
OPATŘENÍ K USKUTEČŇOVÁNÍ SPOLEČNÝCH CÍLŮ 

V OBLASTI DOBROVOLNÝCH ČINNOSTÍ MLÁDE�E 

 

V závislosti na skutečných okolnostech a prioritách daného členského státu mů�e být 
sledován následující demonstrativní výčet linií činnosti: 
 
1. Povzbuzovat rozvoj dobrovolných činností mláde�e s cílem zvy�ování povědomí 

o stávajících mo�nostech, roz�iřování jejich nabídky a zvy�ování jejich kvality 
 

Na celostátní, regionální a místní úrovni 
 

a) K vytvoření jasného a viditelného obrazu dobrovolných činností, je� se mláde�i 
nabízejí, označit stávající modely dobrovolných činností (např. dobrovolná slu�ba, 
nahodilé dobrovolnictví apod.) a dobrovolnických organizací; 

 
b) posilovat stávající dobrovolné činnosti mláde�e: 

- rozvíjením různých kategorií těchto činností, a zejména roz�iřováním �kály 
jejich mo�ností, 

- podporou činností, o ně� se mláde� obzvlá�ť zajímá, 
- podporou organizací občanské společnosti při zapojování dobrovolníků z řad 

mláde�e, 
- posilováním ji� existujících dobrovolných slu�eb, popřípadě podporou 

vytváření nových; 
 

c) ke zvý�ení kvality dobrovolných činností a jejich organizačního rámce posilovat 
příle�itosti pro odbornou přípravu mladých dobrovolníků a osob, které takovéto 
činnosti koordinují a řídí. 

 
Na evropské úrovni 

 
d) Povzbuzovat: 

- zlep�ování koordinace mezinárodní spolupráce mezi organizacemi občanské 
slu�by tam, kde existují, 

- posilování výměny mladých dobrovolníků v různých oblastech, 
- prohlubování výměny informací o vnitrostátních dobrovolnických programech 

a jejich evropském rozměru; 
 

e) v rámci stávajícího programu Mláde� dále rozvíjet a podporovat Evropskou 
dobrovolnou slu�bu (EDS); 

 
f) posoudit proveditelnost zahrnutí �ir�í �kály činností do Evropské dobrovolné 

slu�by (EDS) s cílem dát mláde�i mo�nost podílet se na solidárních akcích 
Evropské unie. 

 



2. Usnadňovat mladým lidem výkon dobrovolných činností odstraňováním stávajících 
překá�ek 

 
 při dodr�ování hraniční kontroly a vízových a vstupních podmínek členských států 
 

Na v�ech úrovních 
 

a) ve smyslu doporučení Evropského parlamentu a Rady k mobilitě1 přijímat 
opatření pova�ovaná za vhodná k odstraňování právních a správních překá�ek 
mobility osob provádějících dobrovolnou činnost; 

 
b) posilovat spolupráci mezi příslu�nými orgány k usnadnění vydávání víz a 

povolení k pobytu mladým dobrovolníkům tehdy a tam, kde je to vhodné; 
 
c) posilovat výměnu informací, zku�eností a osvědčených postupů mezi v�emi 

důle�itými aktéry na poli dobrovolných činností mláde�e s cílem odstraňování 
v�ech druhů překá�ek a vývoje zjednodu�ených postupů; 

 
d) zva�ovat, jaké právní prostředky a nástroje mohou být zavedeny, aby se mláde�i 

usnadnil výkon dobrovolných činností a organizacím rozvoj kvalitních činností. 
 
3. Podporovat dobrovolné činnosti s cílem posílení solidarity mezi mláde�í a nasazení 

mladých lidí jako zodpovědných občanů při boji proti ve�kerým formám 
diskriminace a stereotypního my�lení a podpoře rovnosti 

 
Na celostátní, regionální a místní úrovni 
 

a) na v�ech vhodných úrovních �ířit informace o dobrovolnictví s cílem zvy�ování 
povědomí mláde�e o dobrovolnictví, jejího informování o konkrétních 
mo�nostech dobrovolné činnosti, poskytování poradenství a podpory a �íření 
příznivého obrazu dobrovolnictví; 

 
b) výměnou informací, zku�eností a osvědčených postupů působit na posilování 

spolupráce mezi v�emi důle�itými aktéry (mladými lidmi, mláde�nickými a 
dobrovolnickými organizacemi, veřejnými orgány, soukromými hospodářskými 
subjekty, �kolami apod.) při podpoře dobrovolných činností; 

 
c) pečlivěji analyzovat jevy vedoucí k vyloučení určitých skupin mláde�e 

z dobrovolných činností a rozvíjet přístupy zaměřené na jejich povzbuzení 
k účasti na dobrovolných činnostech s obzvlá�tním důrazem na mladé lidi 
s men�ími příle�itostmi. 

 
Na evropské úrovni 
 

d) zahájit vhodné informační akce s cílem podpory dobrovolných činností mláde�e a 
hodnot dobrovolnictví. 

                                                 
1  Úř. věst. C 215, 9. 8. 2001, s. 30. 


