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Vážení přátelé,
dne 2. prosince 2010
odstartovala Evropská
komise Evropský rok
dobrovolnictví, který má v roce 2011 poukázat na
dobrovolnou činnost a povzbudit k této aktivitě více
občanů. Slogan pro tento rok zní „Dobrovolníci
mění svět!“. Ze studie Eurobarometru z května
2010 vyplynulo, že do dobrovolné činnosti jsou
aktivně zapojeni pouze tři z deseti Evropanů.
Rozsah aktivit dobrovolnictví je velmi pestrý,
ale všechny činnosti spojuje jedno: pokud se kdekoli
sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v
nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti jako
celku, ale i dobrovolníků samotných. Při odvádění
dobrovolné práce se lidé učí novým věcem, rozvíjí
své dovednosti a rozšiřují si společenské zázemí,
což je často přivádí k novým a lepším pracovním
příležitostem a také k osobnímu a společenskému
rozvoji.
Evropská komise pomáhá mladým lidem k
účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím
Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce
dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se
tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí
a rozvíjeli dovednosti důležité pro život.
Posláním a smyslem Evropského roku
dobrovolnictví je snížit překážky pro vykonávání
dobrovolné činnosti v EU, posílit a stabilizovat
pravomoci dobrovolnických organizací a zvýšit tak
kvalitu dobrovolnictví. Významným počinem je i
oceňování a uznávání dobrovolné činnosti a
v neposlední řadě je klíčovým posláním zvyšovat
povědomí o významu dobrovolnictví.
V zájmu výše uvedených cílů bude celá síť
informačních středisek EUROPE DIRECT realizovat
aktivity vyplývající z podstaty „Evropského roku
dobrovolných činností na podporu aktivního
občanství 2011“, čímž se aktivně zapojí do procesu
zvyšování povědomí veřejnosti o smyslu a poslání
dobrovolnictví.
Dobrovolnictví má řadu podob a v mnoha
případech jej ani nezaregistrujeme - pomůžeme-li
sousedce s kočárkem do schodů nebo neznámému
nevidomému člověku přejít silnici nebo uklidíme-li
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prostranství před domem. Každý z nás má vrozenou
schopnost věnovat dobrovolně a nezištně druhému
svůj čas a pozornost, lišíme se pouze v tom, do jaké
míry a v jaké formě jsme ochotni tak aktivně činit.
V České republice je řada oblastí, ve
kterých lze působit jako dobrovolník, jedná se o
např. sociální oblast, humanitární pomoc, pomoc při
ochraně přírody, kulturní oblast či oblast
volnočasových a sportovních aktivit.
Další informace o Evropském roku dobrovolnictví
naleznete
na
stránkách
Evropského
roku
dobrovolnictví http://europa.eu/volunteering/ nebo
na
internetových
stránkách
aliance
http://www.eyv2011.eu/.
Zdroje:
1. „Dobrovolníci mění svět!“ – Evropská komise zahajuje
Evropský rok dobrovolnictví 2011. [online]. 6. 12. 2010 [cit. 201012-08].
Dostupné na internetu:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/101206_eyv2011_cs.ht
m

GRUNDTWIG – DOBROVOLNICKÉ
PROJEKTY (http://www.naep.cz)
G – DP je nová
aktivita spočívající ve
finanční
podpoře
projektů
bilaterální
mezinárodní spolupráce, která probíhá formou
vzájemné výměny dobrovolníků ve věku 50+. Cílem
této nové aktivity je umožnit občanům ze zemí LLP
ve věku 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou činnost
v jiné evropské zemi a podporovat tak informální
vzdělávání dospělých, podporovat dlouhodobou
mezinárodní spolupráci dobrovolnických organizací,
upozornit místní komunity činné v dobrovolnictví na
možnost zapojit i občany ve věku 50+ a využít tak
jejich bohaté zkušenosti a znalosti
V rámci Výzvy 2011 je termín stanoven na
31. března 2011.
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Seminář „Jak dosáhnout na peníze EU“
Seminář pořádá evropské informační středisko
Europe Direct České Budějovice a je určen pro
neziskové organizace. Cílem semináře je pomoci
neziskovým organizacím k získání finanční podpory
pro konkrétní projekt.
Seminář se uskuteční v pátek 10. prosince od 9 do
11 hodin v sále Ovál v budově Krajského úřadu
Jihočeského kraje (U Zim. stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice).
V případě zájmu svoji účast prosím potvrďte
zasláním přihlašovacího formuláře do 3. 12. 2010
na e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz
Přihlašovací formulář naleznete na
http://budejovice.europe-direct.cz/cs/

Výstava Biodiverzita a voda
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Přijďte k nám vyplnit vánoční kvíz a
dostanete od nás dáreček!
Všem
příznivcům
našeho
informačního střediska bychom chtěli
popřát
krásné,
klidné
prožití
vánočních svátků a hodně štěstí,
zdraví a radosti do nového roku.

Kalendář akcí
PROSINEC

Semináře o EU pro Vás u Vás

2.12.

Aktuální problémy Evropské unie

8:00–10:00
10:00-12:00

SPŠ a VOŠ Písek

2.12.

Energie, civilizace a udržitelný rozvoj

13:30–15:00

VOŠ a SŠ České Budějovice

9.12.

Charakteristika české kultury

13:30–15:00

VOŠ a SŠ České Budějovice

1.11.–22.12.

Výstava Biodiverzita a Voda
Akademická knihovna Jihočeské Univerzity

Evropské informační středisko Europe Direct České
Budějovice ve spolupráci s Eurocentrem České
Budějovice, Francouzským velvyslanectvím v Praze
a Akademickou knihovnou Jihočeské univerzity
pořádá Výstavu Biodiverzita a voda od 1. listopadu
do 22. prosince v přízemí Akademické knihovny
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
K shlédnutí jsou fotografie přírody (nejen) Yanna
Arthuse-Bertranda.

10.12.

Seminář „Jak dosáhnout na peníze EU“

09:00-11:00

Krajský úřad Jihočeského kraje, sál Ovál

Informace o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz
EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
Kontaktní osoby: Michaela Bartůšková, Caroline Dekkil
tel.: 386 72 01 10, e-mail: europedirect@kraj-jihocesky.cz

Více informací o výstavě a náhledy fotografií naleznete na
http://www.france.cz/spip.php?article2096.

Projekt SYTYKIA
Europe Direct České Budějovice nabízí středním
školám projekt SYTYKIA, což je projekt evropské
informační sítě Eurodesk. Modul představuje
mladým lidem jejich možnosti a příležitosti v Evropě,
zvyšuje jejich povědomí o EU a povzbuzuje je, aby
se zapojili do evropských aktivit.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.

Jihočeský kraj – Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

Máte-li zájem, aby se přednáška SYTYKIA
uskutečnila na vaší škole, můžete nás kontaktovat
na dekkil@kraj-jihocesky.cz
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