
 
 
 
 
 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA 

 
 
 

Základní informace 

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách 
do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Jejím cílem je rozvoj 
solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Dobrovolníkem se může stát každý člověk ve věku 17 až 
30 let, který má trvalé bydliště v ČR nebo v partnerské zemi.  
 
Témata projektů jsou různá, od práce s mládeží (volnočasové kluby, školky, nízkoprahová zařízení) 
přes ochranu životního prostředí, rozvojovou pomoc až k divadlu. 
 
Hostitelské organizace jsou většinou neziskovky, nebo organizace jako DDM apod. 
EDS můžete vykonávat po dobu 2 – 12 měsíců ve všech zemích EU.  
 
Programovými zeměmi jsou tak Belgie, 
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, 
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Makedonská republika, 
Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 
Spojené království, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Švédsko a Turecko. Mezi partnerské 
země patří 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. 
 
Znalost jazyka hostitelské země ani skvělá znalost angličtiny není potřeba. Naprosto stačí, pokud se 
dokážete na základní úrovni domluvit anglicky nebo jinak :)… 
 
Z grantu Vám bude uhrazen příspěvek na cestovné na místo projektu a zpět, ubytování, strava, 
kapesné a jazykový kurz. Po dobu EDS budete mít hrazeno zdravotní pojištění. 
 
Činnost dobrovolníka by měla vést k tomu, aby se dobrovolník v  hostitelské organizaci něco naučil 
a rozvinul své schopnosti. Dobrovolník může naopak přinést do organizace interkulturní rozměr, nové 
nápady a podněty. 
  



Jak to udělat 

Pročtěte si obecné informace o EDS na stránce Dům zahraniční spolupráce a dále postupujte podle 
cyklu. 
Na začátku je třeba vybrat si českou organizaci, která je akreditována pro vysílání dobrovolníků EDS 
(tzv. vysílající organizaci). Jejím úkolem je pomoci vám s přípravou na dobrovolnou službu a být 
s vámi v kontaktu během vašeho pobytu v zahraničí. 
Vysílající organizaci si vyhledejte v Databázi EDS na http://europa.eu/youth/evs_database. 
Koordinátorovi organizace, kterou jste si vybral/a oznamte, že byste chtěl/a jet na EDS a požádejte, 
aby vám pomohl s vysláním. 
Vaší vysílající organizací může být třeba INEX-SDA ;) 
 
 
Zvolíte-li INEX-SDA svou vysílající institucí, oznamte koordinátorce dlouhodobých dobrovolnických 
projektů, Anetě Markové (evs@inexsda.cz), že byste chtěl/a jet na EDS a požádejte ji, aby Vám 
pomohla s vysláním. 
 
 

Postup 

 dobře si promyslete, která činnost Vás baví, a které se chcete během EDS věnovat. Poté se 
pokuste vyhledat vhodnou hostitelskou organizaci. Na EDS strávíte až jeden rok, a proto je 
důležité, abyste práci dělali rádi. 

 poté vyhledejte v databázi EDS zahraniční hostitelskou organizaci, ve které chcete 
Evropskou dobrovolnou službu vykonávat. V databázi můžete vyhledávat podle země nebo 
tématu, v tomto případě Type of accreditation: Hosting organisation. 

 odepište na projekty, které Vás zaujaly (doporučujeme jich oslovit více, ne všichni se ozvou 
zpátky). Nejdříve se ptejte na dostupnost projektu v daném termínu, databáze tuto 
informaci neudává. 

 napište motivační dopis (dejte si na něm záležet, na základě motivačního dopisu si 
hostitelská organizace vybírá) 

 pošlete motivační dopis spolu s životopisem v angličtině hostitelské organizaci 

 vyplňte potřebné formuláře 

 v případě přijetí ze strany hostitelské organizace nebo jakýchkoli problémů nás včas 
kontaktujte 

 
Dohodnete-li se s hostitelskou organizací na uskutečnění 
projektu, oznamte to koordinátorovi své vysílající 
organizaci. Organizace poté podají žádost o grant k národní 
agentuře. Uzávěrky pro podání žádostí o grant jsou tři 
za rok (2. 4., 26. 4., 1. 10.). Když bude žádost schválena, Váš 
projekt může začít 3 měsíce po uzávěrce. Např. když 
podáváte žádost k 1. 10., Vaše EDS může začít nejdříve 1. 1. 
následující rok. 
 
Pokud se Vám nedaří najít volný projekt, zkuste se podívat 
se na seznam volných projektů na stránkách INEXu, 
přihlaste se do naší facebookové skupiny EVS – Volné 
projekty pro české dobrovolníky nebo můžete hledat též na 
stránkách www.youthnetworks.eu, kde hostitelské 
organizace nabízejí svá volná místa. 
 
Navíc se občas stane, že organizace nejdříve podají grant a 
v případě jeho schválení teprve hledá dobrovolníka, proto 
buďte aktivní a sledujte dění! 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/jak-se-stat-dobrovolnikem/
http://europa.eu/youth/evs_database
mailto:evs@inexsda.cz
http://europa.eu/youth/evs_database
http://www.inexsda.cz/cs/fn/dobrovolnictvi/evs/evs_projects
https://www.facebook.com/groups/433733466765354/
https://www.facebook.com/groups/433733466765354/
http://www.youthnetworks.eu/


Projekt a školení 

Až bude Váš projekt schválen, budete pozváni na předodjezdové školení. Toto školení můžete 
absolvovat buď individuálně s koordinátorkou v INEX-SDA nebo ve skupině v Národní agentuře. 
Skupinové setkání je vedené neformálními metodami, takže se rozhodně nebudete nudit. Je pro Vás 
skvělou příležitostí popovídat si s ostatními dobrovolníky, kteří odjíždí, ale také s dobrovolníky, kteří 
už mají EDS úspěšně za sebou a mohou se podělit o své zkušenosti a dát Vám praktické tipy. Dozvíte 
se také o projektovém cyklu nebo o rolích jednotlivých aktérů projektu EDS. Zároveň budou 
zohledněna specifika Vašeho projektu a diskutována Vaše očekávání a cíle. K tomu všemu dostanete 
Infokit shrnující klíčové informace o EDS.  Na tomto školení se zkrátka dozvíte vše, co ještě 
potřebujete vědět ;-)…  
A pak už následuje samotná Evropská dobrovolná služba. 
 

 
 

Po návratu 

Po návratu z projektu od Vás budeme potřebovat vyplnit závěrečnou zprávu. INEX-SDA zároveň 
vyžaduje evaluaci projektu a závěrečné setkání, které pomůže v rozvoji samotné služby. Evaluace a 
setkání se opět realizují v podobě individuálního setkání nebo v podobě skupinového setkání. 
Zároveň Vám po návratu také pomůžeme s realizací návazných aktivit a pomůžeme Vám využít 
nabyté informace z EDS v českém prostředí.  
 
 
 
 
 
Koordinátor EDS 
Aneta Marková 
evs@inexsda.cz 
Konzultační hodiny:  
Středa 15:00 – 17:00 
Varšavská 30, Praha 2 
www.inexsda.cz 

mailto:evs@inexsda.cz
http://www.inexsda.cz/

