů EDS. Díky četnosti 
zemí z různého geografického a kulturní-
ho prostředí zároveň měli možnost poznat 
různé kultury a  navázat hlubší kontakty 
mezi sebou pro další možnou spolupráci 
v oblasti EDS a mládeže.

Co se týká znalostí, účastníci se během 
kurzu dozvěděli, jaká je úloha koordináto-
ra EDS a jak jej může podpořit jeho okolí, 
jak pracovat se stresem a  náročnými si-
tuacemi, jakým způsobem kontinuálně 
udržovat motivaci, jak vypadá projektová 
logika a  jak by měl vypadat vzdělávací 
rozměr projektu EDS a jak podpořit pro-
ces interkulturního učení (oboustranně –  
ze strany dobrovolníka i přijímající organi-
zace a lokální komunity).

Výrazným prvkem projektu bylo uspo-
řádání studijní návštěvy v  lokálních hos-
titelských organizacích, ve spolupráci 
s  koordinační organizací EDS Slezskou 
diakonií. Tato zkušenost umožnila účast-
níkům hlouběji poznat reálné prostředí 

ci pro práci koordinátorů EDS, rozpoznali 
hlavní motivační faktory a umění motivo-
vat ostatní spolupracovníky (především 
dobrovolníky EDS, ale i ostatní pracovníky 
organizace, mladé lidi z místní komunity) 
a získali nové nápady, tipy a energii do roz-
voje fungování EDS v jejich organizaci.

Další výrazný dopad tohoto školení 
vidíme v navázání a  zároveň prohloubení 
další spolupráce v  oblasti EDS a  dalších 
aktivitách v oblasti mládeže mezi zúčast-
něnými organizacemi z EU a partnerských 
zemí. Během školení se podařilo podpořit 

Projekt „EVS Gathering“, mezinárodní školící kurz s prvky studijní návštěvy, byl za-
měřen na sdílení a rozvoj kompetencí koordinátorů potřebných pro dlouhodobou 
práci s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby (EDS) a zároveň na jejich osobní 
rozvoj a motivaci pro práci koordinátora EDS v akreditované organizaci. Účastní-
ci školení pocházeli celkem ze 13 zemí – Arménie, Ázerbájdžán, Česká republika, 
Finsko, Gruzie, Makedonie, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, 
Turecko, Ukrajina. 

O PROJEkTu

PříNOSY PROJEkTu 

českých hostitelských organizací, zapojení 
dobrovolníků EDS a  bližší poznání meto-
dologie práce s  nimi. Zároveň umožnila 
poznání používané metodologie práce 
a podpory jednotlivých aktérů EDS. 

Osobitým prvkem tohoto školení byla 
zvolená metodologie, odrážející a  využí-
vající přístup neformálního vzdělávání. 

Vhodná kombinace různorodých metod 
a technik s elementy symboliky, paralelami 
s přírodními cykly, rituály, etno-kulturními 
prvky, vhodně aplikovanými v danou chví-
li, dle aktuálních potřeb a energie skupiny, 
výrazně podpořila vzdělávací proces jed-
notlivců i skupinovou dynamiku.

2120



E
V

S
 G

A
T

H
E

R
IN

G

Do budoucna plánujeme v  získávání 
a  shromažďování poznatků, zkušeností 
a příkladů dobré praxe koordinátorů EDS 
pokračovat. Proto jsme se kromě brožu-
ry rozhodli vytvořit webovou stránku  
www.evsgalaxy.net, na které budeme 
moci průběžně uveřejňovat další poznat-
ky, zkušenosti a příklady dobré praxe pro 
inspiraci koordinátorů EDS.

Kromě zmíněného dokumentu byli 
účastníci motivováni k prezentaci výstupů 
ze školení ve svých organizacích a s další-
mi kolegy z organizace k úpravě zaběhlých 
aktivit a  postupů v  koordinaci dobrovol-
níků EDS na základě nových poznatků 
a  dovedností. Zároveň byli motivováni 
k průběžnému vylepšování a zkvalitňování 
práce se zahraničními dobrovolníky EDS 
a rozvoji jejich projektů EDS. Také průběž-
ně mapujeme účastníky a jejich další práci 
v tématu EDS. 

uDRžITELNOST 
PROJEkTu

navázání partnerství mezi organizacemi 
z  různých zemí, některé z  nich následně 
podaly své projektové záměry v rámci pro-
gramu Erasmus+ mládež. 

