
DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Erasmus+
Evropský sbor solidarity

Webinář pro Olomoucký kraj

3. 5. 2022



Příspěvková organizace
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky.

Česká národní agentura
pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. 

Informační, poradenské a analytické
služby v oblasti mezinárodního vzdělávání 

a výzkumu.

DŮM
ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

Víte, že..
Usnadňujeme mezinárodní spolupráci
ve vědě a vzdělávání a podporujeme 
zapojení co nejširšího spektra organizací
i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání.

Kdo jsme





Program 
Erasmus+1



Cíl: podpora 
mezinárodní spolupráce 

v oblasti formálního, 
neformálního 

a informálního učení, 
rozvíjení znalostí, 

dovedností, klíčových 
a tzv. globálních 

kompetencí 

Program EU
pro vzdělávání, 
odbornou přípravu, 
mládež a sport

Od roku 1998
v České republice

Více než 320 000
zapojených účastníků 
z ČR



Rozpočet Erasmus+ 2022

68,1 milionu eur



Digitalizace

Udržitelnost

Inkluze a diverzita

Participace

ERASMUS+ 2021-2027
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• Mobilita jednotlivců

• Akreditace Erasmus

• Kooperativní partnerství
(s výjimkou partnerství 
předložených evropskými 
nevládními organizacemi)

• Partnerství malého rozsahu

KLÍČOVÁ AKCE 1 KLÍČOVÁ AKCE 2

• Školní vzdělávání
• Odborné vzdělávání a příprava
• Vysokoškolské vzdělávání
• Neformální vzdělávání mládeže
• Vzdělávání dospělých 

ZAPOJENÉ
SEKTORY



Projekty mobilit

• Získání zkušenostíKRÁTKODOBÝ PROJEKT 

• Pravidelná realizace mobilit, strategický rozvoj 
organizace

• Stabilní financování až do konce programu (do 2027)

• Cíle v Plánu Erasmus

• Příští podání žádosti: 19. 10. 2022

AKREDITACE

• Bez nutnosti žádat o akreditaci nebo krátkodobý 
projekt 

PŘIPOJENÍ SE K 
AKREDITOVANÉMU 

KONSORCIU 



Erasmus+ ve vzdělávání
dospělých
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▪ centra či instituty vzdělávání dospělých

▪ nadace

▪ kulturní organizace, knihovny, muzea

▪ neziskové organizace  a nevládní asociace

▪ organizace poskytující kariérové  a profesní poradenství

▪ a další…

Cílové skupiny

Mobility ve vzdělávání dospělých délka

Kurzy a školení 2 − 60 dní

Stínování (job shadowing) 2 − 60 dní

Výukové a školící pobyty 2 − 60 dní



Projekt „De cultura hortorum“
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Botanická zahrada,

Praha

▪ Cílem projektu bylo nechat se inspirovat v zahraničí v oblasti klášterních 
zahrad  a léčivých bylin a vytvořit nové vzdělávací aktivity pro širokou 
veřejnost se zaměřením na zkoumanou oblast

▪ 3 partnerské země
Německo – klášterní zahrady (5 dní)
Norsko – stáž v muzeu a botanické zahradě (10 dní)
Island – studijní pobyt na univerzitě zahrnující botanické
pozorování (10 dní)

PĚSTUJEME NEJEN ROSTLINY, ALE KULTIVUJEME
I ŠIROKOU VEŘEJNOST.



Partnerství pro spolupráci

• Posílení mezinárodní spolupráce, sdílení nápadů, 
metod

• Termín podání žádosti: 4. 10. 2022

PARTNERSTVÍ MALÉHO 
ROZSAHU

• Větší rozsah, vývoj, přenos a zavádění inovativních 
postupů do praxe organizace

KOOPERATIVNÍ 
PARTNERSTVÍ



Partnerství pro spolupráci



Projekt „Stronger parents, 
stronger families“
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Aperio

Společnost pro dobré rodičovství

▪ Projekt zaměřen na zlepšení situace sólo rodičů napříč
Evropou prostřednictvím zvýšení jejich šance na trhu práce
a na posílení odolnosti rodin vůči chudobě, rozpadu
a jiným nebezpečným jevům.

