
Staň se evropským dobrovolníkem

Není to tak složité! Přijď na prezentaci o tom, co nabízí Evropský sbor solidarity* mladým 
lidem a dozvíš se víc, jak vyjet na dobrovolnický pobyt do zahraničí. Nemusíš o tom jen snít! 
Setkej se osobně s dobrovolníky, kteří již takovou cestu podnikli. Podělí se s Tebou o svůj 
příběh, zkušenosti a poskytnou cenné informace z první ruky. 

21. 9. 2021 od 17 hod
Coffee Library, Biskupské náměstí 1, Olomouc

Zkus si jako evropský dobrovolník, 
že na to máš!

- Zapojíš se do něčeho smysluplného
- Získáš zkušenosti a poznáš nové lidi
- Vylepšíš si životopis 
- Získáš čas na rozhodnutí, co dále
- Zlepšíš cizí jazyk
- Nabídka dobrovolnických projektů je široká, 

vybereš si určitě
- Najdeš přátele

BARBORA OTÁHALOVÁ pochází z Přerova. Po maturitě se rozhodla vyjet do Litvy jako dobrovolnice Evropského sboru solidarity, 

kde se věnovala výuce angličtiny na základní škole. Ještě před její dobrovolnou službou v Litvě absolvovala dva projekty Workaway – 

jeden v Norsku a druhý ve Španělsku. Momentálně studuje prvním rokem předškolní pedagogiku na univerzitě ve Zlíně. Kromě toho 

pracuje jako učitelka ve školce a také jako lektorka angličtiny v jazykové škole. Ráda cestuje (pokud zrovna není lockdown), hraje na 

různé hudební nástroje a čte knihy. Jako ambasadorka by ráda pomohla ostatním mladým lidem, aby se nebáli vyjet do světa 

pomáhat a poznávat tak nejen své okolí, ale také sami sebe. 

MARKÉTA ČAPKOVÁ je původem z Šumavy, studuje projektový management, miluje přírodu, cestování a sport. Do většiny věcí se 

podle svých slov vrhá po hlavě a bez váhání se zapojila také minulý rok do dobrovolnictví v Gruzii, které spojila se školní stáží. Gruzii 

si vybrala, protože chtěla poznat něco zcela nového a krok do neznáma brala jako velkou výzvu. Kromě spousty zážitků Markétě 

Kavkaz v mnohém otevřel oči a našla zde také neuvěřitelně silná přátelství. I když její dobrovolnická služba neproběhla kvůli 

koronavirové krizi tak, jak si představovala, nic by za tuto zkušenost nevyměnila a ráda by teď svoje zážitky sdílela s ostatními jako 

ambasadorka Evropského sboru solidarity.

*Evropský sbor solidarity je programem Evropské unie, který umožňuje mladým lidem do 30 let získat cenné zkušenosti v zemích 
Evropy i mimo ni prostřednictvím dobrovolnického výjezdu. 

www.evropskydobrovolnik.cz
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