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EUROPASS již 12 let
pomáhá prezentovat na trhu práce, co znám, umím a dovedu. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkDHchnXdcg

https://youtu.be/7v6YCHtos2E

https://www.youtube.com/watch?v=jkDHchnXdcg
https://youtu.be/7v6YCHtos2E


Co (o Vás) dobrovolnictví napoví?
Dobrovolnictvím lze získat dovednosti, které ocení 
zaměstnavatel

Že jste obecně……
• Flexibilní
• Otevření výzvám, inovacím a změnám
• Schopní týmové práce
• Přizpůsobiví novému prostředí a kulturám
• Schopní si poradit s administrativními úkoly

Kde lze toto uvést
1. Životopis (ECV)
2. Záznam o mobilitě, reference
3. Youth pass

Z pohledu trhu práce a HR  



Dobrovolná práce a zkušenosti 
– pracovní zkušenosti
Kde, kdy, co jsem dělal a v jakém oboru

Dovednosti získané při dobrovolných 
aktivitách:
např.
• Komunikační dovednosti
• Organizační dovednosti (manažerské)
• Odborné dovednosti a kompetence
• IT, jazykové dovednosti …..

1. Europass CV EUROPASS je také
Nejsnazší způsob, jak prezentovat své dobrovolné 
aktivity a zkušenosti



• Formát Europass je bez registrace a 
zdarma

• Online (www.europass.cz)

• Snadný na vyplnění i překlad – vybírá se
z příkladů a velké nabídky užitečných 
možností

• Formuláře jsou ve všech jazycích EU 

• Online verze obsahuje nejnovější trendy 
HR a napojení na EURES

• Srozumitelný, prověřený a přehledný 

• formát

• Logo Europass je nepovinné

• Osobní údaje se nikde neukládají

1. Životopis

S životopisem Europassu nikdy nezapomenete 

uvést všechny potřebné informace .

http://www.europass.cz/


2. Co přiložit k životopisu 

S Europassem se v Evropě neztratíte…

- Certifikáty z jazykových kursů
- Záznamy a certifikáty z dobrovolnických aktivit, 

YOUTHPASS
- Studijní stáže a pracovní zkušenosti 

(s odkazem, kontaktní osobou, telefon, e-mail) 
- OPEN BADGES
- Profily na soc. sítích

- Záznamy  v různých formách
- Nové trendy v prezentaci na trhu práce

a v náboru pracovníků (recruitment) 



3 a. Záznam o praxi = Europass-mobilita

• Záznam o studijní návštěvě, 
pracovním pobytu, stáži se škole 
nebo firmě. 

• Vydáván vysílající organizací
(školou), vyplňován a potvrzován 
přijímající organizací (školou nebo 
firmou).

Tento dokument popisuje a také 
potvrzuje:
• Co jste se naučili.
• Jaké dovednosti získali.
• Jaké kursy nebo programy dokončili.

Validace = potvrzení je založeno na studijním 
programu, úrovni kvalifikace, oboru vzdělání a 
referenci (instituce, kontaktní osoba).



S Europassem se v Evropě neztratíte…

• Záznam o mezinárodní studijní či pracovní stáži
ve škole či firmě

• Vydáván vysílající organizací (školou), vyplňován a 
potvrzován přijímající organizací (školou nebo 
firmou) v rámci programu Erasmus+ a dalšími 
výměnnými programy (např. Česko-německý fond 
budoucnosti, Francouzský institut v Praze…)

Europass-mobilitu obdrželo
• 4 188 účastníků stáží v roce 2016 
• 2 397 účastníků stáží za období 1-5/2017

3 b. Europass mobilita



3 c. Europass-mobilita 

pro dobrovolnickou zkušenost

• Potvrzuje zkušenosti získané dobrovolnickou prací u nás 
nebo v zahraničí 

• Informuje potenciálního zaměstnavatele o získaných 
dovednostech

• Zaznamená délku pobytu, náplň práce, činnosti (ve vztahu 
k oboru nebo klíčové kompetence)

• Lze zaznamenat v dokumentu Europass-mobilita pro 
dobrovolníky

http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-
dobrovolniky/



http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-dobrovolniky/


3 c. Europass Mobilita 

pro dobrovolnickou zkušenost

Na stránkách: 

http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-dobrovolniky/

• Stahujte formulář pro záznam praxe v dobrovolnictví

• Inspirujte se příklady dokumentů (ČČK, INEX-SDA, Junák 
apod.)                  

• Potvrzujte mladým aktivním lidem jejich praxi u Vás …

….a pomůžete jim v jejich kariéře (při 
hledání práce/vstupu na trh práce)

http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-dobrovolniky/


Národní Centrum Europass
www.europass.cz

klientské centrum, Praha 10
Tel:  274 022 342

E-mail: europass@nuv.cz

http://www.europass.cz/
mailto:europass@nuv.cz

