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DALŠÍ INFORMACE:
> Účast vzorů je dobrovolná

>  Národní agentury programu Erasmus+ mohou 
iniciativu přizpůsobit vnitrostátním souvislostem

>  Národní agentury programu Erasmus+ mohou 
využívat financování v rámci programu Erasmus+ 
jako příspěvek na náklady na dopravu a 
organizaci pro akce související s touto iniciativou

>  Vzory mohou být využívány rovněž při realizaci 
projektů spolupráce podporovaných programem 
Erasmus+, a to včetně žádostí podaných v 
rámci výzev k předkládání návrhů u programu 
Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/calls_cs)

Kontaktujte příslušnou národní agenturu programu Erasmus+ a 
zjistěte, jaké jsou možnosti: ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/contact/national-agencies_cs

>  Jste-li učitel či sociální pracovník, jenž 
by rád zorganizoval akci se vzorem ve svém 
společenství 

>  Chcete-li se zúčastnit jako vzor

>  Nebo pokud již podobnou iniciativu  
provozujete...

ZAPOJTE SE

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies
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V Řecku byla iniciativa testována ve 
znevýhodněných regionech a v září 
2017 byly zorganizovány akce na 
místní úrovni v Komotini a Ioannině, 
během kterých učitelé základních 
a středních škol a odborného 
vzdělávání a přípravy a potenciální 
vzory absolvovali různá školení.

Česká republika zvolila 
„Sedm statečných“ - sedm 
vzorů, jejichž příběhy jsou 
vyprávěny prostřednictvím 
sociálních médií, a řadu akcí.  

Iniciativy podporované 
programem Erasmus+

Ve Francii se koncem 
roku 2017 uskutečnil 
pilotní projekt v Bordeaux, 
při kterém byli vybráni 
ambasadoři programu 
Erasmus+ pro občanství, 
kteří byli vyškoleni pro 
činnosti s žáky, členy 
sdružení a sportovními 
kluby s využitím inovačních 
a participativních přístupů.

©  Evropská unie,  2018 
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přímo od držitelů těchto práv. IS
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>  někdo, ke komu 
vzhlížíme

>  někdo, kdo je 
příkladem

>  někdo, jehož příběh 
může inspirovat 
mladé lidi, kteří 
potřebují poradit

Vzor je… VZORY 
pocházejí ze všech společenských vrstev 
a profesních skupin. Někdy své skutečné 
poslání objevily neobvyklým způsobem. 
Často musely překonat velké překážky, 
které jim pomohly vyzrát a stát se 
odolnějšími.

Jejich zkušenosti mohou být příkladem 
pro mladé lidi, kteří mají potíže 
s nalezením místa ve společnosti nebo 
kteří jsou v pokušení volit snadnou a 
kratší cestu.

Vzory při rozhovorech s druhými

>  inspirují lidi k tomu, aby dozráli a vzali 
život do svých rukou, a pomáhají při 
utváření života osob, které je obklopují.

>  povzbuzují ostatní, aby se angažovali 
ve společnosti a aby odlišně uvažovali 
o sobě a o svém místě v příslušné 
komunitě.

V Evropě, která se potýká se stále větší nerovností 
a s hrozbou násilného extremismu, je důraz na 
společné evropské hodnoty jako demokracie, 
solidarita a dodržování lidských práv zcela 

zásadní. Tato iniciativa posiluje sociální začleňování, mezikulturní 
porozumění a kritické myšlení. Představení inspirativních příkladů, 
které předvádějí společné hodnoty jako součást každodenního 
života, může Evropě pomoci při budování prosperující, tolerantní 
a inkluzivní společnosti.

Proč právě 
iniciativa 
využívající 
vzory?



Italská 
iniciativa s názvem 
„Vzor snů“, vytvořená 
v dubnu 2017, se 
zaměřuje na způsoby 
prevence sociálního 
vyloučení u mladých 
lidí, a to představením 
vzorů, které je mohou 
inspirovat a pomoci 
jim proměnit své 
naděje ve skutečnost, 
s cílem zamezit jejich 
radikalizaci. V roce 
2017 se konaly dvě 
akce v Apulii (o boji 
se strachem) a v 
Miláně (se zaměřením 
na riziko vystavení 
násilí a radikalizaci na 
internetu).

V létě roku 2017 se vzory ve východní 
Litvě (mimo jiné ve městech Visaginas 
a Šalčininkai) podělily o své zkušenosti 
týkající se nejsložitějších výzev svého mládí, 
výběru povolání a významu litevského 
a evropského občanství.

Iniciativy 
podporované 
programem 
Erasmus+

V PRAXI...
Evropská komise vytvořila síť podporovanou 
programem Erasmus+, jež umožňuje místním 
aktérům pozvat vzory, aby se podělily o své 
zkušenosti s mladými lidmi a motivovaly je ke 
zvládání jejich každodenních výzev.

Národní agentury programu Erasmus+ 
v zemích zapojených do programu Erasmus+ 
tuto iniciativu realizují buď samostatně, nebo 
ve spolupráci s místními partnery.

Cílem je, aby více vzorů pracovalo s cílovým 
publikem v různých prostředích bez finančních 
a administrativních překážek pro zúčastněné 
komunity.
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