
PŘESHRANIČNÍ 

STÁŽE STUDENTŮ      

V EVROPĚ



Nástroje vládního informování o EU

Eurocentra (13)
- ve všech krajských městech ČR

Eurofon 800 200 200 – bezplatná telefonní 
linka

Euroskop.cz – internetový portál o EU





Kde nás najdete?

Nerudova 25

301 00 Plzeň

http://maps.google.cz/maps?q=Region%C3%A1ln%C3%AD+hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+komora+Plze%C5%88sk%C3%A9ho+kraje,+Nerudova+25+301+00+Plze%C5%88&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.742911,13.36798&spn=0.007918,0.019205&sll=49.930008,15.369873&sspn=4.038247,9.832764&vpsrc=6&brcurrent=5,0,0&hq=Region%C3%A1ln%C3%AD+hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+komora+Plze%C5%88sk%C3%A9ho+kraje,&hnear=Nerudova+982%2F25,+301+00+Plze%C5%88-Ji%C5%BEn%C3%AD+P%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD&t=m&z=16
http://maps.google.cz/maps?q=Region%C3%A1ln%C3%AD+hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+komora+Plze%C5%88sk%C3%A9ho+kraje,+Nerudova+25+301+00+Plze%C5%88&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.742911,13.36798&spn=0.007918,0.019205&sll=49.930008,15.369873&sspn=4.038247,9.832764&vpsrc=6&brcurrent=5,0,0&hq=Region%C3%A1ln%C3%AD+hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+komora+Plze%C5%88sk%C3%A9ho+kraje,&hnear=Nerudova+982%2F25,+301+00+Plze%C5%88-Ji%C5%BEn%C3%AD+P%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD&t=m&z=16




Přednášky a akce pro ZŠ, SŠ, VŠ



Stáže v zahraničí 



Práva občana Evropské unie

může se pohybovat po celém území Unie a
pobývat či usadit se kdekoliv

má právo hledat si pracovní příležitosti a
pracovat ve všech členských zemích

má právo na stejné zacházení jako
zaměstnanci daného státu Evropské unie →
zákaz diskriminace v zaměstnání

má právo studovat, vzdělávat se, připravovat
se na budoucí povolání kdekoliv na území EU

…



Erasmus+
 V ČR program administruje Dům zahraniční spolupráce

(příspěvková org. MŠMT)

 Erasmus+ je program Evropské unie na období 2014 - 2020
pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nahrazuje
několik předchozích programů EU pokrývajících všechny
oblasti vzdělávání: program celoživotního učení tvořený
programy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da
Vinci (odborné vzdělávání), program „Mládež v akci" aj.

 Programové země: členské státy EU (28), EHP (Norsko,
Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Makedonie

 Partnerské země (sousedící s EU): Arménie, Ázerbajdžán,
Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael,
Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko,
Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
Rusko



http://www.naerasmusplus.cz/



Proč na pracovní stáž?

 Získání pracovní zkušenosti

 Zvýšení kvalifikace, odborných znalostí

 Příprava na budoucí povolání + zvýšení 

šancí na trhu práce

 Zlepšení jazykových schopností

 Zlepšení komunikačních dovedností

 Navázání kontaktů



Erasmus+
 PROJEKTY MOBILITY OSOB:

 V rámci Erasmu+ - pracovní stáže VŠ studentů na 3-12
měsíců – české firmy mohou zdarma využít práce
zahraničního stážisty s potřebným vzděláním a
jazykovými znalostmi (mohou s nabídkou oslovit vybrané
zahraniční univerzity, aby jim posílaly své studenty)

 Odborné vzdělávání a příprava – této mobility se mohou
zúčastnit žáci SOŠ, učilišť, VOŠ a jejich absolventi (do 1
roku po ukončení školy) v délce 2 týdnů až 3 měsíců
(nebo v aktivitě ErasmusPro – dlouhodobá mobilita žáků
v délce 3-12 měsíců) – např. studenti vyjíždí pracovat
(třeba i na léto) do restaurací, hotelů aj. organizací



- průměrná doba a peníze potřebné na založení firmy v 

Evropě = 9 dnů a 399 euro

- začínající podnikatelé však kromě peněz na start potřebují 

většinou také získat cenné zkušenosti od zaběhlých 

podnikatelů v dané oblasti a kontakty, v čemž jim může 

pomoci právě program Erasmus pro podnikatele (délka 

trvání 1-6 měsíců)

- zájemci o získání inspirace a navázání spolupráce v 

zahraničí se mohou do programu financovaného Evropskou 

komisí přihlásit zde:

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Erasmus pro podnikatele

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/




Evropská dobrovolná služba –

od 2018 Evropský sbor solidarity
• 2–12 měsíců v zahraničí jako dobrovolník v neziskové 

organizaci (nebo státem zřizované organizaci) pro mladé lidi 
ve věku 18–30 let (otevřeno všem bez rozdílu vzdělání a 
znalostí – lze jen 1x/život)

• Ekologické projekty, práce s dětmi a mládeží, 
rozvojová pomoc, umění, média apod.

• Hrazeno ubytování, strava, kapesné, jazykový kurz, zdravotní 
pojištění, cestovné

• https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_cs  

• www.eurodesk.cz

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_cs
http://www.eurodesk.cz/


Rámcové podmínky: 
- délka pracovní doby 30-38 h/týden

- jazykový kurz započítaný do pracovní doby

- nárok na 2 dny dovolené/měsíc 

 Z ČR vysílají např.: Eurodesk, Hodina H, Lužánky, Tandem, 
Hestia, Junák, YMCA aj.



Výměny mládeže
 Žadatel projektu ze země programu (NNO, neformální skupina…)

 Délka výměny: 5-21 dní bez cesty

 16-60 účastníků, min.4 mladí lidé ve skupině+1 vedoucí

 Financování – cestovní náklady (dle vzdálenosti) + náklady na 
organizaci akce (jídlo, ubytování,…)

 Co během výměny probíhá: workshopy, debaty, simulace, outdoorové
aktivity, jazykové konverzace,…

 Učení probíhá formou neformálního vzdělávání

 Výměny se účastní více než 2 evropské (resp.partnerské) země EU

 Věk: 13-30

 Nabídka: např. Tmelník, Eurodesk, EYCB aj.

 http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-
mladeze/

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-mladeze/


Portál EURODESK

 http://www.eurodesk.cz/

 informace a odkazy o studiu a práci v zahraničí 

 nabídky stipendií

 nabídky odborných stáží v mezinárodních 

institucích

 jazykové kurzy

 dobrovolnická služba v zahraničí

http://www.eurodesk.cz/


http://www.eurodesk.cz/

http://www.eurodesk.cz/


Eurocentrum Plzeň

Nerudova 25

301 00 Plzeň

Po – Pá (dle dohody konzultace pro veřejnost)

T/ 377 946 007

E/ kristyna.chrtkova@mmr.cz

E/ nemcova.jana@vlada.cz

E/ https://plzen.eurocentra.cz

Děkuji za pozornost ☺
Ing. Kristýna Chrtková

Mgr. Ing. Jana Němcová

mailto:nemcova.jana@vlada.cz

