Európska dobrovoľnícka služba (EDS) – Základné informácie
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) je súčasťou programu Mládež v akcii, ktorý bol zriadený
Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ na podporu alternatívneho
neformálneho vzdelávania mladých ľudí. Prostredníctvom EDS môžu mladí ľudia vycestovať do jednej
z krajín EÚ prípadne do iných krajín sveta. Môžu sa tak zoznámiť a vymeniť si skúsenosti s inými
mladými, spoznať ich kultúru, ale najmä prispieť svojou dobrovoľnou prácou k rozvoju v tej oblasti,
ktorá ich najviac zaujíma.
Kto sa môže zúčastniť EDS?
Zúčastniť EDS sa môžu mladí ľudia vo veku od 18-30 rokov (v prípade ľudí s nedostatkom príležitostí
a zdravotným postihnutím už vo veku od 16 rokov).
Ako dlho môže byť EDS vykonávaná?
Doba, ktorú dobrovoľník strávi v zahraničí trvá spravidla 6-12 mesiacov. V prípade mladých ľudí so
znevýhodnením môže byť táto doba skrátená od 2 týždňov do 2 mesiacov.
Ktoré krajiny sú do EDS zapojené?
Sú to všetky krajiny Európskej únie, EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), programové krajiny,
prípadne iné krajiny sveta.
Ako sa stať dobrovoľníkom v rámci EDS?
V medzinárodnej databáze Európskej dobrovoľníckej služby
(http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm) je potrebné nájsť si vysielajúcu organizáciu na
Slovensku, ktorá potom pomáha dobrovoľníkovi s vyhľadaním hosťujúcej organizácie z inej krajiny
zapojenej do EDS.
Čo môže EDS mladému dobrovoľníkovi priniesť?


rozšíri si obzory a spozná odlišné sociálne a kultúrne prostredie



rozvinie si sebavedomie



zdokonalí sa v cudzích jazykoch



dostane príležitosť otestovať si vlastnú "dospelosť"

·

pripraví sa na voľný pohyb pracovnej sily v spoločnej Európe

Tu si môžete pozrieť krátke filmy o EDS, ktoré vytvoril YOUTH MEDIA TEAM - skupina mladých
novinárov, ktorí chcú informovať o aktivitách a projektoch EÚ pre mladých:
http://www.youtube.com/user/youthmediateam
Ďalšie informácie o programe nájdete na: http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/O-nas/Akcieprogramu/Akcia-2-Europska-dobrovolnicka-sluzba.alej
Ak máte záujem zúčastniť sa Európskej dobrovoľníckej služby, môžete kontaktovať aj občianske
združenie C.A.R.D.O (http://www.cardo-eu.net/), ktoré je jednou z akreditovaných vysielajúcich
organizácii v Bratislave.
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