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KROK ZA KROKOM

SKÔR NE� PODÁTE PROJEKT...

Vysielajúca organizácia
    Dobrovoľník nemôže vycestovať individuálne, ale 
len prostredníctvom vysielajúcej organizácie (VO) – 
občianske združenie, štátna inštitúcia, organizácia. 
Zoznam VO na Slovensku nájdete na www.iuventa.sk 
(kliknite si na logo programu MLÁDEŽ).

    Ak ste členom organizácie, ktorá ešte nevysielala 
dobrovoľníkov ale má o túto aktivitu záujem, spojte 
sa s Národnou kanceláriou, ktorá vás oboznámi 
s aktuálnym postupom pri akreditácii VO.

Databáza hostite3⁄4ských 
projektov
    Zoznam a opis hostiteľských projektov nájdete 
na http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/
index_en.html vo francúzštine alebo angličtine. 
Z menu si vyberiete „The European Database on 
Approved Host Projects“. Otvorí sa vám stránka 
„The EVS database of accepted host placements“, 
na ktorej nájdete prístup na „public database“ 
alebo „password protected database“. Projekty si 
vyberáte podľa krajiny (country), témy (theme) alebo 
kombináciou oboch.

    Vyberte si viac projektov, lebo projekty môžu 
byť už rezervované na dlhšie obdobie. Nájsť vhodný 
hostiteľský projekt môže trvať aj niekoľko mesiacov!!!

PROGRAM EURÓPSKEJ ÚNIE

MLÁDE� – Akcia 2, 2000 – 2006

Základné informácie o EDS

    Projekt EDS je pobyt mladého človeka 

zo Slovenska vo veku 18 – 25 rokov, 

ktorý strávi obdobie 6 mesiacov až 

1 rok ako dobrovoľník na niektorom zo 

zahraničných projektov v Európskej únii 

a jej kandidátskych krajinách.

    Všetky projekty sú akreditované 

Európskou komisiou a poskytujú 

aktivity v oblasti neformálneho 

vzdelávania, odbornú prípravu 

a osobnú podporu 

dobrovoľníkovi.

    Finančný príspevok programu 

EÚ MLÁDEŽ pokrýva cestovné pre 

dobrovoľníka, jeho prípravu, poistenie, 

aktivity na zahraničnom projekte, všetky 

výdaje na stravu, ubytovanie a miestnu 

prepravu v zahraničí. Dobrovoľník dostáva 

vreckové (v priemere 160 EUR/mesačne).

Ste vo veku 18 až 25 rokov?
Máte záujem pomôcť organizácii alebo skupine v zahraničí pri ich aktivitách?

Chcete sa naučiť niečo nové?
Stojíte pred rozhodnutím ísť študovať alebo pracovať?
Chcete spoznať inú krajinu, ľudí a naučiť sa cudzí jazyk 

niektorej krajiny Európskej únie?
Máte záujem byť dobrovoľníkom?

PRÁVE PRE VÁS JE URČENÁ EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA (EDS) 
PROGRAMU EÚ MLÁDEŽ!

http://www.iuventa.sk
http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/index_en.html


    Projekt VO zahŕňa prípravu dobrovoľníka na 
hostiteľský projekt a na jeho dlhodobý pobyt 
v cudzej krajine. Podľa popisu aktivít HO navrhnite 
svojej VO aktivity akými sú jazykový kurz, 
rôzne školenia, študijné návštevy v podobných 
organizáciách na Slovensku v rámci prípravy.

    Pri rozpočte nezabudnite na výdaje spojené 
s vybavovaním dlhodobého pobytu na ambasádach 
niektorých krajín EÚ (nie víza!). 

    Odošlite prihlášku a 3 kópie na adresu NK 
k jednému z piatich predkladacích termínov: 
1. február, 1. apríl, 1. jún, 1. september 
a 1. november.

    Ak budete mať projekt schválený, NK vám zašle 
list s rozhodnutím výberovej komisie a zmluvu 
o finančnom príspevku. Po podpísaní zmluvy vám 
bude presunutých 75 % získaného grantu (v prípade, 
že sú už prostriedky z Európskej komisie k dispozícii 
na účte NK).

PROJEKT SA ROZBIEHA

Príprava
    Pokúste sa uskutočniť všetky aktivity v rámci 
prípravy tak, ako boli uvedené v projekte. Všetky 
zmeny konzultujte s NK. 

