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Obsáhlý a čtivý průvodce Evropskou dobrovolnou službou, kde najdete konkrét-
ní postupy, detaily, rady a odkazy. Napsaný mladými pro mladé, podložený naší 

zkušeností, zájem a nadšením. 



2www.mladiinfo.cz - dobrovolnictví, stáže, cestování, neformální vzdělávání a studium

O co jde?
Evropská dobrovolná služba, neboli EVS je program pro mladé lidi od osmnácti do 
třiceti let, který jim nabízí možnost strávit dva měsíce až jeden rok v zahraničním do-
brovolnickém programu podle svého výběru. 

V rámci svého dobrovolnictví mají hrazené ubytování, stravu i malé kapesné. Jedná se 
o jedinčenou příležitost jak vyjet do zahraničí a strávit tam nějaký čas, naučit se nové 
dovednosti, získat zkušenosti a cennou praxi. 

Jedná se o součást programu Mládež v akci umožňující mladým lidem osobní rozvoj, 
vzdělání a zkušenost prostřednictvím pobytu v zahraničí.

Kam mohu vyrazit?
Protože se EVS stává stále populárnější jak mezi dobrovolníky, tak mezi hosti-
telskými organizacemi, rozšiřuje se neustále nabídka programů i možností kam vy-
jet. V současné době je možné si vybrat kromě všech zemí EU také Norsko, Island, 
země jižní a východní Evropy, Rusko, Turecko, Arménii, Gruzii a Ázerbajdžán. 

V České republice v současné době působí desítky vysílajících organizací, jejichž sez-
nam je na konci tohoto průvodce. Některé vysílají účastníky jen na konkrétní projek-
ty ke svým partnerským organizacím v zahraničí, většina z nich vás však může vyslat 
na jakýkoliv projekt podle vašeho výběru.
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Co jsou to ty projekty?
Mezi projekty, na nichž můžete v zahraničí pomáhat, převládají sociální, kulturní, lidsko-
právní a environmentální témata, v nabídce najdete ale i projekty zaměřené na sport, roz-
voj venkova, Evropskou unii, náboženství nebo humanitární pomoc. V každém projektu je 
klíčová především vaše motivace. 

Nikdo nepředpokládá, že budete v dané oblasti profesionály, ačkoliv některé organizace 
mohou očekávat určité zkušenosti. Organizace plánují délku projektu tak, aby vás stihly 
v práci důkladně zaučit a zajistit vaše plnohodnotné zapojení. Mnoho lidí si vybírá EVS 
programy příbuzné tomu oboru, který studovali nebo v němž pracují. Existuje ale i mnoho 
lidí, kteří dobrovolnickou příležitost berou jako možnost odpočinku od své profese a vy-
bírají si projekt zcela „mimo mísu“.

Jak to celé probíhá?
Dobrovolníci pracují v organizaci většinou šest hodin denně (30-35 hodin týdně). Na 
rozdíl od krátkodobějších projektů nejsou jen „levnou pracovní silou“, ale mají v orga-
nizaci odpovědnost za konkrétní projekt či oblast činnosti. Co se týče jazykové výbavy, 
většinou je vítána znalost angličtiny na komunikativní úrovni, nicméně vyrazit se dá i 
bez ní. Počítejte však s tím, že budete mít ze začátku obtížnější podmínky. Místní jazyk 
zpravidla není potřeba znát - práce pro dobrovolníky je vybírána tak, aby ji alespoň ze 
začátku zvládli i bez něj. 

V hostitelské organizaci má dobrovolník přiděleného mentora, který dobrovolníkovi 
pomáhá v práci a s orientací v nové kultuře a místě. Organizace také zajišťuje dobro-

volníkovi ubytování a jazykové kurzy. Pokud v 
organizaci působí více dobrovolníků, většinou 
společně sdílejí byt, někdy jsou dobrovolníci 
ubytovaní například na kolejích. 

Pravidla EVS pro ubytování dobrovolníků ne-
jsou nijak přísně specifikována. Je tedy dobré 
zjistit ještě před odjezdem, jak budete bydlet a 
případné sliby ze strany hostitelské organizace 
(samostatný pokoj, Wifi…) zahrnout přímo 
do smlouvy. Stejně tak je dobré si předem zjis-
tit, jaký jazykový kurz vám organizace nabídne 
a jak často.
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Jak je to s penězi?

I když se celý projekt prezentuje jako „dobrovolnický“, dobrovolník dostává na svůj zahraniční 
pobyt určité finance, jejichž výše se liší podle země působení. Každá organizace, která hostí 
„évéesáka“ dostává od Evropské unie sumu peněz na pokrytí nákladů spojených s jeho činnos-
tí. Z nich je organizace povinna platit bydlení, jazykové kurzy, stravování a kapesné pro dobro-
volníka.

