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Mnoho mladých Evropanů je připraveno 
zapojit se do dobrovolnické činnosti nebo 
pracovat pro dobrou věc v rámci projektů, 
kde mohou k něčemu přispět a prokázat 
solidaritu s těmi, kdo neměli v životě tolik 
štěstí. Nalézt tu správnou příležitost může 
být ovšem obtížné. Proto byl vytvořen 
Evropský sbor solidarity.

Evropský sbor solidarity umožní mladým 
lidem získat cenné zkušenosti, rozvinout 
schopnosti a udělat něco pro společnost. 
Je příležitostí pro mladé lidi hledající 
dobrovolnickou či zaměstnaneckou zku-
šenost či pro organizace, které chtějí za-
pojit mladé lidi do své solidární činnosti.

Zaostřeno na
EVROPSKÝ SBOR  

SOLIDARITY



CO JE  
EVROPSKÝ  
SBOR SOLIDARITY?

Evropský sbor solidarity tvoří dvě komplementární 
složky:

• dobrovolnický tým funguje na základě grantu 
a nabízí mladým lidem příležitost pracovat jako 
dobrovolník na plný úvazek po dobu dvou až 
dvanácti měsíců,

• zaměstnanecký tým nabízí mladým lidem možnost 
zaměstnání, stáže či učňovské přípravy v celé řadě 
odvětví, která jsou zapojena do solidární činnosti 
a potřebují vysoce motivované mladé lidi se 
sociálním cítěním.

Cílem Evropského sboru solidarity je umožnit většímu 
počtu mladých lidí účast na nejrůznějších solidárních 
činnostech, a to buď formou dobrovolnické činnosti, 
či pracovní zkušenosti, při řešení náročných situací 
v celé Evropské unii.

V ČEM  
ÚČAST  
SPOČÍVÁ?

Mladí lidé budou mít možnost zapojit se do činností 
a projektů širšího charakteru. Ty mohou zahrnovat 
oblasti, jako je vzdělávání, zdravotní péče, sociální 
začleňování a začleňování na trhu práce, pomoc při 
poskytování potravin a nepotravinových výrobků, 
stavba přístřeší, stavebnictví, renovace a správa, 
příjem a integrace migrantů a uprchlíků, ochrana 
životního prostředí nebo předcházení přírodním 
katastrofám.

Účast bude přínosem nejen pro mladé lidi, ale také 
pro vnitrostátní a místní orgány, nevládní organizace 
a podniky usilující o řešení různých problémů a krizí. 
Zapojené organizace budou moci Evropský sbor 
solidarity využít ve prospěch občanů a společnosti 
jako celku.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 
svůj plán na vytvoření Evropského sboru 
solidarity oznámil v projevu o stavu Unie, který 
přednesl dne 14. září 2016:

V Evropě je řada mladých lidí se 
sociálním cítěním – ti chtějí pro 
společnost dělat něco, co má 

smysl, a chtějí pomoci šířit solidární chování. 
My jim k tomu můžeme vytvořit příležitosti 
[...] solidarita drží naši Unii pohromadě [...] 
Mladí lidé z celé Evropské unie by mohli 
dobrovolně pomáhat tam, kde to je nejvíc 
potřeba, a reagovat tak na krizové situace [...] tito mladí lidé budou moci 
rozvíjet své dovednosti a získají nejen práci, ale také neocenitelnou lidskou 
zkušenost.“



KDY  
ZAČNE SBOR 
FUNGOVAT?
Evropský sbor solidarity je zřizován postupně. Dne 
7. prosince 2016 se pro zájemce otevře registrační 
systém. Brzy bude k dispozici také registrace pro 
organizace, které budou moci hledat mezi mladými 
lidmi zaregistrovanými v databázi sboru vhodné 
kandidáty.

JAK SE  
MOHU ZAPOJIT  
A CO TÍM ZÍSKÁM?
Program je určen mladým lidem od 17 do 30 let.

Při registraci budete požádáni o uvedení základních 
údajů. Další informace se poskytují v pozdější fázi. Při 
registraci budete mít možnost uvést, v jakých zemích 
byste chtěli působit, ať už v rámci dobrovolnické 
nebo zaměstnanecké zkušenosti, jaký druh činnosti 
vás zajímá a jaké máte zkušenosti a dovednosti. 
Registrovat se lze ve 24 úředních jazycích EU.

Evropský sbor solidarity je pro mladé lidi příležitostí, 
jak pomoci druhým, ale také získat praxi, zlepšit si 
dovednosti a nabýt životní zkušenost.

Účastníkům dobrovolnického týmu v rámci 
Evropského sboru solidarity bude uhrazeno ubytování, 
strava, cestovné, pojištění a kapesné. Účastníkům 
stáží či učňovské přípravy v rámci Evropského 
sboru solidarity budou uhrazeny cestovní náklady 
a denní diety. Ke každému pracovnímu místu v rámci 
Evropského sboru solidarity bude vždy sjednána 
pracovní smlouva a také mzda podle místních 
právních předpisů a kolektivních smluv. Všichni 
účastníci obdrží certifikát s uvedením činností, které 
v rámci Evropského sboru solidarity vykonávali.

REGISTRACE SE PROVÁDÍ NA:
europa.eu/solidarity-corps 

http://europa.eu/solidarity-corps


Máte otázky o Evropské unii? 
Může vám pomoci služba Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Interaktivní verze této publikace, která obsahuje 
odkazy na obsah on-line, je ke stažení ve formátech 
PDF a HTML na této adrese:  
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/
solidarity/cs/
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JAK SE MŮŽE  
ZAPOJIT MOJE 
ORGANIZACE?

Každá zapojená organizace, ať už malá či velká, se musí 
podpisem zavázat k dodržování zásad. Tyto zásady se týkají 
provádění činností, které spadají do působnosti Evropského 
sboru solidarity, a náboru účastníků zaregistrovaných 
prostřednictvím internetových stránek Evropského sboru 
solidarity. Organizace se rovněž zavazují k vystavení 
certifikátu o účasti, k zajištění bezpečných životních 
a pracovních podmínek a k poskytnutí odpovídající odborné 
přípravy a podpory k tomu, aby mohli účastníci Evropského 
sboru solidarity plnit své úkoly. 
Budou rovněž stanovena vzájemná 
práva a povinnosti, jež musí být 
uvedeny ve smlouvě solidarity, 
kterou účastníci Evropského sboru 
solidarity a jednotlivé organizace 
podepisují.

https://europa.eu/european-union/contact_cs
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/solidarity/cs/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/solidarity/cs/

