Německé národní dobrovolnické programy
1. Dobrovolný sociální a ekologický rok
Co je dobrovolný rok
Dobrovolný rok je zákonem upravená forma dobrovolné služby v Německu. Dvě nejstarší a
nejznámější varianty jsou Dobrovolný sociální rok (FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr) a
Dobrovolný ekologický rok (FÖJ – Freiwilliges Ökologisches Jahr). Dnes nabídku rozšířily –
původně jako modelové projekty – Dobrovolný sociální rok v Kultuře (FSJ Kultur), Dobrovolný
rok v památkové péči (FJD), Dobrovolný sociální rok ve Sportu (FSJ Sport) a Dobrovolný
sociální rok v politickém životě (FSJ Politik). Dobrovolný rok nabízí mladým lidem příležitost
jeden rok pracovat v některé z těchto oblastí a zároveň získat zkušenosti, zorientovat se v životě po
škole, rozvinout své schopnosti a převzít zodpovědnost.
Rámcové podmínky jsou pro všechny varianty stejné. Dobrovolná služba je organizovaná vždy
zákonem uznanými organizacemi (Träger), které programy koordinují a umísťují dobrovolníka na
dobrovolnické místo (Einsatzstelle).

Kde mohu dobrovolný rok absolvovat?
Dobrovolný sociální rok: v nemocnicích, domovech důchodců, školkách, dětských domovech,
domovech mládeže, zařízeních pro postižené lidi, v oblasti práce s mládeží nebo v nejrůznějších
jiných sociálních zařízeních
Dobrovolný ekologický rok: ve vzdělávacích centrech ochrany přírody, na biofarmách, v
organizacích nebo institucích zabývajících se ochranou přírody, v lesnictví nebo v péči o parky, v
oblasti dokumentace a evidence
FSJ v Kultuře: v divadlech, free rádiech a televizních stanicích, kinech, uměleckých sdruženích,
muzeích, památnících, vzdělávacích zařízeních, kulturních centrech, sborech, uměleckých školách
nebo v knihovnách
Dobrovolný rok v památkové péči: v institucích památkové péče, architektonických a
projekčních kancelářích, v archeologii, v oblasti péče o historické parky, v řemeslnických
provozech (např. truhlář, kameník, umělecký kovář) nebo muzeích
FSJ ve Sportu: ve sportovních klubech a svazech, na sportovních školách, v oblasti práce s
mládeží a ve volnočasových zařízeních
FSJ v politickém životě: u orgánů veřejné správy a v administrativním aparátu politických
orgánů, v mediích nebo vzdělávacích zařízeních

Kdo se může zúčastnit
Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk, který ukončil povinnou školní docházku a
během dobrovolné služby nedosáhne věku 27 let.

Cizinci se dobrovolného roku mohou zúčastnit. Cizinec se musí legálně zdržovat na území
Německa (pro Česko platí volný pohyb osob v rámci EU) a musí se nahlásit do evidence obyvatel
(Einwohnermeldebehörde). Pracovní povolení není dle zákona vyžadováno (§ 9 odst. 16 ARGV).
Podle druhu dobrovolné činnosti může být požadována dobrá znalost německého jazyka.

Jak dlouho dobrovolný rok trvá
Dobrovolný rok trvá zpravidla 12 měsíců. Minimální doba je 6 měsíců, maximální pak 18 měsíců.

Kdy dobrovolný rok začíná
Standardní začátek je 1. září, někdy i 1. srpna. Dobrovolníci ale nastupuji i mimo tento termín –
například, pokud organizace obsazuje místo po jiném dobrovolníkovi, který dobrovolnou službu
ukončil předčasně nebo na místo nenastoupil.

Jak často dobrovolník pracuje?
Dobrovolníci pracují na plný úvazek, nejvýše 40 hodin týdně. V rámci pracovní doby dobrovolník
absolvuje 25 dnů vzdělávacích aktivit, které z převážné části sestávají z vícedenních doprovodných
seminářů. Dobrovolník má nárok na 26 dnů dovolené v roce.

Co je mi hrazeno
Dobrovolník obdrží měsíční kapesné; pokud není zajištěno ubytování, přídavek na bydlení;
přídavek na stravu; podle německého sociálního systému má nárok na vyplácení přídavku na dítě.
Za dobrovolníka je hrazeno zdravotní a sociální pojištění.

Jak hledat místo
Většinou je uzávěrka pro podání žádostí 31. března. Později podané žádosti se dostávají na čekací
listinu a zájemci jsou osloveni, pokud jiný dobrovolník na místo nenastoupí, předčasně
dobrovolnou službu ukončí atd. Ne všechna místa se také podaří obsadit a opozdilci tak mohou
využít také dodatečné výzvy – zpravidla zveřejněné na webové stránce koordinující organizace.
Vzhledem k velkému počtu obsazovaných míst Obecně lze zájemcům doporučit, aby podávali
přihlášku v co největším předstihu.
Informace k jednotlivým variantám:
Dobrovolný sociální rok: Přihláška se podává koordinující organizaci (Träger). Seznamy často na
svých webových stránkách zveřejňují příslušná ministerstva spolkových zemí. Zkuste například
vyhledat řetězec "FSJ+Träger+jméno spolkové země" pomocí vyhledávače Google.
Dobrovolný ekologický rok: Přihláška se podává koordinující organizaci (Träger). Seznam těchto
organizací naleznete na www.foej.de/html/foj_trager.html.
FSJ v Kultuře: Zájemci podávají přihlášku jednotně pro všechny spolkové země online na
https://bewerbung.freiwilligendienste-kultur-bildung.de. Online přihláška není možná pouze v
Bádensku-Würtenbersku. Zde naleznete informace o přihláškách na www.lkjbw.de.