Tyto částky jsou pevně dané podle jednotlivých zemí, nicméně se s nimi dá bez problémů 
vyjít, pokud není člověk zvyklý na stravování v luxusních restauracích. Některé organizace ze 
zbylých peněz hradí dobrovolníkovi dopravu, různá školení, koupí mu kolo nebo ho pošlou 
někam na výlet. Jiné organizace používají ušetřené peníze na svoji činnost. 

V rámci projektu je dobrovolníkovi hrazeno také pojištění a 90% nákladů z cesty na místo pro-
jektu a zpět.

Kdy mohu vyrazit?
Evropská dobrovolná služba není tím nejlepším způsobem výjezdu pro ty, kteří se z náhlého 
popudu rozhodli co nejrychleji zmizet někam hodně daleko. K jednotlivým projektům je tře-
ba přistupovat zodpovědně a s motivací a na svou cestu se dobře připravit. Existují sice i tzv. 
„last minute programy“, obecně však platí pravidlo, že na EVS je možné odjet až tři měsíce po 
uzávěrce, k níž byl projekt podán (o uzávěrkách a podávání projektů dále).

Přípravná a další školení
Před odjezdem projde každý dobrovolník předodjezdovým školením. To mívá podobu 
přípravného víkendu, kde se dobrovolníci připravují na pobyt v zahraničí a odlišnou kultu-
ru, řeší svou motivaci a setkávají se s ostatními dobrovolníky. Po příjezdu do zahraničí pak 
následuje tzv. popříjezdové školení a další pak v půlce pobytu. Tato školení mají pomoct do-
brovolníkovi s integrací do nového prostředí, podpořit ho, pomoci zorientovat se a ujasnit si 
motivaci. 

Daná školení se ne vždy konají přímo v místě působení, často je zajišťuje jen jediná organizace 
v celé zemi nebo regionu. S nadsázkou lze říci, že dobré školení spolu s dobrým mentorem by 
mělo zajistit dobrovolníkovu pohodu po celou dobu pobytu a podpořit ho při řešení problémů 
a nejasností.
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Výběr a podávání projektu
V první řadě je potřeba vybrat si projekt. Můžete  si vybrat z aktuální nabídky organizací, které 
přímo shánějí dobrovolníky na konkrétní termín a činnost. Takovéto aktuální nabídky jsou 
například na stránkách organizace Inex-Sda (http://inexsda.cz) nebo mezinárodní Youth net-
work (http://www.youthnetworks.eu). 

Pokud vás z aktuální nabídky nic nezaujalo, existuje rozsáhlá databáze hostitelských organizací 
EVS. Z nich si můžete vybrat tu, v níž byste chtěli působit a oslovit ji. Vybírejte pečlivě, EVS se 
může každý účastnit jen jednou za život! Další kroky už nepodnikáte sami, ale pomocí vysílající 
organizace. V nich působí lidé, kteří mají zkušenosti s vysíláním dobrovolníků a se vším vám 
pomůžou. 

Budete potřebovat napsat motivační dopis a životopis v angličtině, který pošlete do hostitelské 
organizace. Pokud vás bude chtít vyslat jako svého dobrovolníka, nic nebrání tomu, abyste s 
jejich pomocí napsali projekt. 

Projekty přijímá národní agentura Mládež (http://mladezvakci.cz) vždy k uzávěrce 1.2., 1.5. 
1.10. a jejich schvalování trvá zpravidla 6 až 8 týdnů. Pokud vše proběhne úspěšně, můžete za 
tři měsíce od uzávěrky, k níž jste projekt podali, odjet.
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Co dál?
Obrovskou výhodou EVS je její široká nabídka programů a možností, mezi 

nimiž si vybere snad každý. Pro ty, kteří nemají se zahraničním dobrovolnict-

vím ani dlouhodobým pobytem v zahraničí žádné zkušenosti, je lepší zúčastnit 

se projektů kratších a v zemích blíž jejich domovu. 

Možností je také skupinová EVS, jíž se účastní z jedné země dvojice nebo větší 

skupina dobrovolníků, je tedy možné se domluvit s kamarády nebo vaším nej-

dražším/nejdražší. Nabídka takových projektů je omezenější, vybrat se ale určitě 

dá. Úplně bez možností nejsou ani ti, kteří nevládnou jazykovou výbavou, skvělá 

EVS se dá zažít i na Slovensku nebo v Polsku.
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•	 Adamov – Modrý kámen (http://svycarna.eu)
•	 Blansko - Dům dětí a mládeže Blansko (www.

ddmblansko.cz/)
•	 Brno – SVČ Lužánky (http://luzanky.cz), 8D 

o.s.(www.centrum8d.cz/)
•	 Břeclav - Evropské centrum mládeže Břeclav 

(http://www.eycb.eu/)
•	 Česká Lípa – ADRA (http://adra.cz)
•	 České Budějovice – Svaz skautů a skautek 