Věříme, že přispíváme k  celkovému 
zlepšení kvality fungování Evropské dob-
rovolné služby a k možnosti využít její plný 
potenciál, čímž se zvyšuje šance na naplně-
ní jejích cílů a cílů programu Erasmus+. Zá-
roveň vnímáme EDS jako současný možný 
moderní přechodový rituál z  adolescence 
do dospělosti a  věříme, že koordinátoři 
budou nyní podporovat i tuto složku EDS 
a přispějí tak k výchově zodpovědných dos- 
pělých připravených působit ve prospěch 
společnosti. Hlubší spolupráce a  zapojení 
organizace Slezská diakonie do projektu 
přispěly ke zviditelnění projektu na lokál-
ní úrovni (oblast Českého Těšína, Karviné 
v Moravskoslezském kraji). 

Dopad na národní úrovni vidíme hlavně 
v možnosti posílit důležitost neformálního 
vzdělávání v práci s dětmi, mládeží a pra-
covníky s mládeží – tento projekt a jeho vý-
stupy považujeme za důležité pro utváření 
podoby a pověsti neformálního vzdělávání 
v ČR a zároveň jako způsob, jak neformální 

vzdělávání využít při práci s dobrovolníky. 
Rozvoj tématu EDS mezi českými organi-
zacemi, využití vhodného přístupu k práci 
s dobrovolníky EDS a podporu osob zapo-
jených do realizace projektů EDS považu-
jeme za velmi důležitý. 

Vzhledem k  rozsáhlé škále partnerů 
má tento projekt výrazný dopad na me-
zinárodní úrovni – podpora síťování mezi 
partnery a přenesení získaných poznatků 
z  projektu i  do lokálních úrovní v  každé 
zemi. 

Po školení dostali účastníci podporu 
skrze průběžnou komunikaci e-mailem 
s organizátory školení, dále skrze možnos-
ti využití koučingu a možnost využít sou-
hrnný materiál – brožuru se zkušenostmi, 
praxí a tipy z oblasti práce s dobrovolníky 
EDS. Díky textům v  angličtině je možné 
brožuru využít na mezinárodní úrovni, 
jako inspiraci pro koordinátory i  další 
aktéry EDS v  různých zemích. Konečná 
podoba této brožury je sdílena jak mezi 
účastníky, tak i mezi dalšími aktéry. Brožu-
ra je k dispozici on-line ke stažení na webu  
www.evsgalaxy.net a na webu organizace 
ANEV z. s. (www.anev.cz).

S modulem tohoto typu školení plánu-
jeme pokračovat i do budoucna. K tomu 
nás motivuje fakt, že během hodnocení 
školení někteří účastnící vyjádřili opět 
potřebu existence takového typu ško-
lící aktivity, která se jeví jako přínosná 
z hlediska rozvoje kompetencí účastníků 
a prohloubení znalostí a témat souvisejí-
cích s EDS. 

Věříme, že model školení bude využi-
telný i  v  případě začlenění EDS do pro-
gramu Evropský sbor solidarity se zamě-
řením na kvalitu dlouhodobé dobrovolné 
služby. 
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kontakty
Název organizace: 
Asociace neformálního vzdělávání, z. s. 

Adresa:  
u kloubových domů 330/8
190 00 Praha 

Webové stránky:  
www.anev.cz 

kontaktní osoba pro projekt: 
Mgr. Lenka Polcerová 



Putren Le Jakha – 
International Youth 
Conference on 
Antigypsyism
Diecézní charita  
ostravsko-opavská
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Projekt Putren Le Jakha byl již třetím ročníkem konference tohoto druhu. Ale co 
slovní spojení Putren Le Jakha vlastně znamená? Z romského jazyka jej lze přeložit 
jako „Otevři oči“ a  stejně jako dvě předešlé výměny, tak i  tato měla za cíl otevřít 
oči neromské veřejnosti a alespoň na chvíli nabourat bariéry mezi dvěma rozdílnými 
světy. Jednou z nejdůležitějších součástí projektu bylo vzdělávání účastníků v oblasti 
romské kultury, začlenění, ale také přiblížení situace této minority v jiných zemích EU.

V  rámci projektu byla pro účastníky při-
pravena celá řada aktivit, a to teoretických 
i  praktických. Důraz byl kladen na aktiv-
ní zapojení každého účastníka, ale také 
na setkání se s komunitou žijící v Ostravě. 
Díky těmto aspektům jsme mohli zajis-
tit co největší porozumění problematiky 
romské kultury.

Účastníci se mohli vzdělávat v  rámci 
pracovních skupin, seminářů či worksho-
pů. Konference obsahovala základní té-
mata jako např: co je to anticikanismus, 
ale  i  složitější témata: př. pracovní tábor 
v Letech u Písku (Muzeum romské kultu-
ry) či sterilizace romských žen (LLP).

