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Evropská dobrovolná služba 

 Akreditace – podmínky: 
http://www.mladezvakci.cz/evropska-
dobrovolna-sluzba/ 
 Projektový koordinátor 

 Školení VOHO 

 Expression of Interest (Vyjádření zájmu) – vysílající 
organizace, hostitelská organizace, koordinující 
organizace (žadatel o grant) 

 The European database on EVS accredited 
organisations: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

 Výběr dobrovolníka pro projekt a žádost o grant 
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Alessandra Lomonaco – projekt 

EVS in SVKUL 



EVS in SVKUL 
 Žádost o grant k 1. 2. 2013 

 Alessandra Lomonaco (z Turína v Itálii) 

 Doba trvání 3. 9. 2013 – 3. 6. 2014 

 Pomoc s běžnými knihovnickými činnostmi na 
různých odděleních – především Dětské 
oddělení, Vědecká půjčova, Oddělení anglické 
literatury 

 Anglický klub 

 Lekce italštiny pro knihovníky 

 Kurz češtiny 

 Výstava 



Co jsme museli zajistit 

 Letenka/doprava – po domluvě s dobrovolnicí a 

její vysílající organizací 

 Ubytování (VŠ kolej, byt) 

 Lekce češtiny – pokud dobrovolnice chce 

 Pracovní náplň – aktivity projektu 

 Mentor – kamarád pro volný čas – není povinný, 

ale je lepší ho mít 



Proč jsme do toho šli? 

 Nové zkušenosti  

 Knihovna má co nabídnout 

 Poznávání nových kultur 

 Spolupráce s mladými lidmi nezatíženými 
stereotypy prostředí 

 Zlepšení komunikace v angličtině 

 Využití potenciálu dobrovolníka -> nové aktivity 
knihovny nebo spolupráce na stávajících 
(Anglický klub, workshopy v Dětském oddělení) 



Proč do toho šla dobrovolnice? 

 Získání nových zkušeností 

pracovala v Městské knihovně v Turíně 
především s dětskými čtenáři – možnost 
porovnání 

studuje dětskou literaturu – nové podněty 

 Poznání nové kultury 

 Možnost cestovat a poznat nové lidi 

 Možnost naučit se cizí jazyk 



Průvodce EDS pro knihovny 

 Ke stažení na 

http://www.svkul.cz/knihovna/evs/ 

 Od žádosti o akreditaci po závěrečnou 

zprávu 

 Zapracování odkazů na metodiky 

Programu Mládež v akci  

http://www.svkul.cz/knihovna/evs/


Užitečné odkazy 
 Web Programu Mládež v akci – základní zdroj informací 

pro EDS: http://www.mladezvakci.cz/evropska-
dobrovolna-sluzba/  

 The European database on EVS accredited 

organisations: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

 http://www.youthforeurope.eu/  

 http://www.youthnetworks.eu/  
 Eurodesk: Evropská informační síť pro 

mládež:http://www.eurodesk.cz/  

 http://dobrovolnik.cz (i anglická mutace) 
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"Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU. Za obsah sdělení 
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou 
jeho obsahem." 



Děkuji za pozornost. 


