
 

Co je 
dobrovolná 
služba? 
 

 umožňuje mladým lidem 
zapojit se do dobrovolnic-
kých projektů konaných 
v zemích EU a v partners-
kých zemích v programu 
Evropského sboru solida-
rity 

 jedinečná příležitost, jak 
vyrazit na 2-12 měsíců do 
zahraničí  

 pomoc neziskové nebo 
státem zřizované organi-
zaci zaměřené na ochranu 
životního prostředí, práci 
s mládeží, sociální inte-
graci, umění, kulturu a 
kulturní dědictví, volno-
časové aktivity nebo sport 

DOBROVOLNÍKEM se 
může stát každý mladý 
člověk ve věku 18 až 
30 let, který má trvalé 
bydliště v EU nebo 
v partnerské zemi. 

Jak se přihlásit? KROK PO KROKU: 

1. Zaregistruj se do Databáze Evrops-
kého sboru solidarity: 
europa.eu/youth/solidarity_cs 

2. Vyhledej projekt, který by se ti líbil
nejvíc, a oslov hostitelskou organizaci.

3. Zašli na uvedený kontakt motivační 
dopis a strukturovaný životopis. 

4. Pokud se dohodnete, uzavřete mezi 
sebou dobrovolnickou smlouvu (tam
jsou upravena práva a povinnosti 
organizací i dobrovolníka, začátek a 
konec dobrovolné služby, jak budeš 
ubytován, jak bude hrazena strava, 
kapesné, cestovní paušál apod.).  

5. Během dobrovolné služby se zúčastníš 
dvou školení pro dobrovolníky pořáda-
né místní národní agenturou. 

Budu něco platit? Nebo dostávat? 

Dobrovolná služba je financována z 
grantového program EU Evropského sboru 
solidarity. Z grantu je hrazen příspěvek na 
cestovné na místo projektu a zpět, 
ubytování, strava a kapesné.  

 
 
 
 
 
 
 
Nabídka 
dobrovolnických 
pobytů v Německu 
 

pro zájemce 18 – 30 let 
 

 

  
 
 

Koordinační 
centrum 
česko-německých 
výměn mládeže 
Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch 



 

Sbal se a vyjeď! 

 zdokonalíš se v cizím jazyce  
 rozšíříš si obzory  
 získáš nové zkušenosti a přátele 
 poznáš místní kulturu a zvyky 
 přispěješ k česko-německým 

vztahům 

Co budeš dělat? 
Vybereš si sám/sama: od práce s dětmi 
a mládeží, seniory, nebo s lidmi se 
sociálním, zdravotním a kulturním 
znevýhodněním, přes projekty v oblasti 
umění, kultury, vzdělávání, médií, 
volnočasových aktivit, až po ochranu 
životního prostředí.  

Pracovní doba dobrovolníka je 30 až 
38  hod. týdně s nárokem na 2 dny 
dovolené za každý měsíc. 

„Díky Evropské dobrovolné 
službě v Tandemu se mi otevřel 
úplně nový svět: svět česko-
německé spolupráce, vzděláva-
cích seminářů a skvělých, 
inspirativních lidí. Rok v 
Regensburgu mi nabídl spoustu 
příležitostí do budoucna a také 
zkušeností, ze kterých budu 
ještě dlouho čerpat.… “ 
 
Adéla H. 
dobrovolnice projektu ahoj.info 2017 

Máš dotaz? Ozvi se! 

 

Aktuální 
nabídka 
výjezdů 
 

 

 

Tandem: projekt ahoj.info   
 

ORGANIZACE: Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch  
INFO: příprava akcí pro mladé lidi a správa 
profilů na sociálních sítích  
MĚSTO: Regensburg 
TERMÍN: 1.9.2022-31.8.2023 
POČET MÍST: 1 
WWW: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/1717_cs 
PŘIHLÁŠKY: do 30. 6. 2022 

Junge Aktion der Ackermann-
Gemeinde 

INFO: pro zájemce o mezikulturní vzdělávání 
s využitím kreativity v obl. publikační činnosti 
MĚSTO: München 
TERMÍN: 1.9.2022-31.8.2023 
POČET MÍST: 1 
WWW: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/1725_cs 
PŘIHLÁŠKY: do 30. 6. 2022 

Centrum Bavaria Bohemia  
 

INFO: organizace přeshraničních kulturních 
projektů a na jejich propagace 
MĚSTO: Schönsee 
TERMÍN: 1.9.2022-31.8.2023 
POČET MÍST: 1 
WWW: https://europa.eu/youth/solidarity/placement/1723_cs 
PŘIHLÁŠKY: do 30. 6. 2022 

 

Lucie Kučerová 

koordinátorka projektů  
Evropského sboru solidarity 
e-mail: kucerova@tandem-org.cz 
telefon: +420 377 634 751 

 
 

 
http://www.tandem-org.cz/docent 


