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Navštivte nás: 

Internetové stránky „Mládež v pohybu“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
„Mládež v pohybu“ na Facebooku: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

Fotogalerie „Mládež v pohybu“: http://www.flickr.com/photos/socialeurope 

Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět 
na otázky týkající se Evropské unie.

Bezplatná telefonní linka (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří 
operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).



Hledáte práci ve své zemi nebo doufáte, že  zkusíte 
štěstí jinde v Evropě? Chtěli byste část svého studia 
strávit v zahraničí? Máte již zaměstnání, ale chcete 
dále zlepšovat své znalosti? Chcete získat lepší 
kvalifikace? Sníte o založení vlastního malého pod-
niku? Chtěli byste dělat dobrovolnou práci?

Evropa vám může pomoci!
Evropa disponuje celou řadou nástrojů, které vám 
mohou pomoci proměnit vaše sny ve  skutečnost.

Evropa a mladí lidé
Erasmus je nepochybně nejznámější evropský 
program pro mladé lidi – od roku 1987 umožnil 
více než třem milionům lidí studovat nebo  získat 
umístění do zaměstnání. Také dobře známé 

stránky EURES, což je Evropský portál pracovní 
mobility, nabízejí každodenně více než jeden 
milion pracovních míst online.

EU se vždy zajímala o budoucnost mladých lidí. 
Avšak vzhledem k závratnému nárůstu neza-
městnanosti mládeže jsme se rozhodli svou 
podporu zintenzívnit.

Mladí lidé jsou budoucností Evropy. Současná 
míra nezaměstnanosti mládeže je jednoduše 
nepřijatelná a ohrožuje naši budoucí prospe-
ritu. Věděli jste, že tento problém často pra-
mení z nedostatečných kvalifikací a zkušeností?  
A věděli jste také, že Evropa má k dispozici řadu 
inovativních nástrojů právě v těchto oblastech?



Co pro vás může Evropa vlastně udělat?
Iniciativa „Mládež v pohybu“, jež EU zahájila 
jako součást strategie Evropa 2020, je jakousi 
„skříňkou na nářadí“, která obsahuje opatření, 
jež pomohou vytvořit vhodné podmínky k dosa-
žení vašich profesních cílů. Je nutné moder-
nizovat vzdělávací systémy, přizpůsobit učení 
požadavkům pracovního trhu a ulehčit trávení 
času v zahraničí. Můžete být jedním z více než 
500 000 mladých lidí, kteří využijí program mobi-
lity v letošním roce.

Evropská komise zahájila informační kampaň 
„Mládež v pohybu“, aby vám podala více infor-
mací o této iniciativě a různých evropských pro-
gramech, které jsou vám k dispozici v oblastech 
vzdělávání, odborné přípravy, kultury, zaměst-
nanosti, zakládání podniků, dobrovolné práce 
a výzkumu. Co třeba se zúčastnit debat, podělit 

se o zkušenosti a klást dotazy? Zjistěte, co pro 
vás Evropa může udělat!

V reakci na pracovní krizi, která zasáhla evrop-
skou mládež, vytvořila Komise balíček na pod-
poru zaměstnanosti mladých lidí, což je soubor 
opatření na pomoc zemím EU v boji proti nepři-
jatelné míře nezaměstnanosti mladých lidí 
a  sociálnímu vyloučení zajištěním přístupu ke 
vzdělání, odborné přípravě a pracovním místům.

Tato brožura vám poskytne přehled o progra-
mech a činnostech, které se vám mohou hodit, 
a… pokud chcete mít aktuální informace, při-
pojte se k nám na Facebooku: Mládež v pohybu!

Mládež v pohybu: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Evropský portál pro mládež: http://europa.eu/youth
Pomoc a rady pro život, práci a cestování v EU: http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope


v EVROPĚ

Vycestuj do zahraničí

✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



STĚHUJ SE: vycestuj do zahraničí

Občané EU mají právo studovat a pracovat v jiném členském státě. Stěhování do cizí země nabízí jedinečnou příležitost, jak si 
osvojit nový jazyk a nové dovednosti a poznat jinou kulturu. Zvyšuje také vaše šance na nalezení práce.

Program Erasmus+ (program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020) se zaměřuje na 
posílení dovedností a zaměstnatelnosti a modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Internetové stránky „Mládež v pohybu“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Vaše Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Evropský portál pracovní mobility: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus pro mladé podnikatele: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Zdokonaluj své dovednosti

v EVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



PŘIPRAVUJ SE: zdokonaluj své dovednosti

EU vám nabízí celou řadu příležitostí získat odbornou přípravu, kterou vy chcete a kterou hospodářství potřebuje. 