Počáteční fáze začala již v  období před 
podáním projektu, kdy jsme hledali vhod-
né organizace, které by měly být zahr-
nuty do  projektu. Po schválení projektu 
jsme začali s partnery plánovat přípravný 
meeting. Na meetingu jsme společně na-
vrhli a rozdělili úkoly, které měli jednotliví 
partneři splnit, ale hlavně jsme připravili 
koncept celého projektu, jako je např. ob-
sahová stránka, harmonogram, pracovní 
skupiny, workshopy, trenéři aj. Jelikož jsme 

Široké spektrum workshopů (Doku-
mentace a sociální média, Romští superhr-
dinové atd.) a  pracovních skupin (Pod-
pora aktivismu, Vzdělání a  segregace 
Romů aj.) nabízelo účastníkovi možnost 
si vybrat a  zacílit co nejpřesněji na své 
vzdělávací zájmy.

Projekt se také zaměřil na mezikulturní 
poznávání a předsudky majority vůči Ro-
mům. Proto jsme v rámci projektu navští-
vili dvě střediska sídlící ve vyloučených 
lokalitách, kde jsme se setkali s místními 
obyvateli a hovořili s nimi o podmínkách 
bydlení a diskriminaci v ČR.

s partnery již dříve spolupracovali v rámci 
organizace Phiren Amenca (PA), komuni-
kace, stejně jako rozdělení a  vypracování 
úkolů, byla téměř bezproblémová.

Hlavním tématem projektu byla inklu-
ze, konkrétně začlenění romské menšiny 
do společnosti, což je jedno z nejaktuálněj-
ších témat v celé Evropě. Největší důraz byl 
kladen na zapojení účastníků ze sociálně  
znevýhodněných skupin, tedy romské 
menšiny. Nejméně polovina účastníků 

O PROJEkTu

PROJEkTOVé řízENí 
A PříNOSY PROJEkTu
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z každé skupiny měla být romského půvo-
du, což  bylo nakonec převýšeno. Někteří 
účastníci byli již zkušení romští či neromští 
aktivisté, nicméně dbali jsme na zapojení 
také zcela nezkušených osob. Asi pro po-
lovinu účastníků to byl první projekt toho-
to druhu a nejméně čtvrtina z nich poprvé 
vycestovala. Tento projekt byl tedy ne-
sporným zážitkem pro spoustu účastníků 
a není pochyb o jejich obohacení v oblasti 
vzdělání a zkušeností.

Přínos pro účastníky spočíval v  získá-
ní nových znalostí a  informací, propojení 
teoretických a praktických znalostí. K to-
muto účelu byla realizována široká škála 

workshopů. Proběhla i  návštěva vylouče-
ných lokalit. Bylo možné poznat sociální 
služby a  inspirovat se jimi. Zrealizovalo 
se  setkání s  médii, což umožnilo poznat 
jejich práci v praxi (účastníci také dosta-
li možnost podílet se na přípravě akce). 
Důležité bylo také poznání mezinárodních 
partnerů, kteří se zaměřují na podobnou 
oblast. 

Smysl spatřujeme i  v  návštěvě cizí 
země. Došlo tak k  setkání s  Romy a  ne 
Romy z jiných zemí. Přínosy pro romskou 
komunitu vidíme již v  samotné realizaci 
projektu tohoto druhu, setkání Romů 
na mezinárodní úrovni, zájmu o  kulturu 
a problémy společnosti.

Důležitým výstupem bylo i  vystoupe-
ní romských dětí a  mládeže před meziná-
rodním publikem. Výsledky projektu byly 
diseminovány následujícím způsobem: 
Flashmob – akce přilákala více než 200 lidí; 
Tisková konference za účasti médií (TV Po-
lar, Katolický týdeník, rakouské mezinárod-
ní rádio); Veřejná akce pro romskou komu-
nitu, kde bylo přes 100 účastníků; Sociální 
maraton, v jehož rámci bylo osloveno více 
než 45 osob a rozdáno přes 500 letáčků.