Dobrovolný rok v památkové péči: Koordinátorem (Träger) Dobrovolného roku v památkové
péči je organizace IJGD, informace o přihlášce naleznete na její webové stránce
www.ijgd.de/Bewerbung-Kontakt.107.0.html.
FSJ ve Sportu: Zájemci podávají přihlášku ke koordinující organizaci v dané spolkové zemi.
Obrátit se můžete na tyto organizace: www.freiwilligendienste-im-sport.de/fsj-freiwilligessoziales-jahr-im-sport/ansprechpartner-innen/.
FSJ v politickém životě: Koordinátorem (Träger) Dobrovolného sociálního roku v politickém
životě je organizace IJGD. Přihlášku lze v současné době (2010) podávat v Sasku-Anhaltsku,
Meklenbursku-Předním Pomořansku, Severním Porýní-Vestfálsku, Hesensku a v Berlíně.
Informace o přihláškách naleznete na www.ijgd.de/Bewerbung-Kontakt.399.0.html.

Více informací
Přehledy:
Informace na Zemském portálu Saska-Anhaltska – www.sachsenanhalt.de/LPSA/index.php?id=22105
Brožura Zeit, das Richtige zu tun. Freiwillig engagiert in Deutschland - Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr spolkového ministerstva pro mládež –
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=183816.html
Dobrovolný sociální rok:
Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr – www.pro-fsj.de
Dobrovolný sociální rok v Hesensku – www.fsj-hessen.de
Dobrovolný sociální rok v Bavorsku – www.fsj-bayern.org
Dobrovolný sociální rok v Bavorsku – www.fsj.bayern.de
Dobrovolný ekologický rok:
Webová stránka o Dobrovolném ekologickém roku od Bundesarbeitskreis FÖJ – www.foej.de
Dobrovolný ekologický rok pro cizince ve Šlesvicku-Holštýnsku – http://oeko-jahr.de/foej-was-istdas/foej-fur-auslaenderinnen/
FSJ v Kultuře:
Webová stránka o FSJ v Kultuře od BKJ – www.fsjkultur.de
Dobrovolný rok v památkové péči:
Informace o Dobrovolném roce v památkové péči na webu IJGD – www.ijgd.de/In-derDenkmalpflege-FJD.106.0.html
Leták v češtině – www.ijgd.de/fileadmin/user_upload/dokumente/flyer_fjd_tschechisch2010_web_01.pdf
FSJ ve Sportu:
Web o FSJ ve Sportu od Deutsche Sportjugend im Deutschen Olympischen Sportbund –
www.freiwilligendienste-im-sport.de
FSJ v politickém životě:
Informace o FSJ v politickém životě na webu IJGD – www.ijgd.de/im-politischenLeben.394.0.html

2. Federální dobrovolná služba
Co je Federální dobrovolná služba
Federální dobrovolná služba je zákonem upravená forma dobrovolné služby v Německu. Vznikla
jako náhrada za civilní službu, která byla zrušena v roce 2011. Program spadá do působnosti
spolkové republiky, zatímco starší programy Dobrovolný sociální rok a Dobrovolný ekologický
rok patří do působnosti spolkových zemí.

Kdo se může zúčastnit
Mladí lidé po skončení povinné školní docházky, horní věková hranice není uzavřena. Do 27 let
dobrovolníci pracují vždy na plný týdenní úvazek, ve věku nad 27 let je možný částečný úvazek s
více jak 20 hodinami týdně. Zúčastnit se mohou také cizinci, předpokladem je legální pobyt na
území Německa.

Jak dlouho Federální dobrovolná služba trvá
Spolková dobrovolná služba trvá zpravidla 12 měsíců. Minimální doba je 6 měsíců, maximální pak
18 měsíců, výjimečně lze až 24 měsíců.

Jak často dobrovolník pracuje
Jedná se zásadně o plný úvazek. U dobrovolníků nad 27 let je možný částečný úvazek s více jak 20
hodinami týdně.

Co je mi hrazeno
Hostitelské organizace mohou poskytovat ubytování, stravu, pracovní ošacení a přiměřené
kapesné. Spolková dobrovolná služba je formou dobrovolnictví, kapesné je proto omezeno
maximální částkou 336 EUR (stav 2012). Jednotlivé platby a položky jsou vždy dohodnuty
s hostitelskou organizací.
Dobrovolníci jsou ze strany hostitelských organizací povinně pojištěni v rámci systému veřejného
zdravotního pojištění a podílí se i na sociálním a důchodovém pojištění. Náklady nese hostitelská
organizace.

Jak hledat místo
Zájemce se musí obrátit na hostitelskou (Einsatzstelle) nebo koordinující organizaci (Träger).
Pomoci může burza míst na www.bundesfreiwilligendienst.de. Uzávěrky pro přihlášky nejsou u
všech organizací totožné. Lze proto doporučit, aby se zájemce informoval pokud možno ve větším
předstihu. Česko-německý projekt postavený na Federální dobrovolné službě zahájily v roce 2014
Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH (www.parisax-freiwilligendienste.de) a
Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem (www.dcul.cz). V rámci projektu má ročně až
15 dobrovolníků absolvovat dobrovolnou službu v saských zařízeních.

Více informací
Hlavní webová stránka o Spolkové dobrovolné službě – www.bundesfreiwilligendienst.de
Mnoho organizací nabízí různé formy dobrovolné služby současně. Navštivte proto i odkazy
v předchozí kapitole Dobrovolný sociální a ekologický rok.

generováno: 12. 6. 2014 14:03:52

