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Držitel dokumentu Europass - Mobilita 
 

PŘÍJMENÍ * JMÉNO * ADRESA 

Špáta Dušan Zimní 19 

566 01 Vysoké Mýto 

Česká republika 
DATUM NAROZENÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/I 

 

09  09  1993 

dd  mm  yyyy 

ČR 

   

Vysílající partner (nepovinné, lze vypustit) 
 

NÁZEV A ADRESA  PODPIS/EL. PODPIS 

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. 

Varšavská 30 

120 00 Praha 2 

Česká republika 

  

PŘÍJMENÍ A JMÉNO REFERENČNÍ OSOBY/MENTORA TELEFON 

Jana Koňasová  +420222362713 

TITUL/FUNKCE  E-MAIL 

Koordinátorka dobrovolnických projektů 

INEX-SDA 

 info@inexsda.cz 

   

Přijímající partner 
 

NÁZEV A ADRESA * PODPIS/EL. PODPIS 

Organization of International Volunteer Service  

12, Rue de Parme 

Bruxelles, Belgium 
 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO REFERENČNÍ OSOBY/MENTORA * TELEFON 

Katrien Cheval  + 32 2 415 20 91 

TITUL/FUNKCE 

Koordinátorka dobrovolnických projektů  E-MAIL* 

Název dobrovolnické aktivity:  

Intercultural Experience at 

Youth Center  

24, Bruineveld, Leuven, Belgium 

oivs@oivs.be 

 

CÍL AKTIVIT * 

- Podpora komunitního rozvoje v místě konání dobrovolnické aktivity. 

- Podpora neformálního vzdělávání a interkulturního učení mladých lidí v místní komunitě. 

- Rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí účastníků, včetně interkulturní 

komunikace. 

- Podpora kreativity, podnikavosti a porozumění globálním souvislostem. 

- Získání zkušeností v oblasti pečovatelství a sociální práce.DOBA TRVÁNÍ MOBLITY * DÉLKA MOBILITY 

OD:  

 

DO: 
 

25  02  2017 

dd  mm  yyyy 

2 týdny 

http://www.europass.cz/
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Dovednosti získané v průběhu dobrovolnické aktivity 
 

VYKONÁVANÉ ČINNOSTI/ÚKOLY * 

 

- Organizace kulturních a vzdělávacích aktivit v místní komunitě.  
- Koordinace skupiny mezinárodních dobrovolníků v místě konání, organizace jejich volnočasových aktivit.  

 

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI 

- Práce s přípravou a realizací vzdělávacích aktivit (zacílení vzdělávací aktivity, výběr interaktivních metod, flexibilní práce se 
skupinou účastníků a individuální přístup, mentoring, vyhodnocení aktivit).  
- Produkce kulturních aktivit (organizační zajištění, příprava programu).  

- Administrativa a projektování.  

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI  

- Rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce, zejména v angličtině (na úrovni B2), rozvoj slovní zásoby a překonání 
zábran v komunikaci v cizím jazyce. Rozvoj schopnosti přizpůsobit složitost používaného jazyka tak, aby posluchač rozuměl 
(zejména v interakci s místní komunitou).  

- Rozvoj základní slovní zásoby a gramatiky francouzského jazyka.   

POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI 

- Elektronická pošta, Skype, MS Office – používáno zejména při přípravě účasti na dobrovolnickém projektu „Intercultural 
experience at Youth Center Leuven, Belgium".  

 

ORGANIZAČNÍ/MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 

- Spolupráce v rámci mezinárodní skupiny dobrovolníků – komunikace se skupinou (10 dobrovolníků z 9 různých zemí světa), 
podíl na přípravě volnočasových aktivit (organizace výletů, společenských večeří apod.), podíl na zapojení dobrovolníků do 
práce na organizaci aktivit.  
- Podíl na organizaci dobrovolnického projektu - zajištění stravování a úklidu místa konání, koordinace dopravy pro skupinu, 
řešení problematických situací apod.  

- Organizace aktivit – podpora logistické organizace akcí, podíl na přípravě kulturního programu.  

KOMUNIKAČNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 

- Interkulturní komunikace a poznávání kulturních zvyklostí (v místní komunitě, mezi účastníky ve skupině – komunikace s lidmi 
z různých zemí a prostředí).  

- Řešení / mediace nedorozumění.  

DALŠÍ ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI 

- Pozitivní a motivační přístup k práci příznivě ovlivňuje a motivuje i spolupracující dobrovolníky.  
- Flexibilita – schopnost přizpůsobit styl komunikace potřebný v různých situacích.  

- Samostatné a zodpovědné řešení úkolů.  

DATUM * 

 

  PODPIS/EL. PODPIS  
REFERENČNÍ OSOBY/MENTORA * 

 

 

01  03  2016 

dd  mm  rrrr 

 

 
 

* Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. 
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