Jelikož byl tento projekt již třetím pokračo-
váním, je předpoklad, že bude realizován 
také v dalších letech, avšak v jiných zemích 
s jinými organizacemi a účastníky. Cílem je 
tak předat znalosti a zkušenosti i jiným or-
ganizacím v rámci sítě Phiren Amenca (PA), 
abychom zajistili co největší osvětu proble-
matiky romské menšiny. Většina účastní-
ků tohoto projektu i  nadále spolupracuje 
se svou vysílající organizací a sdílí tak dob-
rou praxi, kterou mohou využít v potírání 
předsudků vůči Romům. Vzhledem k tomu, 
že všechny organizace patří do sítě PA, 
která pořádá během každého roku několik 
seminářů zaměřených na boj s diskriminací, 
účastníci projektu se mohou stále setkávat 
a rozvíjet své myšlenky, a to např. v rámci 
So Keres Europa (setkání 150 mladých lidí, 
zvýšení povědomí o právech Romů), Roma 
Genodice Remembrance atd. I po ukončení 
projektového období jsme s partnerskými 
organizacemi nadále v kontaktu.

uDRžITELNOST 
PROJEkTu

kontakty
Název organizace: 
Diecézní charita ostravsko-opavská 

Adresa:  
kratochvílova 3, 702 00 Ostrava

Webové stránky:  
www.dchoo.charita.cz 

kontaktní osoba pro projekt: 
Bc. Michaela Plešková 
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V této části jsou ve stručnější podobě představeny 

další projekty – příklady dobré praxe. Řazení těchto 

projektů je náhodné bez ohledu na umístění 

v soutěži Pečeť kvality Erasmus+ mládež. 

Další příklady 
dobré praxe
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Fit for life, 
for myself 
Babylonie, z. s.

Ústředním tématem projektu „Fit for life, 
for myself“ byl zdravý životní styl. Cílem 
bylo, aby se mladí lidé zamysleli nad svým 
životním stylem, kriticky ho analyzovali 
a popřípadě zjistili, co je třeba změnit. Bě-
hem programu jim byly osvětleny některé 
základní principy fungování lidského me-
tabolismu a  byly jim přiblíženy základní 
zásady zdravého životního stylu, a  to jak 
v otázkách stravování a pohybové aktivity, 
tak v otázce duševního zdraví a psychické 
relaxace. Účastníci se měli zamyslet nad 
chováním k  vlastnímu tělu. Byly jim také 
představeny netradiční pohybové aktivity, 
které jim daly další pohled na  pochopení 
sportu a pohybu v rámci jejich života. Zařa-
zené sportovní aktivity a netradiční hry se 
pak mohly dále šířit mezi organizace, které 
se na projektu podílely. 

kontakty
Název organizace: 
Babylonie, z. s. 

Adresa:  
Jungmannova 355, 
738 01 Frýdek-Místek 

Webové stránky:  
www.eurocampy.eu 

kontaktní osoba pro projekt: 
Marta Michaláková 
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Putování po starých 
řemeslech Šumavy 
+ 
PoVolání 
k dospělosti 
kreBul, o. p. s.

Oba projekty se věnovaly stále aktuál-
nímu tématu – volbě povolání. Vychá-
zely z  potřeb samotných mladých lidí, 
kteří k nám do centra přicházejí napří-
klad na různé volnočasové akce. Jsou 
ve věku, kdy se musejí rozhodnout, 
jakou životní cestou se vydají po ukon-
čení základní školy. Někdy nevědí až do 
poslední chvíle, jaké povolání by chtěli 
vykonávat, protože nemají například 
osobní zkušenost, jasné představy. Pro-
jekty byly přínosné zejména v  tom, že 
sami účastníci – mladí lidé – poznávali 
skrze aktivity různá řemesla a zjišťova-
li, že řemeslo může mít skutečně zlaté 
dno a také co jaké povolání obnáší. Tím 
se s nimi mohli seznámit, zjistit, co vše 
je pro výkon té či oné profese potřebné 
umět apod. Společně se pak věnova-
li přípravě výstupů – výstavy řemesel 
a „katalogu“ povolání.

kontakty
Název organizace: 
kreBul, o. p. s. 

Adresa:  
zlatá stezka 145,  
383 01 Prachatice 

Webové stránky:  
www.krebul.cz 

kontaktní osoba pro  
projekty: 
Mgr. zdeněk krejsa, DiS.