Hlavním nástrojem na podporu pracovních míst, pomoc lidem získat lepší pracovní místo a zajištění spravedlivějších pracovních 
příležitostí pro všechny občany EU je Evropský sociální fond. Pracuje tak, že investuje do „lidského kapitálu“ Evropy – jinými slovy 
do jejích pracovníků, mladých lidí a každého, kdo hledá práci.

Program Erasmus+ nabízí celou řadu možností studentům, učňům, čerstvým absolventům, pracovníkům v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy a učitelům. V rámci programu Erasmus+ obdrží v letech 2014  až 2020  na 650 000  studentů odborného 
vzdělávání a učňů granty na studium, odbornou přípravu nebo práci v zahraničí.

Evropský sociální fond: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (odborné vzdělávání a příprava): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus pro mladé podnikatele: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Rozšiřuj své znalosti

v EVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



STUDUJ: rozšiřuj své znalosti

Bylo vytvořeno několik programů EU, které Evropanům poskytují příležitost studovat v zahraničí. Otevřením těchto možností vám 
EU dává šanci objevit nové země a jazyky a rozšířit své obzory.

V letech 2014 až 2020 program Erasmus+ zajistí granty (a 450 000 stáží) pro dva miliony vysokoškolských studentů, kteří budou 
schopni studovat nebo se odborně připravovat v zahraničí.

Studenti, kteří plánují, že v zahraničí absolvují celé magisterské studium, budou moci využít program záruk za půjčky, který 
pořádají banky v jednotlivých státech nebo agentury poskytující studentské půjčky vybrané Evropskou investiční bankou.

Erasmus+ (vysokoškolské vzdělání): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm


Rozděl se o své zkušenosti

v EVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



UČ SE: rozděl se o své zkušenosti

EU podporuje vzdělávací mobilitu, protože je součástí evropské identity i možností pro všechny mladé lidi v Evropě. Současné 
i budoucí generaci pomáhá čelit novým výzvám, cítit se více jako Evropané a vzájemně spolupracovat.

Díky programu Erasmus+ bude mít více než 500 000  mladých lidí příležitost zapojit se do programů výměny mládeže.  
Erasmus+ také podporuje partnerství škol, která mohou vést k výměnám učitelů, žáků nebo celých tříd.

Erasmus+ (mládež): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (školy): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm


Rozděl se o své nadání

v EVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



ZAPOJ SE: rozděl se o své nadání

EU chce, aby občané měli možnost vyjádřit se k otázkám, které se jich týkají. 

Pokud se spojí milion občanů EU, mohou se podílet přímo na tvorbě politik EU – prostřednictvím evropské občanské iniciativy 
mohou vyzvat Evropskou komisi, aby připravila legislativní návrh v oblasti, na které jim velmi záleží. 

Strukturovaný dialog EU zahrnuje konzultace s mladými lidmi a organizacemi mládeže na všech úrovních, na mládežnických 
konferencích EU a během Evropského týdne mládeže. 

Evropský portál pro mládež nabízí velké množství informací a umožňuje mladým lidem klást otázky a vyměňovat si zkušenosti.

Evropská občanská iniciativa: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialog a výměna: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Evropský portál pro mládež: http://europa.eu/youth

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth


Objev pro sebe vĕdeckou kariéru 
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INOVUJ: objev pro sebe vědeckou kariéru

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují rozvoj kariéry a odbornou přípravu výzkumníků ve všech vědních oborech prostřednictvím 
celosvětové mobility napříč odvětvími. Tyto akce poskytují granty výzkumníkům ve všech fázích jejich kariéry, od kandidátů na 
PhD až po vysoce zkušené výzkumníky. Jedná se o hlavní program EU pro doktorandskou přípravu, který financuje 25 000 studentů 
PhD. Tyto akce doplňuje síť center Euraxess, která pomáhá výzkumníkům při stěhování z jedné země do druhé tím, že jim poskytuje 
komplexní informace a asistenci v případě všech záležitostí týkajících se profesního a každodenního života.

Evropský inovační a technologický institut podporuje inovace tím, že spojuje vysoké školy, výzkumná střediska a podniky, 
čímž umožní zaměřit se na problémy, jako je energetika, změna klimatu a informační společnost. Svou pozornost soustřeďuje 
především na výzkumné pracovníky, podnikatele a studenty a dává jim ty správné dovednosti, znalosti a postoje, které přinášejí 
nové nápady na trh a podporují zakládání firem.