(http://www.vaveha.cz/cs/)
•	 Český Krumlov – Centrum pro pomoc dětem 

a mládeži o.p.s.  (http://www.cpdm.cz/)
•	 Český Těšín – Slezská diakonie (http://www.

slezskadiakonie.cz/), Dům dětí a mládeže 
Český Těšín (http://www.ddmtesin.cz/)

•	 Hradec Králové – Diecézní katolická charita 
(http://hk.caritas.cz/)

•	 Jihlava – Slunce o.s. (http://www.slunceweb.
cz/wiki/ICM)

•	 Josefov - Hartenberg o.s. (http://www.harten-
berg.cz/hartenberg-o-s)

•	 Kladno - Labyrint (http://www.labyrint-svc.
cz/)

•	 Liberec - LOS, liberecká občanská splečnost 
(http://losonline.eu)

•	 Mělník - Tmelník o.s. (www.tmelnik.cz)
•	 Náchod – SVČ Decko (http://www.deck-

onachod.cz/)
•	 Nové město pod Smrkem – Středisko volného 

času ROROS (http://ddmnmps.webnode.cz/)
•	 Odry – Naše Kaménka (http://www.naseka-

menka.cz/)
•	 Olomouc – Zeměkoule o.s. (http://www.

theglobe.cz/evs/), United Games of na-
tions (http://www.unitedgames.org/unit-
ed-games-czech-republic), Mladiinfo ČR 
(www.mladiinfo.cz) 

•	 Orlová - YMCA Orlová (http://www.ymcaor-
lova.cz/)

•	 Ostrava – D klub (http://www.d-klub.cz/), 
Garrigue (http://www.garrigue.eu/)

•	 Pelhřimov – Hodina H o.s. (http://www.hodi-
nah.cz/en)

•	 Plzeň – Tandem (http://www.tandem.adam.
cz/)

•	 Praha – o.s. Servitus (http://servitus09.word-
press.com/), Together Czech republic (https://
www.facebook.com/together.czech.repub-
lic), SAOP (http://www.dic-saop.cz/), Youth 
and environment Europe (http://www.yeen-
et.eu), DUHA (http://www.hnutiduha.cz/), 
Association for international affairs (http://
amo.cz), Salesiáni Dona Bosca o.s. (http://
www.sdb.cz/), M77 (http://www.m77.cz/), 
YMCA (http://www.praha.ymca.cz/), Inex 
(http://www.inexsda.cz), Junák – svaz skautů 
a skautek (http://www.skaut.cz), Europeum 
(http://www.europeum.org/cz/), AFS Mezi-
kulturní programy o.s. (http://www.afs.cz/), 
HESTIA (http://hest.cz)

•	 Prostějov – Klub studentů, rodičů a přátel 
CMG (http://www.cmg.prostejov.cz/)

•	 Rychnov nad Kněžnou – OKO o.s. (http://
www.oko-centrum.cz/)

•	 Strakonice – Prevent o.s. (http://www.os-pre-
vent.cz/)

•	 Svitavy – Krůček o.s. (http://materskearodin-
necentrumkrucek.webnode.cz/)

•	 Šternberk – PTPI (http://www.ptpisternberk.
org/)

•	 Třinec – Bunkr o.s. (http://www.bunkr.cz/)
•	 Uherské Hradiště – Akropolis o.s. (http://www.

akropolis-uh.cz/)
•	 Ústí nad Labem – Dobrovolnické centrum o.s. 

(http://www.dcul.cz/stranky/programy_EDS.
htm), YMCA (http://www.usti.ymca.cz/)

•	 Valec - AREA viva (http://www.areaviva.cz/)
•	 Vysoké Mýto – DDM Mikádo (http://www.

ddm-mikado.cz/)

Seznam organizací se může mírně měnit v 
závislosti na aktulnosti projektů, vždy se ujistěte 
předem, zdali organizace ve vašem místě mo-
mentálně vysílá dobrovolníky.

Seznam akreditovaných vysílajících organizací v ČR
Sledujte aktuální seznam

 na stránkách Evropské K
om

ise - databáze EV
S projektů
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Zážitek z EVSky v Čechách
“Ahoj! 

Jsem Ema, je mi 22 a pocházím z Litvy.  V létě jsem končila svá studia sociologie na univer-
zitě ve Vilniusu a někdy v té době jsem se doslechla o EVS. Celý koncept mě úplně nadchnul, 
nemohla jsem dokonce ani uvěřit, že něco takového existuje! Protože EVS se může každý 
zúčastnit jen jednou, začala jsem už v mém posledním  semestru hledat svůj vysněný projekt. 
Neměla jsem vyhraněnou zemi, ale bylo mi jasné, že chci dělat něco s ekologií.

