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Startuje nový program Erasmus+,  
Europass je jeho součástí
Zájemci mohou získat dohromady až 14,7 miliard eur

 

Program potrvá sedm let – do roku 2020 a v jeho 
rozpočtu je 14,7 miliardy eur, o 40 % víc než 
v minulém období. Díky Erasmu+ získají více než 
4 miliony lidí příležitost vycestovat do zahraničí 
a získat tam další zkušenosti. Erasmus+ klade dů-
raz zejména na kvalitu odborných stáží. Lidé tak 
mají možnost získat především praktické odbor-
né dovednosti, které jim zjednoduší vstup na trh 
práce, ať už doma, nebo v zahraničí.

Podporu mohou získat žáci, mladí lidé i uči-
telé

Erasmus+ slučuje sedm stávajících progra-
mů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy 
a mládeže i sportu. Díky jednodušším pravidlům 
je snazší než dříve se do něj zapojit. Program 
podpoří nejen žáky, učně a studenty ze škol, 
další mladé lidi, dobrovolníky, ale také učitele, 
pedagogické pracovníky nebo vedoucí mláde-
že. Podporu mohou čerpat vzdělávací instituce, 
mládežnické organizace a nevládní organizace, 
instituce samosprávy a jiné veřejné orgány, a to 
na modernizaci vzdělávání a odbornou přípravu 
a podporu inovací, podnikatelských schopností 
a zaměstnanosti. Větší podporu dostanou infor-
mační platformy, jako je e-twinning, které pro-
pojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednic-
tvím internetu.

Erasmus+ je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. 
Jeho cílem je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré za-
městnání a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Eu-
ropass spolu s dalšími evropskými aktivitami, jako je Eurodesk nebo Euroguidance, 
jsou součástí programu Erasmus+, konkrétně klíčové aktivity 1, která se zabývá pod-
porou vzdělávací mobility lidí.

Milí čtenáři, v prvním 
vydání newsletteru 
v roce 2014 Vám před-
stavíme nový a dlouho 
očekávaný program EU 
Erasmus+, se kterým 
souvisí Europass hned 
v několika rovinách. 
V první řadě je spolu 
s dalšími evropskými 
aktivitami jeho součástí a bude se spolupo-
dílet na jedné z klíčových aktivit programu – 
na podpoře vzdělávacích mobilit. Dvě třetiny 
prostředků z tohoto programu jsou určeny 
na stipendia osob za účelem studia, odbor-
né přípravy, práce či dobrovolnické činnosti 
v zahraničí, přičemž pobyt může trvat až je-
den rok. Dokumenty Europassu mohou vy-
užít všichni účastníci mobilit k zaznamenání 
znalostí a dovedností, které si na své studijní 
nebo pracovní stáži osvojili. 

Rok 2014 je stejně jako ten loňský ro-
kem aktivního občanství, který v souvislosti 
s Europassem odkazuje především na prá-
vo svobodně cestovat po Evropě za prací či 
studiem. Své služby Vám při té příležitosti 
představí dva z našich partnerů, se kterými 
spolupracujeme – Eurodesk a Národní infor-
mační centrum pro mládež. 

Příjemné čtení i celý rok 2014 Vám za 
celý tým Europassu přeje

Martina Kaňáková
martina.kanakova@nuv.cz

www.europass.cz

KALENDÁŘ
kde potkáte Europass 

27.–28. 3. • JOBS EXPO 2014 – INCHEBA 
PRAHA spol. s r. o. Areál 
Výstaviště, Holešovice
(27.3. přednášky na téma „Jak 
vyplnit životopis a připravit se na 
pohovor“)

29.–30. 4. • „Youth On The Move“,
Praha, Střelecký ostrov

30. 4. • Majáles, Praha

7. 5. • Majáles, Brno

EDITORIAL

Při zapojení do Erasmu+ využijete Eu-
ropass

Každý, kdo se zapojí do programu 
Erasmus+ a absolvuje zahraniční stáž, si 
může tuto zkušenost zaznamenat do Eu-
ropassu. K doložení zahraniční mobility je 
určen přímo dokument Europass-mobili-
ta, který zaznamenává evropskou studijní 
stáž a který vyplňuje vysílající organizace 
a hostitelská organizace. Doklad o mobi-
litě poskytuje potenciálnímu zaměstnava-
teli nebo škole podrobné informace o va-
šich zahraničních zkušenostech, např. 
o kompetencích, které jste si osvojili. To 
je důležité zejména pro absolventy, kteří 
zatím nemají žádnou praxi. 

Erasmus+ klade větší důraz na nefor-
mální vzdělávání. Ze zkušenosti zaměst-
navatelů totiž vyplývá, že pro firmy jsou 
čím dál důležitější praktické dovednosti, 
které mladí lidé získali například během 
dobrovolnické činnosti nebo díky svému 
aktivnímu zapojení do mezinárodního 
projektu. I tyto dovednosti si můžete 
přehledně a srozumitelně zaznamenat 
do dokumentů Europassu – především 
do životopisu do části nazvané Osobní 
dovednosti. Konkrétně si tu můžeme vy-
plnit komunikační, odborné, organizač-
ní, počítačové a další dovednosti, které 
jste získali při své dobrovolnické aktivitě, 
v neformálním vzdělávání nebo např. při 
zapojení do projektů. Do složky evropské-
ho pasu dovedností si pak vložte všechny 
dokumenty, které tyto vaše dovednosti 
dokládají, např. různé certifikáty.

