
 

 

 

 

                                                                                             

      

 

 

 
 

Ústecké příklady dobré praxe dobrovolnictví mladých budou diskutovány až ve Španělsku 

 

Ústí nad Labem (13. července 2011):  Dobrovolnické centrum, o. s. se ve spolupráci se španělskou 

organizací Gantalcalá a s dalšími 7 partnery z celé Evropy podílí na projektu Improving Youth 

Volunteering throught the Structured Dialogue (Zlepšování dobrovolnictví mladých lidí 

prostřednictvím strukturovaného dialogu). Cílem projektu je zvýšit a zlepšit dobrovolnické aktivity 

mladých v EU a podílet se na rozvoji místní komunity prostřednictvím výměny zkušeností dobré praxe 

a strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi a těmi, kteří jsou odpovědní za rozhodování.  

 

Projekt odstartoval 1. 5. 2011 a bude ukončen 31. 1. 2012. Jednou z realizovaných aktivit bude 

vytvoření webové stránky, která bude sloužit jako informační zdroj všem partnerům po celou dobu 

projektu.  Další aktivitou budou on-line konzultace zapojených organizací s mladými lidmi z místní 

komunity. Konzultace budou souviset s Obnoveným rámcem Evropské spolupráce v oblasti mládeže 

pro roky 2010 – 2018, orientovaným na priority zaměstnanosti a dobrovolnictví mladých lidí (o kterém 

rozhodla Rada Evropy 27. listopadu 2009).  

 

Účastníci budou také natáčet videa dobré praxe vztahující se k dobrovolnictví mladých a problémům 

místní komunity, které by mohly být řešeny dobrovolnickými aktivitami.  

 

V období od 3. do 8. října se bude konat nadnárodní seminář v Seville ve Španělsku, kde se sejde 36 

mladých lidí a 11 zástupců organizací z 9 zemí EU, aby si prostřednictvím různých metod založených 

na principech neformálního vzdělávání vyměnili zkušenosti a zahájili dialog.  

 

Na závěr proběhne prostřednictvím webových stránek různých organizací, mladých lidí a těch, kteří 

podporují evropskou spolupráci v oblasti mládeže, velká informační kampaň po celé Evropě zaměřená 

na propagaci výsledků společné práce. 

 

Projekt je pořádán v rámci akce 5.1 Setkávání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou 

politiku v programu Mládež v akci.  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Procházková, tel. 721 570 084, e-mail: m.prochazkova@dcul.cz 
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