
  

Program Mládež v akci

Program EU na podporu neformálního 
vzdělávání



  

- dobrovolné

- přístupné každému (ideálně)

- organizovaný proces se vzdělávacími cíli

- zaměřené na ty, kdo se učí

Neformální vzdělávání:



  

- počítá s aktivní účastní vzdělávaných osob

- je zaměřené na rozvoj dovedností a sociálních 

kompetencí jednotlivce

- zahrnuje jak individuální tak skupinové učení

- je zaměřené na průběh procesu učení 

- používá pestré a variabilní metody

Neformální vzdělávání:



  

Příklad: Udělejme Evropu vitální
            (výměna mládeže) 

Cíl: představit mladými lidem, jak se 
zdravě stravovat a zároveň šetřit životní 
prostředí 
Dopad projektu: kulturní rozdíly mezi 
lidmi jsou výzvy k řešení
„To je jediný místo na světě, který mě 
donutí mluvit anglicky!“
Grant: 13 848 EUR (CZ+IT+SK+PO)



  

Příklad: Učit se navzájem v Evropě
 (výměna mládeže) 

Cíl: ukázat studentům možnosti, jak 
mohou sami aktivně zasahovat do dění 
kolem sebe a ovlivňovat život ve svém 
okolí
Dopad pr.: oprava problemat. částí 
města Chrudimi a jejich zpřístupnění 
hadicapovaným a kočárkům
Grant: 11 116 EUR (CZ+SW)



  

Výměna mládeže (13-25 let)

* Výměna mládeže je setkání nejméně 
dvou skupin mladých lidí, jehož cílem je 
vzájemně se poznat, porozumět odlišné 
kultuře, pracovat na společném tématu, 
prohlubovat jazykové schopnosti…
* Projekty mohou být organizovány v 
zemích EU nebo v sousedních zemích 
EU.



  

Příklad: Lešení pro Beuronskou kapli
            (iniciativa mládeže) 

Cíl: postavit dřevěné lešení pro unikátní 
kapli v Teplicích 
Dopad projektu: 1. stavba lešení         
2. osobní rozvoj mladých lidí (řízení lidí, 
vztah ke kulturní památce, 
dobrovolničení) 
Grant: 7 995 EUR (CZ)



  

Iniciativa mládeže (18-30 let)

* Iniciativa mládeže je projekt, který si 
sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí 
lidé. 
* Projekt rozvíjí jejich iniciativu, 
podnikavost a tvořivost a zároveň je 
prospěšný místní komunitě, v níž mladí 
lidé žijí.
* Není potřeba partner ze zahraničí.



  

Příklad: Budování míru v Makedonii 
(Evropská dobrovolná služba) 

Cíl Lucie B.: 1. demilitarizace v zemích 
býv. Jugoslávie – koordinace zapojených 
organizací 2. organizace festivalu 
ženských kapel 
Dopad projektu: kulturní oživení 
městečka Prilep a upozornění na 
genderovou tématiku 
Grant: 3 800 EUR (CZ+MAK)



  

Příklad: Mládež pro mládež  
(Evropská dobrovolná služba) 

Cíl Johanky: organizování kulturních a 
volnočasových aktivit v Orlové 
Dopad projektu: možnost upravit 
nározy Čechů na Němce
„Senioři si kvůli Johance oprašovali své 
pozapomenuté znalosti němčiny.
Grant: 7 190 EUR (CZ+DE)



  

Evropská dobrovolná služba (18-30 let)

* Evropská dobrovolná služba (EDS) 
umožňuje mladému člověku nebo 
skupině mladých lidí pracovat v 
neziskové organizaci v zahraničí. 
* Mladí lidé získávají během EDS znalosti 
a dovednosti, které přispívají k jejich 
osobnostnímu i profesnímu rozvoji.



  

Příklad: Nef. vzděl. jako prostředek 
mezi. komunikace  (školicí kurz) 

Cíl: vytvořit a odborně vybavit tým, 
který bude realizovat projekty pro 
mládež ve střední a jihovýchodní Evropě 

Dopad projektu: účastníci získali 
teoretické a praktické základy z obl. 
zážitkové pedagogiky a projekt 
managementu
Grant: 13 800 EUR (CZ+SRB+MAK+SK)



  

Příklad: Mosty pro mladé s omezenými 
příležitostmi  (seminář) 

Cíl: zvýšit kvalifikaci pracovníků 
pracujících se sociálně a zdravotně 
znevýhodněnou mládeží 
Dopad projektu: výměna zkušeností, 
získání nových znalostí a ztráta 
případných obav při práci se 
znevýhodněnými mladými lidmi 
Grant: 17 045 EUR (CZ+SW+ES+PO+SK+PO+VB)



  

Systémy na podporu mládeže (bez 
věk. omezení)

* Zaměřeny na podporu osob pracujících 
s mládeží.
* Projekty mohou být organizovány v 
zemích EU nebo v sousedních zemích 
EU.



  

Kontakt

     E-mail: info@mladezvakci.cz 
Web: www.mladezvakci.cz 

Česká národní agentura Mládež
Národní institut dětí a mládeže
Na Poříčí 1035/4
110 00  Praha 1



  

Děkujeme za pozornost.
Lucie Jarolímková

luciej@mladezvakci.cz
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