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MLÁDE
(2000 - 2006) ponúka mladým 3⁄4uïom
(18 - 25 roèným) možnos pôsobi
od 6 mesiacov
do 1 roka
na zahraniènom
hostite3⁄4skom
projekte pod3⁄4a
individuálnych
záujmov.

V èom je Európska dobrovo3⁄4nícka
služba iná?
Na rozdiel od au-pair, študijných pobytov,
misionárskych a charitatívnych aktivít alebo
jazykových kurzov je EDS zameraná na rozvoj
dobrovo3⁄4níka. Všetky aktivity sú plánované
a realizované tak, aby zo svojho projektu odchádzal
dobrovo3⁄4ník s novými zruènosami, skúsenosami.
Prioritou sú mladí 3⁄4udia, ktorí by sa do podobných
aktivít nemohli z rôznych dôvodov zapoji (postihnutí,
nezamestnaní, menšiny, mladí 3⁄4udia z malých obcí
a pod). Od dobrovo3⁄4níka sa neoèakáva žiadna
špeciálna zruènos alebo schopnos.

Ako to funguje
Európska dobrovo3⁄4nícka služba (ïalej EDS) je
jedným z mnohých typov projektov, ktoré finanène
podporuje program EÚ MLÁDEŽ (mládežnícke
výmeny, medzinárodné semináre, školenia,
konferencie, študijné návštevy a pod.).
Mladí dobrovo3⁄4níci si v spolupráci so svojou
vysielajúcou organizáciou vyberú z ponuky
viac ako 600 hostite3⁄4ských projektov. Ponuka
sa nachádza na stránke
http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/
vh_db_en.html
Vysielajúca organizácia nadviaže kontakt
s hostite3⁄4skou organizáciou a spoloène
s dobrovo3⁄4níkom pripravia hostite3⁄4ský projekt
„na mieru“.
Obe organizácie píšu projekt (Žiados o finanèný
príspevok) a žiadajú Národné agentúry programu
MLÁDEŽ vo svojich krajinách o finanènú podporu
na cestovné, ubytovanie, stravu, vreckové pre
dobrovo3⁄4níka a rôzne iné výdaje na projekt.
Dobrovo3⁄4ník nedostáva plat - dostáva vreckové
(v priemere asi 160 EUR na mesiac). Dobrovo3⁄4ník
tiež nemusí plati žiadne poplatky - potvrdenie
k dlhodobému pobytu a poistenie podobne
ako ostatné nevyhnutné výdaje sú hradené
z prostriedkov grantu.

Preèo sa sta vysielajúcou
organizáciou
Len nieko3⁄4ko dôvodov na ilustráciu:
EDS prináša do organizácií nový typ èinností
a ponúka mladým 3⁄4uïom nové možnosti,
zlepšuje sa imidž a postavenie organizácie
v najbližšom okolí,
prostredníctvom EDS (a vysielajúcej
organizácie!) dostanú možnos vycestova a ži
v zahranièí práve tí mladí 3⁄4udia, ktorí by na to
nemali odvahu, sebavedomie, znalosti a najmä
financie,
po návrate získa organizácia, komunita,
skupina prostredníctvom dobrovo3⁄4níka nové
nápady, kontakty, inšpirácie,
...

Vysielajúca organizácia
a budúci dobrovo3⁄4níci
Vysielajúca organizácia môže ponúka svoje služby
najbližšiemu okoliu. Propaguje možnos zapoji sa
do EDS programu MLÁDEŽ. Tiež môže systematicky
a cielene vyh3⁄4adáva budúcich dobrovo3⁄4níkov najmä
z prioritných cie3⁄4ových skupín. V 99 % si doteraz
našli dobrovo3⁄4níci svoje vysielajúce organizácie sami.

Pred nástupom na projekt
Skôr než dobrovo3⁄4ník vycestuje na svoj projekt EDS,
musí spolu s vysielajúcou organizáciou absolvova
nieko3⁄4ko krokov:

Kto mô e by vysielajúca
organizácia
Každá organizácia, inštitúcia, škola, združenie,
ktoré je formálne zriadené alebo zaregistrované
(má vlastný štatút alebo zriaïovaciu listinu).
Vysielajúcou organizáciou nemôže by neformálna
skupina ani žiadny subjekt založený za úèelom
vytvárania zisku.