V rámci aktivit účastníci zjistili, že 
i u dvou blízkých zemí – Česka a Slo-
venska – existuje jazyková bariéra 
a  odlišné kulturní návyky. Stejně tak 
u  třetí země, kterou bylo Bělorusko. 
Díky tematickým večerům se všich-
ni dozvěděli o  jednotlivých národech, 
zakusili tradiční kuchyni, seznámili se 
se zvyky a tradicemi, a to vždy hravou 
a zážitkovou formou.
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Green 
Entrepreneurship 
Youth and  
Environment Europe

Projekt „Green Entrepreneurship“ byl 
navržen a realizován organizací Youth 
and Environment Europe a  několika 
jejími členskými organizacemi. Reago-
val na nedostatek příležitostí pro mla-
dé nezaměstnané osoby, malý důraz 
na podnikatelské a  inovační schop-
nosti ve formálním vzdělávání a  ne-
dostatečnou podporu mladých lidí, 
kteří by rádi zahájili vlastní podnikání. 
Mimoto kladl důraz na potřebu, aby 
podniky respektovaly životní prostře-
dí a  pomáhaly mu. Projekt se snažil 
mladým lidem usnadnit vstup na trh 
práce tak, že rozvíjel jejich dovednos-
ti, inspiroval je k založení svých vlast-
ních „zelených start-upů“ a propago-
val podnikatelství. 

kontakty
Název organizace: 
Youth and Environment Europe (YEE)

Adresa:  
kubatova 1/32,
102 00 Praha 

Webové stránky:  
www.yeenet.eu 

kontaktní osoba pro projekt: 
Mercedes Fioravanti Alvarez
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Donˇt wait.
Participate! 
Středisko volného 
času Déčko, Náchod

V každé fázi projektu měla mládež pro-
stor pro sdílení svých národních zvyků 
a  tradic. Spontánně se tak všichni učili 
lidovým tancům, písním a základům jazy-
ka. Projekt přispěl k mezikulturnímu po-
znávání a odbourávání předsudků. Nejen 
díky tomuto sdílení, ale hlavně kvůli třífá-
zovosti projektu, kdy každá kultura byla 
představena ve své zemi. Účastníci měli 
možnost se setkávat s místní komunitou 
(například v průběhu her zaměřených na 
zjišťování potřeb místní komunity) a také 
se seznámit s historií daného místa. 
Každá skupina měla možnost si vyzkou-
šet roli hostitele a  o  to více se snažila 
ostatním přiblížit místní zvyky a jazyk. To 
vše vedlo k hlubokému mezikulturnímu 
poznání. Pro českou a  polskou mládež 
bylo velmi důležité osobní setkání s imi-
granty z  Afriky a  Jižní Ameriky přímo 
v Cascais, které je pro imigranty novým 
domovem v  Evropě. Poznání dějin Por-
tugalska a hlavně jejich koloniální části, 
pomohlo pochopit rozmanitost portu-
galské společnosti a jejich toleranci k od-
lišnosti. Současně to přineslo poznání 
historických kořenů, které stojí za vzni-
kem současné migrace lidí.

kontakty
Název organizace: 
Středisko volného času Déčko Náchod 

Adresa:  
zámecká 243,
547 01 Náchod 

Webové stránky:  
www.decko-nachod.cz 

kontaktní osoba pro projekt: 
Ing. Ludmila Pohanková 
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Be(e) the change 
Youth and 
Environment Europe

Tréninkový kurz „Be(e) the change“ 
se konal v ekologickém centru Toulcův 
Dvůr v Praze. Projekt zrealizovala orga-
nizace Youth and Environment Europe 
(YEE). Zapojeno bylo celkem 15  mlá-
dežnických environmentálních organi-
zací. Tréninkového kurzu se zúčastnilo 
30 osob. Hlavním cílem projektu bylo 
poznat a rozvinout kompetence v rám-
ci přípravy environmentální vzdělávací 
kampaně. 
Projekt vycházel z místní kampaně „The 
Right to Be(e)“, která se zaměřovala 
na syndrom zhroucení včelstev a způ-
soby, jak přilákat pozornost veřejnosti 
k tomuto problému. V rámci tréninko-
vého kurzu jsme chtěli shrnout tříleté 
trvání kampaně a blíže prozkoumat, jak 
tvořit úspěšné environmentální vzdělá-
vací kampaně.

kontakty
Název organizace: 
Youth and Environment Europe (YEE) 

Adresa:  
kubatova 1/32,
102 00 Praha 

Webové stránky:  
www.yeenet.eu  

kontaktní osoba pro projekt: 
Natalia Luchko 
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E-co-operation 
Naturfreundejugend 
Internationale (NFJI)

