
 

 

 
OD DO POPIS AKCE 

 
09 
2015 

 EDS FRANCIE Dům dětí hlavního města Prahy hledá jednoho dobrovolníka na 
roční dobrovolnou službu do Francie. Začátek projektu je v září 2015. Kontaktní 
adresa pro zaslání životopisu v Aj nebo Fj a motivačního dopisu na tento projekt: 
pan Mohamed Yahiaoui, email mission-tb@outlook.com a do kopie koordinátorce ve 
vysílající organizaci hrivnakova@ddmpraha.cz. 
http://tambour-battant.eu/2-EVS-placements-in-Mulhouse. 
 

1.10. 
2015 

1.8. 
2016 

EDS ŠPANĚLSKO Organizace Auryn Association sídlící ve španělském Leónu 
hledá dobrovolníka na období 1. října 2015 až 1. srpna 2016. 
Požadavky na účastníka: 
– věk od 20 do 30 let 
– zájem o dobrovolnictví v neziskové organizaci, která se zabývá projekty věnující se 
prevenci pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením 
– zkušenost s prací s dětmi nebo mládeží 
– znalost španělštiny 
– účast po celou dobu projektu – od 1.10.2015 do 1.8.2016 
V případě zájmu nebo otázek kontaktujte prosím Patricii Riveru na e-
mailu: auryneurope@gmail.com. 
Pro více informací navštivte také webové stránky: https://cjauryn.wordpress.com 
 

1.8. 
2015 

15.8. 
2015 

WORKCAMP – Archeology and handiwork 
Volná místa na workcampu pro osoby ve věku od 16 do 26 let, místo konání: 
Německo, účastníci z ČR, Japonska a Německa 
http://www.inexsda.cz/cs/workcamp/48017-archeology-and-handiwork 
 

1.3. 
2016 

28.2. 
2017 

EDS Španělsko UPACE SAN FERNANDO is looking for 5 motivated EVS 
volunteers to work in field of disability 
Venue: Town of San Fernando, Cádiz, Spain 
Start Date: 1st of March 2016 
End Date: 28th of February 2017 
Duration: 12 months 
Open to all Erasmus+ Program Countries 
Application Deadline: 1st Sept 2015 
http://europaerestu.eu/upace-san-fernando-hosting/ 
 

9.9. 
2015 

13.9. 
2015 

Víkendovka – hledají se dobrovolníci i organizátoři 
Jeďte pomáhat na 25. ročník festivalu Jičín – město pohádky. Tato 
„Víkendovka“ nebude tak úplně pouze víkendová – bude totiž trvat 4 dny, a to od 
čtvrtečního večera do nedělního odpoledne. 
Jako dobrovolník si vyzkoušíte mnoho zajímavých prací, nahlédnete do zákulisí 
pořádání festivalu, zhlédnete pohádky z dětství i pohádky moderní, půjdete na výlet 
do nedaleké Valdštejnské Lodžie a mnoho dalšího. 
Podrobnější popis festivalu a přihlašovací formulář naleznete zde: 
http://www.tamjdem.cz/zazijte-zakulisi-pohadkoveho-festivalu-v-jicine/ . 
Zájemci o organizování této Víkendovky pište prosím na vikendy@tamjdem.cz. 
 

14.8. 
2015 

16.8. 
2015 

Exkurze na česko-německém pomezí: Ďáblova soutěska, 
Luzný, Prameny Vltavy a Ptačí potok 
Šumavu z české strany znají mnozí, ale na německou stranu do Národního parku 



 

 

Bavorský les zavítal jen málokdo. Přitom v jeho starší části se již více než tři 
desetiletí na velkém území nerušeně rozvíjí divoká příroda, která před lety čelila 
větrné i kůrovcové kalamitě. Oproti Národnímu parku Šumava ještě o třídu 
vyšší zážitek! A právě do těchto míst především během soboty zavítáme. 
Budeme stoupat Ďáblovou soutěskou (Teufelsloch) až na majestátní vrchol Luzného 
a poté se vydáme napříč velkým bezzásahovým územím až ke starým nádržím, 
které v minulosti sloužily na plavení dřeva. V neděli se vrátíme zpět na české území 
k Pramenům Vltavy, odkud budeme pokračovat po česko-německé hranici. To pravé 
místo, kde porovnávat oba rozdílné způsoby péče o les! Zavítáme i do míst, kde 
před čtyřmi lety stovky lidí bránily vzácné lesy před nelegálním kácením. 
Připomeneme si, co se tam tehdy odehrávalo.  V pátek na počátku exkurze 
stihneme také navštívit Informační centrum národního parku na Kvildě. 
Večery budeme trávit v německém kempu Finsterau na hranici Národního parku 
Bavorský les. 

• Účastnický poplatek činí 1300 Kč. 
• Zahrnuje: úhradu přenocování v kempu ve Finsterau, náklady na společnou 

cestu autobusem, na přepravu batohů autem a na odborného průvodce a 
další organizační náklady. Nezahrnuje jídlo a pojištění.  

• Stanovenou částku účastník platí předem po přihlášení na exkurzi, a to 
převodem na účet. 

http://hnutiduha.cz/nase-akce/exkurze-na-cesko-nemeckem-pomezi-dablova-
souteska-luzny-prameny-vltavy-ptaci-potok  
 

 
!! LAST MINUTE !! 

 
8.8. 
2015 

22.8. 
2015 

Česko-německý letní tábor v Bosau 
Stále volná místa nabízí česko-německý tábor, který se uskuteční. Přihlášení možné 
do pátku, 24.07.2015. 
Místo: Bosau (am Plöner See, Schleswig-Holstein), www.djo-bosau.de    
účastníci: česká a německá skupina, ve věku 12-15 let 
účastnický poplatek pro české účastníky: ubytování a program zdarma, platí se 
pouze doprava! 
obsah/metody: 
Warm Ups/seznámení se: Na začátku tábora se koná seznamovací den s 
odpovídajícími metodami, které ulehčí proces seznamování a důvěry a otevřenosti. 
Workshopy na téma média: Každý den se koná workshop s novými médii. Účastníci 
si mohou pod profesionálním vedením vyzkoušet různé metody práce s fotkou a 
kamerou. Na konci týdne by měli účastníci vytvořit vlastní krátké filmy a fotografie. 
zážitková pedagogika: odpoledne budou děti a mladí lidé společně pádlovat, šplhat, 
hrát různé hry 
výlety: výlety do městas Plön lodí - návštěva muzea, zámku a města, výlet do 
Eutinu - návštěva zámku, města a redakce 
Tábor povede zkušená pedagožka. Workshopy vedou studenti pedagogiky. 
 

 
 
Vypracovalo Informační centrum pro mládež Český Krumlov 