▪ 4 partnerské země
Česká republika, Itálie, Irsko a Velká Británie



Neformální 
vzdělávání mládeže2



Erasmus+ mládež

Projekty výměn mládeže 
a participace mládeže
▪ Setkání mladých lidí - získání zkušeností a znalostí 

o tématu, kontakt s vrstevníky z jiných zemí.

▪ Tvorba osvětových kampaní, vzdělávací 
setkání/konference, workshopy, živá knihovna 
apod.

▪ Rozvoj dovedností a postojů mladých lidí a podpora 
jejich aktivního zapojení do společnosti.

Téma: vychází z potřeb a zájmů mladých lidí

Účastníci: 13-30let

Realizátoři projektu: škola, neziskové organizace 
věnující se prací s mládeží nebo skupina 5 mladých lidí 
od 18let

Náklady na účast: hrazené z projektových finančních 
prostředků

Mobility pracovníků s mládeží

▪ Příležitost k profesnímu rozvoji pracovníků 
s mládeží (na profesionální i volnočasové úrovni).

▪ Zvýšení kvality práce s mládeží na individuální 
i systémové úrovni, přispívá k budování kapacit 
a rozvoji organizací, sdílení praxe.

▪ Vytváření komunity pracovníků s mládeží
v rámci EU a za jejími hranicemi.

Téma: mediální a finanční gramotnost, udržitelnost, 
inkluze, neformální metody vzdělávání apod.

Účastníci: věkově neomezeno

Realizátoři: škola, nezisková organizace, místní 
samospráva

Náklady spojené s účastí: hrazené z projektových 
finančních prostředků



Projekt „Ambassadors
of Love & Respect“
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ProFem

Centrum pro oběti domácího

a sexuálního násilí, o. p. s.

▪ Školící kurz pro pracovníky s mládeží reagující na problematiku
násilí v partnerských vztazích teenagerů.

Počet účastníků: 29
Počet aktivit: 2
Délka: 8 a 6 dní

▪ Výstupy: sdílení zkušeností, kampaň zaměřená na prevenci
násilí ve všech zapojených zemích, brožura metod
a postupů.

▪ 6 partnerských zemí
Česká republika, Rakousko, Itálie, Španělsko, Gruzie a Arménie.



Evropský sbor solidarity

Dobrovolnictví
▪ Může se jednat o práci s dětmi/seniory, 

environmentální zaměření, pohybové a kulturní 
aktivity. 

▪ Skvělá příležitost pro mladé lidi vyjet za zajímavou 
zkušeností mimo formální vzdělávací systém.

▪ Perfektní znalost cizího jazyka není podmínkou.

▪ Možnost hostování dobrovolníka na vaší škole a 
obohacení mimoškolních aktivit a výuky cizích 
jazyků.

Typ dobrovolnictví: individuální a týmové 

Účastníci: 18-30 let

Délka výjezdu: až na 12 měsíců

Náklady: jsou plně hrazené

Solidární projekty
▪ Aktivity jsou iniciované a implementované mladými 

lidmi, zaměřené na potřeby místní komunity a 
evropské hodnoty.

▪ Škola může projekt zastřešovat, případně se 
mohou zapojit samotní učitelé.

▪ Učitel může působit jako kouč týmu.

▪ Zpestření výuky či mimoškolní aktivity. 

