PARTNERSTWO NA RZECZ WOLONTARIATU

Na czym polegają?
Partnerstwo na rzecz Wolontariatu to szczególny format projektów stworzony z myślą
o organizacjach doświadczonych w zakresie realizacji projektów wolontariatu, aby umożliwić im
opracowywanie i realizację projektów długoterminowych. Projekty Partnerstwa na rzecz
Wolontariatu powinny również wpłynąć na podniesienie jakości i liczby działań w ramach
Europejskiego Korpusu Solidarności. Powinny one odpowiadać na ważne potrzeby społeczne,
przyczyniać się do wzmacniania aktywności społecznej i jednocześnie umożliwiać młodym ludziom
zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania
nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego i tym samym
zwiększać ich szanse zatrudnienie.
W ramach Partnerstw na rzecz Wolontariatu można realizować te same działania, co w przypadku
Projektów Wolontariatu. Dlatego zastosowanie mają te same kryteria poprawności formalnej
i zasady finansowania, co w przypadku Projektów Wolontariatu. Aby uzyskać dalsze informacje,
przeczytaj informację nt Projektów Wolontariatu.

Jak działa program?
Partnerstwa na rzecz Wolontariatu zostały opracowane w celu umożliwienia organizacjom
stosowania alternatywnego, uproszczonego i elastycznego formatu realizacji działań
wolontariackich. Partnerstwa na rzecz Wolontariatu będą realizowane na podstawie 3-letnich
Umów Ramowych o Partnerstwie. Wnioskodawcy będą zobowiązani przedstawić ogólny wniosek
określający cel, znaczenie i wpływ projektu, ogólny opis działań realizowanych przez okres trzech
lat oraz sposób, w jaki zostaną one podzielone na cele roczne. Organizacje wnioskujące o realizację
Partnerstw na rzecz Wolontariatu, które uzyskają dofinansowanie podpiszą Umowę Ramową
o Partnerstwie, która umożliwi im składanie rocznych wniosków o dofinansowanie działań w
trzech kolejnych latach trwania projektu (2018- 2020).
Beneficjenci, którzy podpiszą Umowę Ramową o Partnerstwie, nie będą mogli ubiegać się
o dofinansowanie w ramach standardowych Projektów Wolontariatu.

Jak wziąć udział?
Organizacje z państw członkowskich UE składają wnioski do Narodowej Agencji w swoim kraju.
Termin składania wniosków: 16 października 2018 r. godz. 12:00 (czasu brukselskiego).
Termin składania pierwszego wniosku o dofinansowanie (tylko wnioskodawcy, których wnioski
zostaną zatwierdzone): 16 października 2018 r. godz. 12:00 (czasu brukselskiego).

