PROJEKTY ROZWOJU ZAWODOWEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO
KORPUSU SOLIDARNOŚCI
Na czym polegają?
Projekty rozwoju zawodowego (oferty staży i zatrudnienia) zapewniają młodym ludziom
możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, pomagając im rozwijać umiejętności,
zwiększając w ten sposób ich szanse na zatrudnienie i wejście na rynek pracy.
Projekty rozwoju zawodowego mogą obejmować jedno lub więcej działań:
Praca
Odpłatna praca w pełnym wymiarze godzin przez okres od 3 do 12 miesięcy w organizacji
zatrudniającej członka Korpusu. Zatrudnienie powinno obejmować komponent kształcenia
i szkolenia i być realizowane na podstawie pisemnej umowy o pracę, której postanowienia są
zgodne z wszystkimi zasadami i warunkami zatrudnienia, jak określono w prawie krajowym lub
obowiązujących układach zbiorowych, lub w obu, w kraju, w którym wykonywana jest praca.
Zatrudnienie może mieć miejsce w kraju zamieszkania uczestnika (projekty krajowe) lub poza jego
granicami (projekty międzynarodowe).
Staże
Odpłatny staż zawodowy w pełnym wymiarze godzin przez okres od 2 do 6 miesięcy w organizacji
odpowiedzialnej za organizację stażu dla członka Korpusu. Staże powinny obejmować komponent
kształcenia i szkolenia, aby umożliwić uczestnikowi zdobycie odpowiedniego doświadczenia
i rozwijanie kompetencji przydatnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego,
społecznego, obywatelskiego i zawodowego. Staż powinien być realizowany na podstawie umowy
o staż zawartej w formie pisemnej na początku stażu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w
kraju, w którym staż ma miejsce. Staże nie mogą zastępować zatrudnienia i powinny być wyraźnie
oddzielone od działań wolontariackich, zarówno z finansowego jak i organizacyjnego punktu
widzenia. Staże mogą mieć miejsce w kraju zamieszkania wolontariusza (projekty krajowe) lub
poza jego granicami (projekty międzynarodowe).

Do kogo skierowane są projekty?
Organizacje
Każda publiczna lub prywatna organizacja z państwa członkowskiego UE może uczestniczyć
i składać wnioski.

Uczestnicy indywidualni
Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat z państw członkowskich UE. Aby uczestniczyć w projektach, młodzi
ludzie muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jakie koszty są pokrywane?
Koszty podróży, wsparcie organizacyjne (wsparcie dla uczestników, koszty zarządzania), dodatek
z tytułu zmiany miejsca zamieszkania, kieszonkowe dla uczestników, wsparcie językowe, wsparcie
w zakresie włączania, ubezpieczenie, koszty nadzwyczajne.

Jak działa program?
Projekty zazwyczaj obejmują następujące etapy:




Przygotowanie (w tym ustalenia praktyczne, wybór uczestników, przygotowanie umów
z partnerami i uczestnikami, przygotowanie językowe/międzykulturowe/związane
z zadaniami, jakie będą realizować uczestnicy, jakie mają miejsce przed wyjazdem);
Realizacja działań;
Kontynuacja (w tym ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia uczestników
podczas realizacji działań, wydawanie świadectw uczestnictwa, jak również działania
związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu).

Nie określono minimalnych wymagań dotyczących liczby organizacji zaangażowanych w projekt.
Jedna organizacja posiadająca Znak Jakości może złożyć wniosek.
Organizacja Wnioskodawcy może realizować projekt samodzielnie lub we współpracy ze
stowarzyszonymi partnerami, którzy nie są zobowiązani do posiadania Znaku Jakości.
Wnioskodawca jest odpowiedzialny za cały projekt, lecz może przekazywać obowiązki
stowarzyszonym partnerom. W przypadku projektów międzynarodowych, wnioskodawca będzie
musiał wykazać swoją zdolność do przygotowania uczestników w kraju pochodzenia i zapewnienia
im wsparcia po powrocie.
Wnioskodawca zapewni realizację następujących zadań:






dotarcie do pracodawców w celu określenia możliwości realizacji staży/znalezienia
wakatów oraz zachęcenie ich do zaangażowania;
wybór i zaproponowanie kandydatom zarejestrowanych w bazie Europejskiego Korpusu
Solidarności odpowiednich wakatów;
przygotowanie i/lub szkolenie uczestników przed wyjazdem;
zapewnienie, uczestnikom udziału w pełnym Cyklu Szkoleń i Ewaluacji;
zapewnienie wsparcia w procesie uczenia się oraz określenie i dokumentowanie efektów
kształcenia za pomocą europejskich lub krajowych narzędzi walidacji;







zapewnienie, że stażysta lub pracownik otrzymuje wynagrodzenie na podstawie pisemnej
umowy o staż lub pracę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju;
zapewnienie uczciwych warunków pracy;
zapewnienie doradztwa i wsparcia uczestnikom na wszystkich etapach realizacji działań
i w odpowiednim zakresie;
opracowywanie i realizacja programu szkolenia i doskonalenia w miejscu pracy;
projektowanie zadań i działań dla uczestników zgodnie z zasadami Europejskiego Korpusu
Solidarności dotyczącymi jakości działań i zgodnie z ramami jakości staży (jeśli dotyczy);
zapewnienie wsparcia uczestnikom po powrocie do kraju, w tym pomoc w poszukiwaniu
pracy, możliwości doskonalenia zawodowego itd.

Lista zadań nie jest wyczerpana i będzie zależeć od specyfiki każdego projektu.
Młodzi ludzie wyrażają chęć uczestnictwa w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrując się na
portalu. Organizacje wybierają uczestników spośród młodych osób zarejestrowanych w bazie
danych.

Jak wziąć udział?
Organizacje z państw członkowskich UE posiadające Znak Jakości w zakresie organizacji projektów
rozwoju zawodowego mogą składać wnioski do Narodowej Agencji w swoim kraju. W 2018 r.
zastosowanie ma tymczasowe rozwiązanie, w ramach którego organizacje nie będą zobowiązane
do posiadania Znaku Jakości w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Na tym etapie,
będą one tylko zobowiązane do złożenia wniosku o odpowiedni Znak Jakości. Wszystkie
organizacje będą zobowiązane posiadać Znak Jakości przed ogłoszeniem decyzji o przyznaniu
dofinansowania.
Daty rozpoczęcia realizacji projektów: od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
Czas trwania projektów: od 6 do 24 miesięcy.
Termin składania wniosków: 16 października 2018 r. godz. 12:00 (czasu brukselskiego)

Znak Jakości
Aby móc uczestniczyć w działaniach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, organizacje
powinny posiadać Znak Jakości (ang. Quality Label). Znak Jakości jest wymagany w celu
zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i celów Europejskiego Korpusu
Solidarności podczas realizacji obowiązków na wszystkich etapach działań. Ogólnie rzecz biorąc,
Znak Jakości będzie warunkiem wstępnym uczestnictwa organizacji we wszelkich działaniach
wspieranych przez Europejski Korpus Solidarności. Każda organizacja posiadająca Znak Jakości
automatycznie uzyskuje dostęp do bazy/portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.
Posiadanie Znaku Jakości nie oznacza automatycznego uzyskania dofinansowania.
Organizacje z państw członkowskich UE składają wnioski o przyznanie Znaku Jakości do
Narodowej Agencji w swoim kraju. Wnioski o przyznanie Znaku Jakości będzie można składać
przez cały rok.