Ako sa sta vysielajúcou
organizáciou
Zaslaním písomnej žiadosti o akreditáciu vysielajúcej
organizácie na adresu IUVENTA - NK MLÁDEŽ.
Prikladá sa štatút, zriaïovacia listina prípadne iný
doklad o formálnej existencii inštitúcie/združenia.
Národná agentúra pozve organizáciu na jedno
zo školení pre vysielajúce organizácie, ktoré sa
konajú 3 - 4 krát roène. Organizácia získa všetky
informácie a formuláre.

vyšpecifikova o aké oblasti má záujem
a èomu by sa chcel venova poèas EDS príp. po
skonèení,
spolu s vysielajúcou organizáciou nájdu vhodný
projekt na stránke http://europa.eu.int/comm/
youth/program/sos/vh_db_en.html,
vysielajúca organizácia sa skontaktuje
s hostite3⁄4skou organizáciou a prostredníctvom
e-mailu, telefónu alebo osobnej prípravnej
návštevy dohodnú podrobnosti projektu,
vysielajúca organizácia spolu s hostite3⁄4skou
organizáciou a dobrovo3⁄4níkom vypracujú
projekt, kde sú presne stanovené úlohy
dobrovo3⁄4níka a vykalkulované ubytovanie,
strava, vo3⁄4ný èas a pod.
projekt predložia obe organizácie (vysielajúca
a hostite3⁄4ská) do Národnej agentúry vo
svojich krajinách k jednému z 5 predkladacích
termínov: 1.2., 1.4., 1.6., 1.9., 1.11.
finanèné prostriedky grantu sa používajú na
individuálnu prípravu dobrovo3⁄4níka, cestovné,
udržiavanie kontaktu a monitoringu poèas EDS
príp. iných mimoriadnych nákladov.

V priebehu projektu
Vyslaním dobrovo3⁄4níka úloha vysielajúcej organizácie
nekonèí. Jej povinnosou je udržiava kontakt s
dobrovo3⁄4níkom a monitorova jeho pôsobenie v
rámci hostite3⁄4ského projektu. Predchádza tak
možným problémom spôsobenými odlúèením od
domova a blízkych, dlhodobým pôsobením v cudzej
krajine a kultúre a pod.

Potrebujete viac
informácií?

Kliknite si na logo programu MLÁDEŽ na hlavnej
stránke

Po návrate z projektu
Dobrovo3⁄4ník je po svojom návrate z dlhodobého
pobytu v zahranièí vystavený rôznym záažovým
situáciám: odcudzenie sa v komunite, strata
zamestnania, potreba realizova vlastné nápady
a iniciatívy a pod.
Je povinnosou vysielajúcej organizácie u3⁄4ahèi
dobrovo3⁄4níkovi reintegráciu do komunity rôznymi
spôsobmi: spoloènou návštevou úradov, umožnením
realizova vlastné aktivity v domovskej alebo inej
organizácii. Tiež ho upozoròuje na ïalšie možnosti,
ktoré ponúka program MLÁDEŽ (najmä Akcia 3 Investícia do budúcnosti, ktorá poskytuje finanèné
prostriedky na individuálne projekty bývalých
dobrovo3⁄4níkov).
Vysielajúca organizácia je zodpovedná aj za
závereèné vyhodnotenie a finanèné zúètovanie
projektu.

Najèastejšie problémy:

IUVENTA - NK Mláde
Búdková 2
811 04 Bratislava 1
Tel.: 02/5929 6301
Fax: 02/5441 1421
e - mail: nkmladez@iuventa.sk
www.iuventa.sk
VYDANÉ Z FINANÈNÝCH ZDROJOV
EURÓPSKEJ KOMISIE

podpora hostite3⁄4ského a vysielajúceho projektu
v rôznych termínoch,
nezamestnaní mladí 3⁄4udia.
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