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Chceš zažít něco nového? Vyrazit do zahraničí  
až na rok, poznat spoustu nových lidí, naučit se  
cizí jazyk, získat pracovní zkušenosti? To všechno  
ti může splnit Evropská dobrovolná služba v rámci 
programu Erasmus+.
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A nejen to. Dobrovolníci EDS mají hrazené ubytování, stravu, 
kapesné, zdravotní pojištění a cestovné, takže pro uskutečnění 
svého snu nepotřebuješ skoro žádné finanční prostředky. 

Na EDS můžeš jet do všech zemí EU, ale také na Island, 
do Norska, Lichtenštejnska, nebo třeba do Arménie či Gruzie 
a mhohých dalších zemí. Činnosti dobrovolníků jsou ovšem 
také velmi rozmanité: Od sociální oblasti, přes aktivity s dětmi 
a ochranu životního prostředí až po práci v divadlech a jiných 
kulturních institucích. V databázi na adrese:  
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_cs 
nalezneš přes 4000 hostitelských organizací z celé Evropy. 
To by bylo, abys nenašel tu pravou. 

A nebudeš v tom sám! K dispozici ti bude tvá vysílající 
organizace, která ti pomůže s přípravou před odjezdem a bude 
tě podporovat během pobytu v zahraničí.

Potřebuješ víc informací? Mrkni na:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/
evropska-dobrovolna-sluzba/
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A jaké jsou 
zkušenosti těch,  
kteří EDS 
absolvovali?

Jan Severa z ČR byl na EDS v Rusku: 

Slyšeli jste někdy o ruském městě Joškar-Ola? Navštívili jste 
někdy ruské sirotčince? A co si vybavíte, když se řekne marijská 
kultura? Připravovali jste někdy aktivity pro mládež z kulturně 
nám velmi blízkého, a zároveň na hony dalekého, prostředí? 
A požár na Bajkale už jste hasili?

Všechny tyto otázky zní trochu jako z jiného světa. A i když 
se považuji za zkušeného cestovatele, musím se přiznat, 
že před odjezdem na devítiměsíční EDS do neznámé ruské 
provincie (uprostřed tuhé zimy!) jsem se necítil nejšťastněji. 
Střih, odjíždím do Prahy. Odjíždím obohacen s pocitem dobře 
odvedené práce, ale s pocitem smutku. Smutku, protože 
už nebudu chodit do mé oblíbené neziskovky Opora, plné 
pozitivních kolegů vždy ochotných pomoci kamarádovi 
v nesnázích. Protože už nebudu moci organizovat Cestovatelský 
klub a skrze vyprávění, jak se žije za hranicemi Ruska, 

Dům zahraniční spolupráce

rozvíjet u místních mezikulturní citlivost. 
Protože už nebudu každý týden jezdit 
do sirotčince Savino a organizovat kroužky 
pro místní mládež. Protože se už s místními 
středoškoláky nebudeme scházet během 
projektu Aktivní občanství a bavit se  
(a učit se!), jak každý z nás může přispět 
k rozvoji své místní komunity. Protože těch 
důvodů je moc!

Mé předodjezdové pocity už jsou proto dávno 
pryč! Díky EDS, díky „mé“ neziskovce Opoře 
a hlavně díky podpoře místních dobrovolníků 
jsem prožil velmi intenzivní měsíce plné 
seberealizace a osobního rozvoje! Prostě 
něco, co můžeš zažít jen v Rusku!
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Anna Kacejová ze Slovenska 
absolvovala EDS v České republice:

Kaprálův mlýn je miesto, ktoré si človek veľmi 
ľahko zamiluje a vytvorí si k nemu puto. Ľudia 
sa tam radi vracajú. Nielen kvôli nádhernej 
prírode Moravského krasu, ale aj kvôli 
pozitívnej energii, ktorá tam vládne vďaka 
vynikajúcemu tímu ľudí, ktorí toto vzdelávacie 
stredisko vedú. Program je veľmi bohatý 
a rôznorodý počas celého roka − od práce 
s ekotechnológiami, cez environmentálne 
a ekologické vzdelávanie, spoznávanie 
Moravského krasu a pomoc v CHKO, 
starostlivosť o návštevníkov, po úpravu  
a udržiavanie areálu mlyna. Ponúka  
oddychové aj adrenalínové aktivity.

Program EDS je tu zameraný na všestranný 
rozvoj osobnosti a dobrovoľníci majú veľa 
úloh a mnoho príležitostí realizovať sa. 

Pre mňa osobne sú najcennejšími skúsenosti 
zo stavby slameného domu, poznatky 
z ekotechnologických a environmentálnych 
prednášok a exkurzií. Vďaka Kaprálovmu 
mlýnu som stretla mnoho zaujímavých 
a inšpiratívnych ľudí. EDS bola pre mňa 
skvelou skúsenosťou a veľmi obohacujúcim 
zážitkom.
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Kontakty:

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Evropská dobrovolná služba (EDS)

Na Poříčí 1035/4  
110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 900  
E-mail: eds@dzs.cz

www.dzs.cz 
www.naerasmusplus.cz

www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/ 
jak-se-stat-dobrovolnikem/

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení 
nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+  
a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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