Typ aktivit: např. volnočasové a vzdělávací aktivity, 
workshopy, kampaně, kulturní aktivity

Účastníci: min. 5 členů realizačního týmu (18-30 let)

Finance: získání až 7 644 EUR 



Projekt „Bezdomovectví
napříč republikou“
Oblastní charita – zdraví a vzdělávání,

Ústí nad Labem

▪ V tomto projektu se skupinka mladých lidí rozhodla vyřešit 
problém dostupnosti informací o azylových domech
a zmapovala je napříč republikou. Výsledkem je informační 
portál azylaky.cz, který nejenom shromažďuje informace pro lidi 
bez domova, ale také přispívá k lepší informovanosti mezi 
jednotlivými azylovými domy.
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On-line komunita evropských škol

1 000 000 učitelů
233 000    škol

Kde najít informace?

www.etwinning.cz

www.etwinning.net

http://www.etwinning.cz/
http://www.etwinning.net/


Odborné vzdělávání a příprava

eTwinning

Young EU entrepreneurs

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova

Studenti pracovali v mezinárodních týmech, tzv. Trzích, a projekt 
měl tři části: obchodní korespondenci – nákup a prodej zboží, 
komunikaci spojenou se služební cestou a pracovní schůzkou spolu 
s prezentací měst a personalistiku – simulaci reálného pracovního 
pohovoru. Součástí byl i workshop o udržitelném podnikání a další 
výstupy. Mezinárodní online projekt doplnil online předmět 
Studentská firma.

Aktivity: Cílem projektu bylo rozvíjet odborné dovednosti 
a zdokonalovat praxi anglického jazyka. 

Délka projektu: 1 rok

Výstupy: Zlepšení angličtiny, příprava na budoucí pracovní 
pohovor, posílení odborných znalostí a dovedností.
Zapojené země: ČR, Německo, Polsko, Španělsko, Slovinsko



Inspirace4



Kde hledat inspiraci a partnery?

▪ Sledujte náš web: www.dzs.cz

▪ Účastněte se našich seminářů a akcí: www.dzs.cz/udalosti

▪ Inspirujte se úspěšnými projekty v publikaci Ceny DZS: www.dzs.cz/statistiky-publikace

▪ Vyměňujte si zkušenosti a najděte partnery: www.etwinning.cz, www.etwinning.net, 
www.schooleducationgateway.eu/, www.dzs.cz/program/european-schoolnet

▪ Zúčastněte se mezinárodních kontaktních seminářů: www.dzs.cz/training-and-
cooperation-activities

http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/udalosti
http://www.dzs.cz/statistiky-publikace
http://www.etwinning.cz/
http://www.etwinning.net/
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.dzs.cz/program/european-schoolnet
http://www.dzs.cz/training-and-cooperation-activities


Kde hledat konkrétní informace?

▪ Informace pro MŠ, ZŠ, gymnázia a zřizovatele

Erasmus+: Projekty mobilit
Erasmus+: Partnerství pro spolupráci

▪ Informace pro SOŠ, SOU, VOŠ a další
Erasmus+: Projekty mobilit
Erasmus+: Partnerství pro spolupráci

▪ Informace z oblasti neformálního vzdělávání

Erasmus+: Projekty výměn mládeže a participace mládeže
Erasmus+: Mobility pracovníků s mládeží

Evropský sbor solidarity: Dobrovolnictví
Evropský sbor solidarity: Solidární projekty

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/skolni-vzdelavani#mobility-skoln%C3%AD
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/skolni-vzdelavani#spoluprace-skolni
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/odborne-vzdelavani-priprava#odborne-projekty-mobility-osob
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/odborne-vzdelavani-priprava#odborne-spoluprace
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/neformalni-vzdelavani-mladeze#mobility-mladez
https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/neformalni-vzdelavani-mladeze#mobility-mladez
https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/projekty-granty#solidarni-projekty
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WEB DZS.CZ

NEWSLETTERY
ČASOPIS
MOZAIKA

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

https://www.dzs.cz/mozaika
https://www.dzs.cz/archiv-newsletteru
https://www.dzs.cz/


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

Facebook  
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Kontakty

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS www.dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
http://www.dzs.cz/