    Počas EDS budete v zahraničí reprezentovať 
Slovensko. Dostanete veľa otázok o našich zvykoch, 
kultúre, politike, hospodárstve a histórii. Pripravte 
sa na to a zabezpečte si dostatok literatúry 
a prezentačných materiálov. 

    Informácie o mladých ľuďoch na Slovensku 
získate z publikácií YOUTH in Slovakia (IUVENTA, 
2002, 2003).

    Aj keď Slovensko je členským štátom Európskej 
únie, niektoré krajiny požadujú povolenie 
k dlhodobému pobytu. Kontaktujte ambasádu alebo 
požiadajte HO o pomoc pri zisťovaní aktuálnych 
informácií.

    Všetci dobrovoľníci sú poistení v poisťovni, ktorá 
má zmluvu s Európskou komisiou. Dobrovoľníci 
nepotrebujú počas svojho projektu EDS paralelné 
zdravotné poistenie na Slovensku. Viac informácií 
o sociálnom poistení získate v NK. 

Komunikácia s hostite3⁄4skou 
organizáciou (HO)
    Dobrovoľník sa môže sám aktívne zapojiť do 
vyhľadávania svojho hostiteľského projektu. Heslo 
na databázu projektov s kontaktmi je možné 
získať len od akreditovaných VO alebo v Národnej 
kancelárii (NK).

    Hostiteľské organizácie (HO) majú väčšiu dôveru 
voči mladým ľuďom, ktorí už vystupujú aj v mene 
VO.

    Pri oslovovaní HO buďte kreatívni! Pošlite 
zaujímavý motivačný list, životopis, fotografie. 
Nájdite súvislosti medzi vami a daným projektom. 
Máte podobné skúsenosti? Chcete sa danej oblasti 
aj v budúcnosti venovať? Čím vás projekt a aktivity 
v rámci neho na ňom oslovujú?

    Ak sa HO vyjadrí pozitívne, snažte sa získať 
čo najviac informácií o budúcich aktivitách v HO 
a o živote v krajine, kde strávite možno celý 
nasledujúci rok. Všetky informácie vám pomôžu 
pri ďalšom kroku – vypĺňaní žiadostí o finančný 
príspevok.

�iados� o finanèný 
príspevok
    Pozorne si preštudujte formulár žiadosti 
o finančný príspevok a vyplňte ho spolu s VO.

    Zistite, či ste si vybrali správne akčné obdobie 
teda čas, kedy môžete v rámci programu MLÁDEŽ 
projekt realizovať. V prípade EDS je možná flexibilita 
v nástupe dobrovoľníka pred akčným obdobím, ale 
len po oficiálnom schválení projektu výberovou 
komisiou.
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Školenie Národnej 
kancelárie pred odchodom 
na projekt
EDS má celý systém osobnej podpory pre 
dobrovoľníkov. Jedným z nich je špecializované 
školenie pred odchodom tzv. pre-departure training, 
ktorý organizuje NK v spolupráci s externými 
školiteľmi, a ktorého sa musia zúčastniť všetci 
budúci dobrovoľníci.

Kontakt a monitoring
VO je povinná udržiavať s dobrovoľníkom pravidelný 
kontakt telefonicky, e - mailom alebo osobne. 
Dohodnite si presné pravidlá a termíny.

PO SKONÈENÍ PROJEKTU

Uzavrite záväzky
Koniec projektu znamená uzavrieť všetky záväzky voči 
NK – predloženie záverečnej správy a finančného 
zúčtovania. Ak budú tieto 
dokumenty v poriadku, NK vám 
presunie zostávajúcich 25 % 
finančného príspevku.

Pokraèovanie projektu
Program EÚ MLÁDEŽ ponúka zaujímavú 
možnosť individuálnych projektov pre 
dobrovoľníkov, ktorí realizovali projekt EDS 
– Akcia 3 (Investícia do budúcnosti). 

Informácie o ďalších Akciách a možnostiach 
programu nájdete v Sprievodcovi programom 
EÚ MLÁDEŽ.

Poznámka: Pre zjednodušenie čítania tohto 
letáku používame slovo „dobrovoľník“ pre mužov 
aj ženy.

Potrebujete viac 
informácií?

Kliknite si na logo programu MLÁDEŽ na hlavnej 

stránke  
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