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

DZS



● 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,

CO NABÍZÍME



Erasmus+



POČTY OSOB ZAPOJENÝCH DO EVROPSKÝCH 
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

Celkový počet 
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eTWINNING

● bezpečná platforma přístupná pouze učitelům
a určená ke spolupráci škol

● zabezpečená virtuální třída (TwinSpace) 
pro online projektovou práci se zapojením žáků

● možnosti hledání partnerů pro projekty Erasmus+

● možnosti online vzdělávání učitelů

www.etwinning.net 

www.etwinning.cz



• největší evropská komunita škol online
• prostor pro virtuální spolupráci škol
• vzdělávání učitelů online
• inspirace, komunikace, spolupráce

eTWINNING



eTwinning v číslech
• aktivita EK od 2005
• 750 000 evropských učitelů / 11 000 v ČR
• 200 000 evropských škol / 4000 v ČR
• 100 000 projektů / 8 800 v ČR
• v ČR cca 800 projektů ročně

Národní ceny eTwinning 2019



• národní ceny v každé zapojené zemi
• v ČR od roku 2006
• 4 věkové kategorie 
• 2019 – 160 přihlášených projektů
• 7 oceněných projektů

https://www.etwinning.cz/probehla-narodni-
konference-2019/

Národní ceny eTwinning 2019

https://www.etwinning.cz/probehla-narodni-konference-2019/


• nejlepší projekt MŠ: 
Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej
– MŠ Kytička Pardubice a MŠ Koloveč
• nejlepší projekty 1. stupeň: 
Discovering a New Island –2. ZŠ Dobříš a Masarykova ZŠ Plzeň
Food Experts - ZŠ K Milíčovu, Praha
• nejlepší projekty 2. stupeň
HeartHeores – ZŠ TGM Borohrádek
Save the World – Save yourself - ZŠ V. Talicha, Most
• nejlepší projekty SŠ
AntMind – Česko-anglické gymnázium České Budějovice
Eco-house challenge – SPŠS Gočára, Praha
• cena poroty
La revista de los jóvenes europeos – SOŠ pro administrativu EU

Národní ceny eTwinning 2019



HeartHeroes

• 9 partnerských zemí
• cíl: šířit laskavost a dobré skutky
• propojeno postavičkou HeartHero, která všechny dobré 

skutky provázela
• pomoc organizaci pomáhající lidem s handicapem
• pomoc chlapci se svalovou dystrofií k účasti na paralympiádě 

– běh pro Adama





ERASMUS+ MLÁDEŽ

Výměna mládeže: 

● 5 – 21 dnů

Výměna mládeže – skupiny mladých lidí z různých zemí. 

Výměna mládeže je vždy zaměřena na nějaké téma, 
na kterém účastníci pracují, potkají tak nové lidi, 
získají zajímavé zkušenosti a něco nového se naučí.

Pracovníci s mládeží: 

● 2 dny – 2 měsíce

Cílová skupina:
● Neziskové organizace
● Střediska volného času
● Školy
● Neformální skupiny 

mladých lidí
● Veřejná správa
● Firmy



• 1996 pilotní fáze Evropské dobrovolné služby, zapojení do 
dobrovolnických projektů konaných v evropských zemích

• 1998 – 1999 EDS zřízena jako akční program 
Společenství EDS 

• 2000 – 2006 Akce 2 programu MLÁDEŽ 

• 2007 – 2013 program Mládež v akci

• 2014 – 2018 Erasmus+ mládež 

• 2018 se EDS přesunula do nového programu Evropský 
sbor solidarity. 

Dobrovolnictví v ČR



• Česká republika je do Evropské dobrovolné služby 
zapojena od roku 1998. 

• Rok 1998 – do ČR přijeli 2 dobrovolníci.

• V roce 2018 přijelo 250 dobrovolníků. 

• Od roku 1998 přijelo do ČR 1725 dobrovolníků.

• Nejvíce přijíždějí z Německa, Francie, Španělska, Itálie 
a Rumunska, ale dorazili také dobrovolníci např. 
z Angoly, Maroka, Tuniska, Afganistánu či Sýrie.

ERASMUS+ MLÁDEŽ



• Větší zájem o dobrovolnictví mají ženy (66 %). 

• Nejvíce přijíždějících dobrovolníků je ve věku 18 – 23 let.

• 90 % všech dobrovolníků preferuje vyjet na více než půl 
roku.

ERASMUS+ MLÁDEŽ



Evropský
sbor 
solidarity



EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

Podporuje následující aktivity: 

Nová iniciativa EU zaměřená na mladé 
lidi (18–30 let) a organizace či jiné instituce

V případě zájmu se mladí lidé musí registrovat 
v Databázi Evropského sboru solidarity, organizace či 
jiné instituce musí zažádat o akreditaci (Quality Label)
sborsolidarity.cz, europa.eu/youth/solidarity_cs

dobrovolnické projekty 
(2 týdny – 12 měsíců)

dobrovolnická partnerství 
(3 roky)

solidární projekty 
(2–12 měsíců)

stáže a pracovní místa 
(2–12 měsíců)

https://europa.eu/youth/solidarity_cs


• 115 000 Evropanů se registrovalo na portál Sboru. 

• Nejvíce je ze Španělska (17 000), Itálie (16 000), 
Francie (12 000) a Německa (9 000). 