Projekt „E-co-operation“se skládal ze 
dvou mezinárodních aktivit. 
Tréninkový kurz o e-aktivismu: „Act, 
React & E-act!" se konal v Praze. Cí-
lovou skupinou byli pracovníci s mlá-
deží, mladí lídři, aktivisté a dobrovol-
níci. Projekt umožnil objevovat různé 
formy e-aktivismu a online nástrojů, 
které mohou vyvolat pozitivní změny 
ve společnosti. 
Organizace NFJI rovněz zorganizovala 
“D-e-zign it!” v Mihajlovu, Makedonii. 
Cílem bylo zpracovat výsledky před-
chozích aktivit a podpořit účastníky, 
aby vytvořili vlastní projekty. 
U  tréninkového kurzu „Act, React 
& E-act!" byly hlavní výsledky učení 
dosaženy v  rámci procesu zlepšo-
vání konkrétních znalostí o existují-
cích online nástrojích, které mohou 
podpořit e-aktivismus, informováním 
o známých e-aktivistech, procesu za-
kládání e-aktivistické aktivity, prvcích 
e-aktivismu, výhodách a nevýhodách 

kontakty
Název organizace: 
Naturfreundejugend Internationale 
(NFJI) 

Adresa:  
Senovážné náměstí 24, 
110 00 Praha

Webové stránky:  
www.iynf.org  

kontaktní osoba pro projekt: 
Anna Mayfat

e-aktivismu, příkladech dobré praxe 
e-aktivismu. 
„Dezign it!“ pomohl účastníkům rozší-
řit si informace o podmínkách uprch-
líků v Evropě; solidaritě v dnešní Evro-
pě; o tom, jak využívat sociální média 
k propagaci různých cílů a ke kampa-
ním a podpořil aktivní participaci; onli-
ne komunikaci a spolupráci.
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Noneedia –  
The world we create, 
the world we are
Dům dětí a mládeže 
„Ostrov“ Slaný

Výměna mládeže s názvem „Noneedia“ 
proběhla v  Arménii ve městě Dilijan 
a  účastnilo se jí celkem 28 mladých 
lidí ze dvou zemí: České republiky 
a  Arménie. Projekt navazoval na první 
úspěšnou výměnu v  České republice, 
kde účastníci vytvořili imaginární ideální 
svět s  vlastními pravidly – „Noneedia“ 
(no need), protože tento svět nic 
nepotřebuje a  je samostatný. Projekt 
upevnil spolupráci mezi oběma partnery, 
kteří se znali díky tomu, že zakladatel 
arménské organizace AOS byl kdysi 
dobrovolníkem Evropské dobrovolné 
služby v české organizaci DDM „Ostrov“ –  
ICM Slaný.
Cílem výměny mládeže bylo umožnit 
účastníkům hlubší kulturní výměnu 
díky zážitkovým aktivitám na diskuto-
vaná témata současné doby – potká-
vání různých kultur, genderové prob- 
lémy, dezinformace v médiích atp. Ob-
rovskou přidanou hodnotou bylo, že 
se projekt odehrával v  Arménii, tedy 
v prostředí, které bylo pro české účast-
níky zcela nové. Na povrch vyplynulo 

kontakty
Název organizace: 
Dům dětí a mládeže „Ostrov“ Slaný 
(oddělení zajišťující projekt: ICM Slaný)

Adresa:  
Šultysova 518,  
274 01 Slaný

Webové stránky:  
www.icmslany.cz  

kontaktní osoba pro projekt: 
Širín Ježková

mnoho kulturních odlišností, které se 
při první výměně tak silně neprojevily, 
došlo i k prvním velkým rozporům, pře-
devším v  otázce genderových témat, 
účastníci ale dokázali zůstat tolerantní, 
otevření a přátelští navzdory rozdílům, 
což bylo všeho všudy hlavním zámě-
rem projektu.
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Racism does not 
belong in XXI
LuBLA

Společně s  rumunským partnerem 
Scout Society jsme se rozhodli vy-
tvořit dvoufázovou výměnu mládeže 
na téma prevence rasismu, xenofobie 
a  podpory k  toleranci a  interkultur-
nímu poznávání. Projekt se skládal 
ze dvou částí. Nejprve jsme strávili de-
set dní v rumunském Sacelu, kdy jsme 
se teoreticky zabývali tématy rasismu, 
uprchlictví, nacionalismu apod. Dru-
há fáze nás pak čekala na Kaprálově 
Mlýně v Brně, kdy jsme se do těchto 
témat ponořili více zážitkově a  prak-
ticky. Důvodem volby takovéhoto té-
matu byla situace s  tzv. uprchlickou 
krizí v Rumunsku a vzešla přímo z po-
třeby rumunských účastníků projektu, 
kdy oni sami chtěli pochopit situaci 
tolik ovlivňující současnou Evropu 
i situaci u nich doma (protože Rumun-
sko je jedna ze zemí, kde je azylantů 
a uprchlíků několik tisíc). Díky aktivní 
spolupráci účastníků z obou zemí tak 
vznikla výměna tvořená přímo jim sa-
motným na míru.

