Program Mládež v akci –
Evropská dobrovolná služba
a její využití v sociálních
službách

Mládež v akci je největší evropský
grantový program na podporu
NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ mladých lidí.
Program byl zřízen Evropskou unií
v roce 2006 na období let 2007 až 2013.

Neformální vzdělávání rozvíjí a
vzdělává mladé lidi mimo rámec
vzdělávacího systému.

Evropská dobrovolná
služba (EDS)
je součástí programu Mládež v akci a umožňuje mladým lidem pracovat
jako dobrovolník po dobu až 12 měsíců v neziskové organizaci v zahraničí.
EDS je určena pro mladé lidi mezi 18-30 roky, včetně mladých lidí se
znevýhodněním. Do projektů se mohou zapojit mladí lidé z členských
států EU, Partnerských zemích (např. JV a V Evropa) i dalších zemí (např.
Egypt).
Náklady na pobyt dobrovolníka jsou hrazeny z prostředků programu Mládež
v akci na základě schváleného grantu (např. ubytování, stravování, cestovní
náklady, administrativní náklady, jazykový kurs). Přesné částky jsou určeny
v podmínkách programu Mládež v akci.
Další základní podmínky:
délka 2 – 12 měsíců
1 nebo více dobrovolníků
maximálně 30 hodin práce týdně
nárok na dovolenou
zdravotní péče zajištěna speciální pojistkou AXA pro EDS dobrovolníky

Jak funguje EDS ?
Vysílající
organizace
Španělsko

Projektová
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Hostitelská
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Pedro

Realizace dobrovolnického
projektu Pedra v Česku

Dobrovolník EDS v
nízkoprahové sociální službě
Příklad:
Nízkoprahový klub v sociálně vyloučené lokalitě. Dobrovolník pracuje část
svého pracovního rozvrhu jako dobrovolník v nízkoprahovém klubu.
Dobrovolník neumí při začátku projektu český jazyk – jazykový kurs, pomoc
od sociálních pracovníků, další způsoby komunikace.

Hlavní náplní jeho činnosti jsou:
- volnočasové aktivity s dětmi (stolní fotbal, tenis, žonglování, deskové hry)
- vedení vlastních aktivit (taneční kroužek, angličtina, sportovní kroužek)
- spolupráce na dalších aktivitách v klubu (diskotéka, promítání, turnaje,
soutěže)
- pomáhá se zajištěním provozu klubu (příprava prostor, úklid vybavení,
výzdoba klubu)

-

Dobrovolník nesmí nahrazovat práci placeného zaměstnance
a nesmí být ve větší míře zapojen do rutinních, nekvalifikovaných
aktivit (úklid klubu).

Jak se může organizace
zapojit do EDS?
1) Analýza potřeb a možností
2) Podání žádosti k ČNA Mládež na akreditaci pro vysílání,
hoštění dobrovolníků
3) Posouzení žádosti ze strany ČNA Mládež
4) Inspekční návštěva hodnotitelů ČNA Mládež
5) Schválení akreditace k vysílání nebo hoštění dobrovolníků
6) Výběr dobrovolníka a příprava projektové žádosti…

Další informace o EDS
Informace o EDS na stránkách ČNA Mládež:
www.mladezvakci.cz

Regionální zástupce ČNA Mládež:
YMCA v Ústí nad Labem
www.usti.ymca.cz
usti@ymca.cz
Jan Bartoníček
jan.bartonicek@usti.ymca.cz

Děkuji za pozornost