Náhodou jsem našla krátkodobý projekt “EVS Švýcárna”. 
Přihlásila jsem se a už zanedlouho jsem trávila 3 nádherné 
týdny na jižní Moravě. Spolu s ostatními zahraničními do-
brovolníky jsme pomáhali opravit střechu ekologického cen-
tra, malovali nábytek, vybírali hřebíky ze dřeva a další. Něk-
dy byla práce náročná, ale vždycky jsme se hodně nasmáli a 
z celého pobytu mám hromadu nezapomenutelných zážitků. 
Cestování, worshopy, ranní jóga...A pak se to stalo. Zniče-
honic jsem dostala nabídku, zda-li nechci zůstat dalších 5 
měsíců. Nejdřív jsem byla zaskočená, ale za pár dnů jsem se 
rozhodla - ano! A tak začala moje oficiální EVS.

V dalších měsících jsem pomáhala v kanceláři, v kuchyni, 
cokoliv bylo potřeba. Nebylo mi ze začátku jasné, jaká je má 
role a co přesně mám dělat. A v tom jsem  na to přišla. Po-
chopila jsem, o čem celá EVS vlastně je. EVS je úžasná příležitost, jak realizovat své vlastní 
projekty a dát průchod své kreativitě. Každý dobrovolník by měl během své EVS mít jasnou 
vizi, co by chtěl sám dělat.

 Měl by být samostatný, užívat si svoji práci, mít radost z neustálého učení se něčemu novému. 
V cizím prostředí člověk snadno získá povědomí o svých silných a slabých  stránkách, a na 
EVS má člověk možnost na nich dále pracovat. Každý dobrovolník by se měl snažit navázat 
co nejlepší vztah se svojí hostující organizací. Ta je tu od toho, aby byla dobrovolníkovým 
průvodcem v nové práci a prostředí. A nakonec, nebojte se být aktivní během volného času. 
Pracujete jen 6 hodin denně, takže ho je spousta!

Přeju všem dobrovolníkům hodně štěstí na svých 
projektech a nebojte se udělat tenhle odvážný krok 
kupředu!”
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Mladiinfo a EVS 
Mladiinfo ČR získalo v lednu akreditaci vysílající a koordinující organizace Evropské dobro-
volné služby. Prostřednictvím Mladiinfo se tedy můžete nechat vyslat na 2 až 12 měsíců do 
zahraniční hostitelské organizace.

Jestliže se rozhodnete vyjet přes Mladiinfo ČR, nejprve se pokusíme vybrat vhodné projekty 
podle vaší představy. Jednotlivé organizace pak budeme oslovovat s vaším motivačním dop-
isem a životopisem, který vám v případě potřeby pomůžeme vypracovat. Jestliže pro vás naj-
deme vhodnou organizaci, vypracujeme společně projekt. Bude vás čekat také předodjezdová 
příprava, komunikace s organizací a pak už čas plný zážitků a zkušeností.

Mladiinfo vysílá především dobrovolníky z Olomouce a okolí. Rádi ale pomůžeme každému 
najít vhodnou organizaci a pokusíme se zodpovědět na vaše dotazy.

Pokud vás možnost zúčastnít se Evropské dobrovolné služby zaujala, kontaktujte Mladiinfo 
koordinátorku Markétu Nešporovou – marketa@mladiinfo.cz
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To je vše.
Doufáme, že vám náš průvodce byl užitečný!

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se EVS nebo dobrovolnictví, 
stáží, studia, cestování a neformálního vzdělávání, neváhejte nám 
napsat!

info@mladiinfo.cz

Vyrobil tým Mladiinfo ČR
březen 2013

www.mladiinfo.cz
IČO: 22611118

A kdo že jsme?
Mladiinfo je jeden z největších infoportálů pro mladé, který 
sdružuje všechny horké novinky z oblasti stipendií, stáží, 
dobrovolnictví, neformálního vzdělávání, soutěží a daších 
možností, jak mladí mohou využít svůj potenciál.

Našim hlavním cílem je přinášet komplexní, nezávislé a 
objektivní informace o nabídkách a možnostech ze všech 
výše zmíněných oblastí. Chceme podněcovat ostatní k akti-
vivnímu životnímu stylu a zároveň rozšiřovat vlastní znalosti 
a dovednosti.

Neváhejte a chopte se příležitosti - nepromarněte nejlepší 
léta svého života!

V Mladiinfu působí: 
Markéta Nešporová (předsedkyně)
Zuzana Dostálová  (správa e-průvodců)
Leona Kunayová (mezinárodní výjezdy)
Tereza Hronová (správa webu)
.... a další ochotní dobrovolníci! 

Autoři fotografií: Adéla Maráková, Tereza Kašková, Zuzana Dostálová, Tereza Hronová


