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Čo je to EDS? 
Európska dobrovoľnícka služba.  

 
Na čo je EDS? 
Umožňuje mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov pôsobiť v zahraničí, obvykle počas 2 - 

12 mesiacov. Počas mesiacov strávených na EDS dobrovoľník/dobrovoľníčka obvykle 
nadobudne cenné skúsenosti a kontakty, získa nové pohľady na život a na svet, naučí 
sa jazyk, dozvie sa veľa o iných kultúrach a stáva sa zrelším človekom. (Existujú aj 

kratšie projekty než 2-mesačné. V špeciálnych prípadoch môžu vycestovať mladí ľudia 
už od 16 rokov.) 
  

V akej oblasti môže dobrovoľník pôsobiť? 
V akejkoľvek oblasti, pre ktorú bude k dispozícii otvorený hostiteľský projekt EDS. 

Projekty sa otvárajú v hostiteľských organizáciách a ich témy môžu byť napr.: 
kultúra, sociálna práca, deti a mládež, umenie, šport, životné prostredie, mládežnícka 
politika, médiá, ľudské práva, sociálna práca, atď. 

 
Musí mať dobrovoľník skúsenosti v oblasti, o ktorú sa zaujíma? 
Nemusí. Dôležitejší je skutočný záujem o danú oblasť. Ak sú pre konkrétny projekt 

potrebné nejaké konkrétne skúsenosti/schopnosti – hostiteľské organizácie to jasne 
napíšu v popise ich EDS projektu. 
 

Do ktorých krajín môže dobrovoľník vycestovať? 
EDS možno najľahšie absolvovať obvykle v niektorej z členských krajín EU. Možné je 
to však aj na Islande, v Turecku, Lichtenštajnsku, Nórsku, susediacich krajinách EU, 

stredomorských štátoch, východoeurópskych štátoch, krajinách Kaukazu, ale aj 
prakticky všade tam, kde existujú hostiteľské organizácie EDS. 
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Musí dobrovoľník ovládať jazyk danej krajiny? 
Nemusí. V praxi je však často jazyk veľkou výhodou. V rámci Európy je to najčastejšie 
angličtina. Pred samotnou EDS sa však dobrovoľník niekedy môže zúčastniť 

jazykového kurzu (podľa krajiny, do ktorej ide), môže si zakúpiť slovník a pod. 
Náklady na takúto prípravu môžu byť za určitých okolností hradené z projektu. 
 

Na základe čoho je dobrovoľník vybraný na projekt? 
Na základe jeho vytrvalého úsilia, ktoré s pomocou Vysielajúcej organizácie 
najčastejšie vedie k úspechu. Začína to napísaním dobrého motivačného listu 

a životopisu, zo všetkého najdôležitejšia je však obvykle motivácia a dlhodobejšie 
úsilie. 
 

Koľko peňazí dobrovoľník potrebuje na to, aby sa mohol zúčastniť EDS? 
Obvykle nič extra. Náklady na prípravu, zdravotné poistenie, cestovné náklady v rámci 
EDS, ubytovanie, stravu a vreckové hradí Európska únia prostredníctvom programu 

„Mládež v akcii“ (od roku 2014 to bude program „Erazmus pre všetkých“).  
 

Čo je cieľom EDS? 
Hlavným cieľom je podporiť mladých ľudí a povzbudiť ich k dobrovoľníckym aktivitám 
a mobilite (cestovaniu a zahraničným skúsenostiam). Zámerom je rozvíjať solidaritu 

a presadzovať toleranciu, ale aj zvyšovať zamestnateľnosť mladých ľudí zvyšovaním 
ich skúseností a zručností. EDS je vlastne vzdelávacia služba. Tento typ vzdelávania 
je však neformálny a často významne ovplyvní životy zainteresovaných. 

 
Čo EDS prinesie dobrovoľníkovi? 
Dobrovoľník spozná spôsoby, ako sa pracuje v zahraničí v danej oblasti, osvojí si nové 

metódy, spozná miestnu mentalitu, kultúru, získa nových priateľov a kontakty, naučí sa 
cudzí jazyk a zároveň reprezentuje v zahraničí svoju vlasť, môže v mnohom obohatiť 
miestnu komunitu a sám z tejto skúsenosti veľa získa. 

 
Kto figuruje v projekte EDS? 
Dobrovoľník môže absolvovať EDS len prostredníctvom organizácie ktorá ho na EDS 
vyšle (tzv. Vysielajúca organizácia). Spravidla je to nezisková organizácia, ktorá musí 
(podobne ako Hostiteľská organizácia EDS) byť na túto úlohu akreditovaná. Aktivity 

samotného projektu EDS prebiehajú v Hostiteľskej organizácii. Dobrovoľník môže 
byť na projekte sám (1 dobrovoľník/dobrovoľníčka) alebo s viacerými spolu-
dobrovoľníkmi. 

 
Čo je úlohou Vysielajúcej organizácie? 
VO Poskytuje poradenstvo dobrovoľníkovi a pomoc pri kontaktovaní hostiteľskej 

organizácie. Pomáha pri príprave dobrovoľníka pred odchodom zo zahraničia, 
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zabezpečuje priebežný monitoring projektu, udržiava kontakt s dobrovoľníkom počas 

EDS. 
 

Čo je úlohou Hostiteľskej organizácie? 
HO dlho pred príchodom dobrovoľníka pripravuje projekt a zabezpečí jeho 
financovanie v spolupráci s Národnou agentúrou programu v príslušnej krajine. 

Podrobnosti schváleného projektu sú rozhodujúce pre detaily neskorších aktivít EDS. 
HO taktiež zabezpečuje pracovnú náplň dobrovoľníka, ubytovanie, stravu, jazykový 
kurz, mentora (pomocník pri dobrovoľníckej činnosti), pomoc a ostatné veci súvisiace 

s aktivitami projektu.  
 
Čo EDS nie je? 
EDS nie je jazykový kurz, exkurzia v zahraničí, nezáväzný výlet, pracovná stáž, ani nie 
je lacným využitím pracovnej sily (dobrovoľníci nesmú nahrádzať plnohodnotne 
platených zamestnancov). 

 
Ako sa EDS zúčastniť? 
Treba si nájsť vysielajúcu organizáciu v domovskej krajine (ktorá musí byť na tento 
účel akreditovaná) a bude vaším dôležitým partnerom počas celého projektu. Dobrá 
vysielajúca organizácia vám dá všetky potrebné informácie o tom, ako EDS v detailoch 

funguje, ako sa treba pripraviť, ako napísať ML a CV, atď. Počas projektu bude 
vysielajúca organizácia vaším „spojencom doma“, ako aj partnerom pri riešení možných 
ťažkostí. Vysielajúca organizácia vám taktiež pomôže zorientovať sa v spôsoboch 

hľadania hostiteľských projektov a bude kontaktovať hostiteľské organizácie vo 
všetkých potrebných krokoch. Medzinárodná databáza akreditovaných organizácií 
EDS sa nachádza na stránke: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

Ak máte záujem o dlhodobú EDS (6-10 mesiacov), informujte sa o možnostiach 
a projektoch minimálne 6 mesiacov pred plánovaným začiatkom EDS (alebo radšej 
ešte skôr). 
 
 
        


