
 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA 
Evropská dobrovolná služba je založena na principu neformálního vzdělávání všech zúčastněných. 

Můžete tak získat nejen jedinečnou praxi v oboru, který vás zajímá, ve kterém se chcete realizovat a 

vzdělávat, ale dostanete také unikátní příležitost získat zkušenosti z jiné země, stát se součástí mstní 

komunity, pracovního týmu, ovlivňovat dění v daných aktivitách a realizovat vlastní projekty, které 

budou v souladu s EDS dané hostující organizace. Povinností každé hostující organizace je nabídnout 

dobrovolníkovi získání Youthpass, který vám může pomoci při následném hledání uplatnění, při 

hledání zaměstnání apod.  

Pokud se rozhodnete stát dobrovolníkem, ukážeme Vám, kde hledat nabídky organizací z Evropské 

unie, které dobrovolníky přijímají. Společně vytipujeme témata, která vás zajímají, organizace, které 

by vám mohly nabídnout nejlepší přístup k požadovanému neformálnímu vzdělávání. Pomůžeme 

Vám vytvořit vlastní životopis a motivační dopis, se kterými můžete potenciální hostující organizace 

oslovit. Součástí naší podpory je také pomoc při komunikaci s hostujícími organizacemi, vyjasnění 

vzájemných požadavků a očekávání, vyladění detailů EDS. Jako vysílající organizace budeme vaší 

oporou po celou dobu EDS, pomůžeme a poradíme, budeme komunikovat s hostující organizací, 

budeme s Vámi ve stálém spojení. 

Aktuální nabídka volných míst pro dobrovolníky je u nás k dispozici stejně jako podrobnosti a 

odkazy na příslušné instituce i databáze.  

Občanské sdružení AVE jako vysílající organizace Evropské dobrovolné služby nabízí plnou podporu 

mladým lidem (18 – 30 let) z ČR, kteří se rozhodnou do EDS zapojit – a strávit tak několik měsíců 

(minimálně 2 a maximálně 12 měsíců) v jiné zemi Evropské unie jako dobrovolník. V rámci EDS je 

každému dobrovolníkovi zajištěno: 

- Ubytování v místě výkonu EDS 
- Stravování, případně paušální částka vyplácená pro samostatné stravování 
- Lekce výuky jazyka, který je v dané zemi oficiálním 
- Pojištění AXA 
- Proplacení cca 90% cestovného na a z EDS 
- Mentora v místě výkonu EDS (každý dobrovolník má svého mentora, který má za úkol 

věnovat se mu především jako podpora při začlenění do místní komunity, orientaci v dopravě 
a fungování dané společnosti, pomáhá při řešení mezilidských pracovních vztahů atd. – je to 
osoba, na kterou se může dobrovolník obrátit při řešení jakéhokoli problému vztahujícího se 
k EDS). 

- Předodjezdové školení u vysílající organizace, popříjezdové  a případně střednědobé školení 
zajištěno hostující organizací, resp. místní Národní agenturou. 

 

Pokud se chcete stát dobrovolníkem EDS, kontaktujte koordinátora Evropské dobrovolné služby 

OS AVE, Ivanu Šajbanovou (sajbanova@osave.cz) 

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ, ČP. 117, 735 72 PETROVICE U KARVINÉ,  
WWW.ICMPETROVICEUK.CZ, INFO@ICMPETROVICEUK.CZ 

http://www.icmpetroviceuk.cz/