Další informace o programu Erasmus+, 
vč. termínů podání přihlášek a informač-
ních akcí, najdete na http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/index_cs.htm 
a na www.naerasmusplus.cz.

Lucie Šnajdrová

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm


Informační síť Eurodesk nabízí  
interaktivní workshopy pro školy

Právo na informace právě teď! 

Eurodesk je evropská informační síť pro mládež působící ve 33 ev-
ropských zemích. Nabízí informace z oblastí, které mladé lidi zají-
mají – cestování, práce v zahraničí, dobrovolnictví nebo studium. 
Eurodesk funguje v každé zemi podobně, většinou je součástí ná-
rodní agentury pro mládež a podporuje program neformálního 
vzdělávání a další evropské vzdělávací programy.

Samotný Eurodesk vznikl jako jeden z projektů podpořených progra-
mem Mládež ve Skotsku v roce 1990, v České republice se objevil v roce 
1998. U nás má Eurodesk také síť svých regionálních partnerů, většinou 
se jedná o zástupce z řad neziskových organizací pracujících s mládeží, 
informační centra pro mládež, vzdělávací instituce, knihovny apod. Cílem 
regionální sítě je propojovat jednotlivé mládežnické organizace, poskyto-
vat jim kontakty na zahraniční partnery, nabízet zajímavé tipy na stáže, 
volná místa pro dobrovolníky, sdílet poznatky a zkušenosti ze studií v za-
hraničí a dostat tyto informace co nejblíže k mladým lidem. 

HYHO a SYTYKIA
Mezi zajímavé nástroje, jak propagovat evropské možnosti pro mladé lidi, 
patří interaktivní moduly nebo workshopy určené studentům středních 
škol. Moduly mají zdánlivě tajemné názvy – HYHO a SYTYKIA (z anglické-
ho originálu HYHO – Help Yourself by Helping Others a SYTYKIA – So You 
Think You Know It All). Jejich smyslem je nabídnout studentům interaktivní 
workshop trvající hodinu a půl, během kterého se v případě SYTYKIA do-
zvědí něco o úspěších Evropské unie, možnostech pro mladé lidi, kontak-
tech na své europoslance, metodách, jak komunikovat s Bruselem formou 
strukturovaného dialogu. V modulu HYHO se zároveň dozvědí něco o poj-
mu dobrovolnictví, jeho smyslu a o evropských programech, které nabízí 
možnost stát se dobrovolníkem. 

Eurodesk nabízí školám zdarma realizaci těchto modulů díky lekto-
rům, kteří studenty nenásilně zapojí a využijí během workshopů metod 
neformálního vzdělávání. Workshopy tak přispějí k rozšíření obzoru stu-
dentů a nabídnou jim jiný pohled na možnosti, které EU nabízí mladým 
lidem. V případě zájmu o realizaci modulu ve vaší škole nebo instituci 
se na nás obraťte a my s vámi rádi domluvíme detaily. Více informací 
o vzdělávacích modulech najdete na www.eurodesk.cz.

Martina Jánská

Tak se jmenuje kampaň Národního informačního centra pro mládež (NICM) na letošní rok. 
NICM již 22 let poskytuje informace z oblastí práce, studia, dobrovolnictví, cestování, soci-
álně patologických jevů, grantových nabídek, zdravého životního stylu nebo problematiky 
ekologie, a to zejména mladým lidem, studentům i absolventům, pracovníkům s mládeží 
a také široké veřejnosti. 

Pracovníci NICM denně vyhledávají aktuální nabídky zajímavé pro mladé, spravují portál  
www.nicm.cz i facebookové stránky a zpracovávají odpovědi na dotazy. Nejvíce vytíženou oblastí je 
vzdělávání, lidé se ptají hlavně na možnosti doplnění vzdělání, řeší vhodnost určitých škol vzhledem k je-
jich osobním předpokladům či zjišťují termíny a možné počty podávaných přihlášek ke studiu. Podobně 
zásadní je i poradenství v oblasti práce, pomoc s napsáním životopisu nebo motivačního dopisu. 

Přímo v kamenném centru Na Poříčí v Praze pak můžou studenti zdarma využít počítačů s přístu-
pem k internetu. NICM zájemcům také poskytuje prostor pro vlastní realizaci, prezentaci či kreativní 
tvorbu. Lze zde pořádat výstavy, cestopisné besedy, autorská čtení, promítání a jiné schůzky, při 
kterých pracovníci NICM poskytnou zázemí a organizaci. Anebo si sestříhat film, hudbu a upravit 
fotografie v profesionálních programech multimediálního studia Mixér.

Nabídka pro školy
Školám NICM nabízí dva typy bezplatných přednášek, které trvají zhruba jednu až dvě vyučovací ho-
diny. Pro základní školy přednášku Deset kroků k úspěšnému přijetí ke studiu na střední školu 
a pro studenty střední školy Možnosti absolventa po střední škole. NICM je rovněž metodickým 
rádcem při zakládání nových ICM, vede proces jejich certifikace a organizuje také pro pracovníky ICM 
školení. 

Šárka Kušková

Národní centrum Europass ČR
tel.: +420 274 022 347, fax: +420 274 863 473, e-mail: europass@nuv.cz
Weilova 1271 / 6, 102 00  Praha 10, europass je na      www.facebook.com/europass.cr  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

http://www.eurodesk.cz