kontakty
Název organizace: 
LuBLA

Adresa:  
Březná 44,  
789 91 Štíty

kontaktní osoba pro projekt: 
Lada Matyášová
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BRNO – Be Ready for 
the New Opportunities
Lužánky – středisko volného 
času Brno, příspěvková 
organizace

Projekt BRNO – Be Ready for the New 
Opportunities byl koncipován jako 
studijní návštěva pro mezinárodní sku-
pinu v  několika brněnských organiza-
cích, kdy zároveň byl cíleně vytvářen 
prostor pro výměnu zkušeností a  ná-
zorů mezi účastníky navzájem i  mezi 
účastníky a  navštívenými organizace-
mi. Cílem tedy bylo oboustranné učení 
se a  inspirace. Podle reakcí účastníků 
i zapojených organizací měla takto vy-
stavěná studijní návštěva úspěch, obě 
strany byly s průběhem velmi spokoje-
ny a účastníci sami doporučovali tento 
projekt zopakovat pro další zájemce.
V  projektu jsme chtěli ukázat příkla-
dy dobré praxe práce brněnských 
neziskových organizací, protože jsme 
přesvědčeni, že stojí za pozornost 
i  zahraničních hostů. Navštívené or-
ganizace mají různorodé zaměření 
a  osvědčené a  inspirativní metody 
práce, prostředí či nápady. Chtěli jsme 
je tedy díky tomuto projektu ukázat 
světu. Zároveň zapojené české organi-
zace stály o zpětnou vazbu a podněty 

návštěvníků, sdílení zkušeností, spo-
lečný brainstorming nápadů, jak práci 
vylepšit či na čem v budoucnu spolu-
pracovat. Zapojené české organizace 
se tímto projektem chtěly více otevřít 
mezinárodní spolupráci, což se poda-
řilo. Množství a různorodost navštíve-
ných organizací si účastníci chválili.

kontakty
Název organizace: 
Lužánky – středisko volného času Brno, 
příspěvková organizace

Adresa:  
Lidická 50,  
658 12 Brno

Webové stránky:  
www.luzanky.cz

kontaktní osoba pro projekt: 
Hana klenovská
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Love and Respect –  
Preventing Teen 
Dating Violence
zeměkoule, z. s.

Projekt „Love and Respect – Preventing 
Teen Dating Violence“ měl za cíl zvý-
šit kompetence pracovníků s  mládeží 
v oblasti prevence násilí v partnerských 
vztazích mladých lidí (anglicky Teen Da-
ting Violence – dále jako TDV). 
Nejen výzkumy ukazují, že TDV je mezi 
mládeží velmi rozšířený problém, ovšem 
prevence je v této oblasti nedostatečná 
a velmi podceňovaná, přičemž na evrop-
ské úrovni ani na národních úrovních 
neexistují jednotné preventivní progra-
my a  strategie. Kromě naší organizace 
se projektu účastnily partnerské organi-
zace z ČR (proFem), Chorvatska (CESI), 
Arménie (SWV) a Gruzie (Sakhli-Advice 
Centre for Women) – tyto organizace 
dlouhodobě působí v  oblasti prevence 
násilí v partnerských vztazích, sexuální-
ho násilí, genderové diskriminace a pří-
mé práce s obětmi násilí. 
Projekt vytvořil prostor pro sdílení zku-
šeností mezi účastníky a  pro velmi pří-
nosné diskuze na témata jako jsou me-
zikulturní rozdíly v  pohledu na vztahy 
mladých, legislativní rámce v  jednotli-
vých zemích, jak nejlépe přistoupit k pre-

venci TDV, jakými aktivitami podpořit 
oběti i pachatele násilí aj. Většina orga-
nizací realizovala v minulosti preventivní 
workshopy na téma TDV a během ško-
lení tyto workshopy v  praxi předvedla 
ostatním účastníkům. Školení dále ob-
sahovalo workshopy na témata: práce 
s  obětmi násilí, konflikt management, 
využití metody „Forum Theatre“ pro pre-
venci TDV, program Erasmus+ aj. 

kontakty
Název organizace: 
zeměkoule, z. s.