Akce Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/
Evropský inovační a technologický institut: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu


Mění svět

vEVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



DOBROVOLNÍCI: mění svět

Odhaduje se, že 100 milionů Evropanů se již někdy zapojilo do dobrovolné činnosti. Dobrovolnictví dává příležitost změnit stav 
věcí podporou většího smyslu sounáležitosti a harmonické společnosti.

Program Erasmus+ umožní mladým Evropanům zapojit se v ještě větší míře do dobrovolné práce v řadě projektů. EU také 
začala vytvářet Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci, který mladým Evropanům umožní projevovat solidaritu 
s potřebnými lidmi.

Erasmus+ (mládež): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Iniciativa příležitostí pro mládež: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm


Proměň sny ve skutečnost

v EVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



TVOŘ: proměň sny ve skutečnost

V roce 2010 byl zřízen evropský nástroj mikrofinancování Progress, aby institucím v EU poskytujícím mikrofinancování pomohl 
zvýšit objem půjček nezávislým podnikatelům a podnikům s maximálně deseti zaměstnanci. Následkem toho by mohlo být 
mladým Evropanům (a dalším osobám s omezeným přístupem na běžný úvěrový trh), kteří chtějí začít podnikat, poskytnuto cca 
45 000 půjček do výše 25 000 EUR. Někteří poskytovatelé mikrofinancování již podávají zprávu o vyšším poměru mladých klientů.

Od roku 2014 bude Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) zajišťovat činnosti tří programů EU, které byly dříve řízeny 
samostatně: Progress, EURES a mikrofinancování Progress. Jeho třetí „osa“ naváže na činnosti nástroje mikrofinancování Progress 
a zajistí také budování kapacit pro poskytovatele mikrofinancování. Program rozšíří svou podporu i na sociální podniky, mimo jiné 
ty, které mladým lidem pomáhají najít cestu k zaměstnání.

Program Erasmus pro mladé podnikatele umožňuje začínajícím podnikatelům nebo těm, kteří se podnikateli chtějí stát, naučit se, 
jak úspěšně vést podnik: po dobu až šesti měsíců budou pracovat po boku zkušeného podnikatele z jiné země. Pobyt je financován 
z prostředků EU.

Evropský nástroj mikrofinancování Progress: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus pro mladé podnikatele: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
Finance EU pro malé a střední podniky: http://www.access2finance.eu/
Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi


Zajisti si informace
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TVÁ PRÁVA: zajisti si informace

EU se stará o to, aby všichni Evropané mohli uplatňovat svá základní práva. Ta zahrnují svobodný život bez diskriminace 
a  vyloučení, rovnost mezi muži a ženami a právo na lékařskou péči. Po celé Evropě podporuje EU akce zaměřené na zvýšení 
povědomí o nutnosti boje proti sociální nespravedlnosti a zajištění ochrany údajů.

Vytváření „Evropského právního prostoru“: http://ec.europa.eu/justice
Potírání diskriminace: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_cs.htm
Vaše Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens


Dosáhni svých cílů

v EVROPĚ✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



PRACUJ: dosáhni svých cílů

Získání přístupu na pracovní trh je obtížné, obzvláště pro mladé lidi. EU poskytuje všem občanům Evropy řadu nástrojů ke zvýšení 
jejich pracovních příležitostí. Evropský sociální fond (ESF) je jedním z příkladů: okolo 10  milionů lidí ročně těží z programů 
financovaných ESF, které se týkají vstupu na trh práce a vzdělávání. Dalším příkladem je Evropský portál pracovní mobility EURES, 
který poskytuje kolem jednoho milionu volných pracovních míst. „Tvoje první práce přes EURES“ je program pracovní mobility 
s cílem pomoci mladým lidem najít práci a zaměstnavatelům najít zaměstnance. Jeho cílem je propojení mladých uchazečů o práci 
a lidí, kteří mění práci, s těžko obsaditelnými volnými pracovními místy v celé Evropě.

V neposlední řadě podporuje síť Enterprise Europe Network (Evropská síť pro podnikatele) podnikatele v rozšiřování jejich 
podnikání v Evropě i mimo ni širokou škálou služeb. Síť má 600 partnerů ve více než 50 zemích světa.

Evropský sociální fond: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures/  

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Síť Enterprise Europe Network (Evropská síť pro podnikatele): http://een.ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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„Mládež v pohybu“ na Facebooku: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
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Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět 
na otázky týkající se Evropské unie.

Bezplatná telefonní linka (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří 
operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).



Mládež v pohybu: 
Evropa podporuje mladé lidi

v EVROPĚ
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