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Záverečná správa 
Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba 
Správa dobrovoľníka
Verzia platná od 1.januára 2011

Časť I. Identifikácia projektu

Číslo projektu
Prosím spýtajte sa Vašej vysielajúcej alebo hostiteľskej organizácie na referenčné číslo projektu:
Pečiatka pošty / Dátum prijatia



Názov projektu
Prosím vložte názov projektu:


Trvanie dobrovoľníckej služby

Začiatok služby:
/      /

Koniec služby:
    /      /    

Celkové trvanie služby (v mesiacoch):

Miesto konania:


Osobné údaje dobrovoľníka
Meno a priezvisko

Adresa

PSČ

Obec / Mesto

Kraj

Krajina

E-mail

Webová stránka

Telefón

Fax


Podpis dobrovoľníka
Ja, dolu podpísaný(á), potvrdzujem, že všetky informácie a finančné údaje uvedené v tejto záverečnej správe sú presné. Povoľujem Európskej komisii, Vzdelávacej, audiovizuálnej a kutúrnej výkonnej agentúre a Národným agentúram využívať všetky údaje uvedené v tomto formulári za účelom spravovania a hodnotenia programu Mládež v akcii. Všetky osobné údaje zozbierané za účelom tohto projektu musia byť spracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.  Dotknuté osoby môžu na základe písomnej žiadosti získať prístup k ich osobným údajom. Tieto osoby môžu adresovať akékoľvek otázky vzhľadom k spracovávaniu ich osobných údajov Vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúrnej výkonnej agentúre alebo príslušnej Národnej agentúre (v závislosti od toho, ktorá z agentúr je zodpovedná za administráciu projektu).Na národnej úrovni môžu dotknuté osoby kedykoľvek podať sťažnosť voči spracovávaniu ich osobných údajov príslušnej národnej autorite. Pre projekty podporené na európskej úrovni platí, že dotknuté osoby môžu kedykoľvek podať sťažnosť voči spracovávaniu ich osobných údajov Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
Meno a priezvisko (veľkými písmenami):

Miesto:

Podpis:

Dátum:






Časť II.  Realizácia projektu
Body uvedené nižšie slúžia ako pomôcka pri opise aktivít, ktoré ste realizovali v rámci Vášho EDS projektu podporeného z programu Mládež v akcii. Neváhajte spomenúť aj ťažkosti a problémy, s ktorými ste sa stretli počas projektu. Uveďte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité a ktoré môžu slúžiť ako zdroj informácií pre ďalších dobrovoľníkov a organizácie, ktoré budú organizovať podobné projekty v budúcnosti.
Ak potrebujete viac miesta,  prosím, rozšírte rámček.
Popis Vašej dobrovoľníckej služby
Prosím všeobecne opíšte Vašu dobrovoľnícku službu.










Hodnotenie a školenia  EDS
Pred začiatkom dobrovoľníckej služby
Aký druh prípravy Vám bol poskytnutý pred odchodom? Prosím uveďte trvanie prípravy a organizáciu / osobu za ňu zodpovednú.
Dostali ste Informačný balíček EDS?                                                       Áno            Nie   











Zúčastnili ste sa prípravnej návštevy?                                                                                         Áno                Nie   
Ak áno, prosím uveďte dátum, miesto konania a aký dopad mala návšteva na prípravu aktivít. Ako Vám pomohla prípravná návšteva v príprave na dobrovoľnícku službu?










Počas dobrovoľníckej služby
Školenie po príchode dobrovoľníka (on-arrival): 
Prosím uveďte dátumy, miesto a školiteľa (Národná agentúra...).







Hodnotiace stretnutie v polovici projektu (mid-term evaluation, relevantné len pre EDS dlhľiu ako 6 mesiacov):
Prosím uveďte dátumy, miesto a školiteľa (Národná agentúra...).





Stála podpora dobrovoľníka / dobrovoľníkov
Prosím opíšte aká podpora sa Vám dostávala zo strany hostiteľskej organizácie: osobná podpora (mentorstvo), pracovná podpora, jazyková a administratívna podpora a kto bol za jej organizáciu zodpovedný.




Dodatočné školenia 
Prosím opíšte aké dodatočné školenia Vám boli hostiteľskou organizáciou poskytnuté (nezávisle od školiaceho a hodnotiaceho cyklu EDS) – školenie technických zručností, interkultúrne školenie – a kto bol za ich organizáciu zodpovedný.




Kontakt s vysielajúcou organizáciou
Prosím opíšte ako s Vami vysielajúca organizácia udržiavala kontakt počas Vašej dobrovoľníckej služby.






Po dobrovoľníckej službe
Hodnotenie dobrovoľníckej služby
Prosím uveďte dátumy, miesto a kto bol organizátorom (Národná agentúra…).








Celkové zhodnotenie projektu
Opíšte, prosím, do akej miery splnil projekt EDS Vaše očakávania. Ako by ste zhodnotili celkový úspech projektu? Ste spokojný s aktivitami a  celkovo so  spoluprácou s hostiteľskou a  vysielajúcou organizáciou?






Praktická organizácia
Vyjadrite, prosím, svoj názor na nasledujúce apekty: (uveďte, či ste sa stretli s problémami / alebo ťažkosťami v nasledujúcich oblastiach)
·	ubytovanie a strava;
·	mesačné vreckové;
·	Vaša poistenecká karta;
·	integrácia do miestnej komunity;
·	jazykové školenia;
·	mentor;
·	vízové opatrenia (ak je to opodstatnené).






Dosiahnuté výsledky
Opíšte, prosím, čo ste s Vašim projektom EDS dosiahli s ohľadom na:
·	Vašu schopnosť hovoriť jazykom hosťujúcej krajiny;
·	osobný rozvoj a sociálne zručnosti, skúsenosti;
·	nové zručnosti užitočné pri hľadaní práce v budúcnosti;
·	Vaše poznanie rôznych kultúr;
·	Vaše plány do budúcnosti;
·	Vaše európske a medzinárodné povedomie;
·	Vaše kontakty s miestnou komunitou hosťujúcej krajiny.
Odporučili by ste EDS ostatným? Prečo?






Závery, osobné komentáre, odporúčania
Uveďte akékoľvek dodatočné informácie, postrehy, pripomienky alebo odporúčania, ktoré by mohli byt užitočné pre budúce projekty a tiež pre Národnú agentúru, Vzdelávaciu, audiovizuálnu a kultúrnu výkonnú agentúru alebo Európsku komisiu.