• Za ČR zaregistrováno na 1 500 lidí.

• U vyjíždějících dobrovolníků figurují s nejvyššími počty 
opět Italové (1 400) a Španělé (1 200), za novým 
dobrodružstvím se pouští ale také Rumuni (1 026) či 
Poláci (1 024). 

• Do Evropy na zkušenou vyrážejí také mladí Češi, a to 
celkem 322 dobrovolníků.

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

https://europa.eu/youth/solidarity_cs


Solidarita a společnost
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Klíčové oblasti projektů
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Příklady projektů

• Montessori škola Dobrá

Na chodbách školy Dobrá, jedné z českých škol typu Montessori,
můžete v těchto dnech potkat Ethana. Ethan je anglický
dobrovolník a účastní se dopolední výuky jako asistent pedagoga.
Pomáhá udržovat pracovní a tvůrčí atmosféru a asistuje při
výuce, do které vnáší některé z principů Montessori.

• Lunaria – organizace, ve které pomáhá český dobrovolník 
s omezenými příležitostmi

V Jindřichovicích pod Smrkem můžeme najít krásný žijící skanzen
organizace Lunaria. Zde naopak působí český dobrovolník – Igor.
Je spokojený, zvykl si na pravidelnost a režim, který mu dává
určité mantinely a především pocit smysluplnosti. Zvykl si na
pravidelnou práci, naučil se ji dělat dobře a těší ho uznání a
ocenění a jistá „nepostradatelnost“, kterou tu zažívá. Zároveň se z
„osoby na okraji“ dostal do pozice „evropského dobrovolníka“,
což přispělo ke zvýšení jeho sebevědomí.



Kde zjistit víc informací?

• Setkání pro dobrovolníky 5. prosince
neformální setkání zahraničních dobrovolníků, 
kteří momentálně pobývají v ČR 

• Česko–slovenské školení mentorů 1. – 3. srpna

• Akreditační školení Evropský sbor solidarity 22. – 25. srpna

• Vytvoř solidární projekt 23. – 25. srpna

Podrobné informace a registrace na všechna tato školení 
najdete na stránkách www.sborsolidarity.cz

https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/cesko-slovenske-skoleni-mentoru/
https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/akreditacni-skoleni-22-25-srpna/
https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/vytvor-solid-ar-ni-projekt/
http://www.sborsolidarity.cz/


Dobrovolnické pobyty

Kateřina Nekulová
Bern, Švýcarsko – organizace ICYE (International Cultural
and Youth Exchange)









Dobrovolnické pobyty

Karolína Nováková
Gruzie ICPI (International Center For Peace Integration)







Školní vzdělávání

Odborné vzdělávání a příprava

Vysokoškolské
vzdělávání

Vzdělávání dospělých

Mládež



SocialErasmus+ 
a dobrovolnictví v ESN 



SocialErasmus+

• Zlepšení integrace 
prostřednictvím 
dobrovolnických 
aktivit pro studenty



Cíle

• Interkulturní porozumění a mezikulturní 
kompetence

• Interkulturní komunikační dovednosti
• Aktivní občanství a sociální zodpovědnost 
• Projektový management
• Erasmus spirit & evropské občanství



ESN CZ působí na 19 
univerzitách a v 11 městech 
v České republice. 



SocialErasmus aktivity ESN CZ

• Úklid lesa, parků
• Sázení stromů
• Pomoc lidem bez domova (sbírky jídel) 
• Sbírky a aktivity v útulcích pro zvířata a ZOO
• Vánoce v nemocnicích 
• Večeře ve tmě, neviditelná výstava, simulace ztráty 

sluchu
• Aktivity v domovech pro seniory 
• Kurzy první pomoci
• Kulturní večery



Erasmus in Schools

• Mezinárodní studenti 
navštěvují místní školy

• Sdílení informací, zkušeností, 
zážitku a kulturních zvyklostí



Erasmus in Schools s ESN VUT Brno 



Erasmus in Schools s ESN VŠB-TU Ostrava



Erasmus in Schools s ESN MUNI Brno



Erasmus ve školce s ESN Buddy System HK 



Úklid města!



Sázení stromů s ESN USB České Budějovice



…a ESN VŠB - TU Ostrava



Ekologický workshop s ESN MUNI Brno



ESN MUNI Brno pomáhá v psím útulku



Vánoce v nemocnicích- ESN CU Praha



Výroba adventních věnců pro charitu s ESN Pardubice 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Do programu, který byl původně organizovám Uni pardubice a Oblastní charitou jsme se zapojili dohromady s erasmus studenty z Turecka, Estonska, Francie, Litvy. Přišli jsme do styku se zaměstnanci charity, univerzity ale i ostatníma návštěvníkama akce :) www.upce.cz/vence 



Mikuláš with
ESN 
MENDELU 
Brno

VIDEO: 
https://www.faceboo
k.com/esnmendelu/v
ideos/180155519328
6895/?t=0

https://www.facebook.com/esnmendelu/videos/1801555193286895/?t=0


president@esncz.org
education-officer@esncz.org

Thank you for your attention!

www.esncz.org

mailto:president@esncz.org
mailto:education-officer@esncz.org


KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4  110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

Facebook  
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/mladezvakci  
www.facebook.com/studyincz
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