CO VÁM NABÍZÍME?
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EUROPE DIRECT Jihlava je informační středisko o Evropské unii
pro obyvatele Vysočiny. Poskytujeme informace, zodpovídáme
dotazy, nabízíme publikace, pořádáme přednášky, debaty,
semináře, soutěže či kvízy. Přednášíme též na základních
a středních školách.
Co vám nabízí EU?
Evropská unie dává mladým lidem mnoho příležitostí pro
cestování, studium, práci či dobrovolnictví v zahraničí.
Základní informace naleznete na dalších stranách letáku.
Je toho ale mnohem víc – projděte si přiložené odkazy!
Co vám nabízíme my?
EUROPE DIRECT Jihlava informuje mladé lidi na Vysočině
o jejich příležitostech v Evropě. Jsme partnery Evropské
informační sítě pro mládež (Eurodesk) a Domu zahraniční
spolupráce a součástí sítě Eurocenter, která fungují ve všech
krajích ČR.

EVROPSKÁ UNIE PRO MLADÉ

Chcete se o svých možnostech v Evropě dozvědět víc?
Pište nám či volejte, sledujte nás na webu či Facebooku, navštivte
některou z našich akcí – nebo si nás pozvěte do školy
na přednášku či besedu!

WWW.EUROPEDIRECT.CZ

VAŠE CESTA DO EVROPY!

CHCI STUDOVAT!

CHCI PRACOVAT!

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍC!

SVOBODA STUDOVAT

SVOBODA PRACOVAT

EUROSKOP.CZ

• můžete studovat v jakékoli 				
zemi EU, a to za stejných podmínek 			
jako domácí studenti

ERASMUS+
• erasmus.dzs.cz
• hlavní program EU zaměřený na mládež 			
a vzdělávání; nabízí zejména zahraniční výjezdy – 		
studium, stáže, praxe, setkávání v zahraničí
• Erasmus+ nabízí například:
Ĕ pro studenty VŠ: zahraniční studijní pobyty		
(2–12 měsíců) [nejoblíbenější!] i pracovní
stáže
Ĕ pro studenty SOŠ, SOU a VOŠ: zahraniční
praktické stáže
Ĕ pro žáky ZŠ a studenty gymnázií: kratší
zahraniční výjezdy skupin i jednotlivců
Ĕ pro všechny mladé lidi (13–30 let): výjezdy
mládeže (setkávání v zahraničí), či podporu
zapojení mládeže do občanského života
Ĕ a mnoho dalšího!
• Erasmus+ stojí na spolupráci škol. 				
Je zapojena i vaše škola? Nebojte se zeptat!

YOUTHPASS
• youthpass.eu
• certifikát potvrzující účast v některých aktivitách 		
Erasmu+ a v Evropském sboru solidarity

• můžete pracovat v jakékoli
zemi EU
• nepotřebujete žádné povolení
a máte stejná práva a podmínky
jako domácí zaměstnanci

EURES (Evropské služby zaměstnanosti)
• uradprace.cz/eures,
uradprace.cz/eures, ec.europa.eu/eures
• informace, poradenství, pomoc uchazečům o práci
v EU i pracujícím v EU; v ČR poradci na Úřadech 		
práce

PRÁCE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH
• epso.europa.eu
• Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) – 		
nabídka práce i studentských stáží v institucích EU

EUROPASS
• europass.cz,
europass.cz, europa.eu/europass
• jednotný evropský formát životopisu 			
a souvisejících dokumentů; online šablona pro 		
vytvoření životopisu
TOP TIP: Chcete se stát mladým dobrovolníkem?

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY
• evropskysborsolidarity.dzs.cz
• program EU nabízející mladým lidem 		
dobrovolnickou činnost v zahraničí 		
(2 týdny – 12 měsíců) [skvělá příležitost!]

• euroskop.cz,
euroskop.cz, facebook.com/Euroskopcz
• informace o EU a jejím fungování, aktuality
z EU, reportáže a soutěže
• praktické příležitosti plynoucí z členství 		
Česka v EU
• podcast Věcně o Evropě, měsíčník Eurolisty
		

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

• dzs.cz,
dzs.cz, facebook.com/dumzahranicnispolu
prace/
• instituce podporující mezinárodní 		
vzdělávání
• informace a rady studentům i školám		
o možnostech zahraničních výjezdů 		
a spolupráce, vč. Erasmu+ a Evropského 		
sboru solidarity [nepřehlédněte!]

EURODESK
• eurodesk.cz,
eurodesk.cz, facebook.com/mladezvakci/
• evropská informační síť pro mládež; 		
kontaktovat ji můžete i přímo na Vysočině
• informace o možnostech zahraničních 		
výjezdů a o řadě dalších aktivit pro 		
mladé – snadno, rychle, na jednom 		
místě; aktuality, kontakty, zajímavé akce 		
[nepřehlédněte!]

EVROPSKÝ PORTÁL PRO MLÁDEŽ
• europa.eu/youth
• informace o příležitostech v Evropě pro 		
mladé lidi – studium, dobrovolnictví, stáže,
práce, cestování