Adresa:  
Rokycanova 781/13, Nové Sady 
779 00 Olomouc

Webové stránky:  
www.theglobe.cz 

kontaktní osoba pro projekt: 
Martina Horníčková 
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O Domě zahraniční 
spolupráce (DzS)

O programu 
Erasmus+ mládež

Co nabízí:
•  granty na mezinárodní vzdělávací 

projekty, výměny mládeže, mobility 
dobrovolníků a na vzdělávání 
pracovníků s mládeží,

•  zprostředkování stipendijních pobytů 
v zahraničí,

•  konzultace a odbornou pomoc 
jednotlivcům a organizacím 
k zapojení do vzdělávacích projektů 
a získání mezinárodních zkušeností,

•  zprostředkování mezinárodní 
spolupráce vzdělávacích institucí 
v Evropě i mimo Evropu,

•  konference, semináře, školení 
a poradenství v oblasti vzdělávání,

•  publikace, informační a metodické 
materiály,

•  propagaci českého školství 
v zahraničí,

•  informace o vzdělávání v Evropě.

Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která administruje programy 
zaměřené na oblast formálního a neformálního vzdělávání. 

Více informací:
www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz
www.facebook.com/erasmusplusCR

komu je určen:
•  žákům a studentům: AIA, AKTION 

ČR – Rakousko, CEEPUS, Erasmus+, 
eTwinning, EUN, Eurodesk, Eurydice, 
Norské fondy a fondy EHP, Study in 
the Czech Republic,

•  vysokým školám: AIA, AKTION ČR - 
Rakousko, CEEPUS, Erasmus+, EUN, 
Eurodesk, Eurydice, Norské fondy 
a fondy EHP, Studium cizinců v ČR, 
Study in the Czech Republic,

•  pracovníkům ve vzdělávání: AIA, 
AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, 
Erasmus+, eTwinning, EUN, Eurodesk, 
Eurydice, Norské fondy a fondy EHP, 
Program podpory českého kulturního 
dědictví v zahraničí,

•  vzdělávacím institucím: Erasmus+, 
eTwinning, EUN, Eurodesk, 
Euroguidance, Eurydice, Norské fondy 
a fondy EHP,

•  institucím státní správy: Erasmus+, 
EUN, Euroguidance, Eurodesk, 
Eurydice,

•  malým a středním podnikům: 
Erasmus+,

•  mladým lidem a pracovníkům 
s mládeží: Erasmus+, Eurodesk.

Erasmus+ je programem EU v  oblasti 
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže 
a sportu na období 2014–2020. Program 
zahrnuje oblasti školního, odborného 
a vysokoškolského vzdělávání, vzdělává-
ní dospělých a oblast mládeže. Evropská 
komise v  rámci tohoto programu pod-
poruje i  tzv. cross-sektorální spolupráci, 
tedy spolupráci napříč výše uvedenými 
oblastmi. V  České republice program 
Erasmus+ administruje Dům zahranič-
ní spolupráce – příspěvková organizace 
zřízená Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.
Program Erasmus+ mládež je zaměřen 
na oblast neformálního vzdělávání a jeho 
cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 
13 až 30 let a pracovníci s mládeží. V roce 
2014 byla zahájena jeho nová sedmiletá 
fáze v rámci programu Erasmus+, která 
navazuje na předešlý program Mládež 
v akci (2007–2013).
Jeho obecnými cíli jsou motivace mla-
dých lidí k aktivnímu přístupu, zapojení 
do společnosti a  odstraňování bariér. 
Nabízí jim možnost realizovat jejich 
vlastní nápady, zvýšit mobilitu a  jazy-
kovou vybavenost a  získat praktickou 
zkušenost s prací v mezinárodním pro-
středí. Program klade velký důraz na 
rovnocenné začlenění všech mladých 
lidí včetně těch s omezenými příležitost-
mi, a tím přispívá k rozvoji jejich toleran-
ce a solidarity. Nedílnou součástí je také 
podpora pracovníků s  mládeží a  jejich 
dalšího vzdělávání. Program se zároveň 
zaměřuje na vybudování evropského 
systému pro rozvoj a inovaci neformál-
ního učení.

Hlavními prioritami nové fáze progra-
mu jsou podpora sociálního začleňo-
vání a  dobrých životních podmínek 
mladých lidí, propagace aktivit ve 
volné přírodě a  sportu, povzbuzování 
mladých lidí k aktivní účasti na tvorbě 
unijní politiky, rozvoj kompetencí jako 
podnikavost, mnohojazyčnost, využití 
informačních a komunikačních techno-
logií v práci s mládeží a v neformálním 
učení a snaha o zjednodušení uznává-
ní dovedností a kvalifikace v zahraničí 
v oblasti neformálního vzdělávání.

Program je strukturován 
následovně:

kLíčOVá AkCE 1

kLíčOVá AkCE 2

kLíčOVá AkCE 3

projekty mobilit

projekty spolupráce

podpora politik
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