PROJEKTY WOLONTARIATU

Na czym polegają?
Projekty wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej.
Powinny one odpowiadać na ważne potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmacniania
społeczności i jednocześnie umożliwiać wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia,
umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego,
społecznego, obywatelskiego i zawodowego i tym samym zwiększać ich szanse zatrudnienie.
Projekty wolontariatu mogą obejmować jedno lub więcej działań:
Wolontariat indywidualny
Wolontariat w pełnym wymiarze godzin na rzecz społeczności lokalnej przez okres od 2 do 12
miesięcy. W niektórych przypadkach, wolontariat trwający od 2 tygodni do 2 miesięcy może być
realizowany przez młodych ludzi z mniejszymi szansami. Uczestniczenie w takim działaniu zapewni
młodym ludziom szansę udziału w codziennej pracy różnych organizacji. Działania mogą być
realizowane w kraju zamieszkania wolontariusza (projekty krajowe) lub poza jego granicami
(projekty międzynarodowe).
Wolontariat grupowy
Grupy od 10 do 40 młodych wolontariuszy pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów
wykonujące pracę wolontariacką przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Tego typu działania
mogą w szczególności przyczynić się do włączania młodzieży z mniejszymi szansami w projekty
Europejskiego Korpusu Solidarności.

Do kogo skierowane są projekty?
Organizacje
Każda publiczna lub prywatna organizacja z państwa członkowskiego UE może uczestniczyć
i składać wnioski.
Organizacje z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji i
krajów sąsiadujących z UE mogą uczestniczyć w charakterze partnerów, lecz nie mogą składać
wniosków w 2018 roku.
Uczestnicy
Młodzież w wieku 18-30 lat z państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji i krajów sąsiadujących z Unią Europejską. Aby

uczestniczyć w projektach wolontariatu, młodzi ludzie muszą być zarejestrowani w bazie
Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jakie koszty są pokrywane?
Koszty podróży, wsparcie organizacyjne (wkład w koszty utrzymania, wsparcie dla uczestników,
koszty zarządzania), kieszonkowe dla wolontariuszy, 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 ma 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).

Organizacje biorące udział w działaniach wolontariackich powinny pełnić następujące role:




Organizacja goszcząca: która obejmuje pełen zakres czynności związanych z goszczeniem
członka Korpusu Solidarności, w tym opracowanie programu działań młodej osoby oraz
zapewnienie doradztwa i wsparcia dla uczestnika na wszystkich etapach realizacji projektu
w odpowiednim zakresie (niektóre z tych działań mogą być realizowane przez organizację
wspierającą zaangażowaną w realizację projektu).
Organizacja wspieracjąca: która obejmuje wspieranie, przygotowanie i/lub szkolenie
uczestników przed wyjazdem, pośrednictwo w kontaktach pomiędzy nimi a organizacjami
goszczącymi i/lub zapewnienie wsparcia dla uczestników po powrocie z wolontariatu.
Ponadto, w przypadku gdy organizacja goszcząca nie może lub nie chce być odpowiedzialna
za niektóre z obowiązków, funkcje te mogą być również realizowane przez organizację
wspierającą.

Aby móc uczestniczyć w działaniach wolontariackich i pełnić określone role, organizacje muszą
posiadać akredytację organizacji wolontariatu Erasmus+ lub odpowiedni Znak Jakości (ang. Quality
Label) dla organizacji goszczących/wspierających wolontariuszy.
Minimum dwie organizacje, jedna goszcząca i jedna wspierająca, muszą być zaangażowane w
realizację działań. Ten wymóg nie obowiązuje w przypadku działań realizowanych w kraju

i wolontariatu grupowego, w tych przypadkach minimalnym wymaganiem jest, aby w projekt
zaangażowana była przynajmniej jedna organizacja goszcząca.
Młodzi ludzie, którzy chcą zaangażować się w projekt, muszą zarejestrować się na portalu
Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje wybierają uczestników spośród wolontariuszy
zarejestrowanych w bazie Korpusu.

Jak wziąć udział?
Organizacje z państw członkowskich UE składają wnioski do Narodowej Agencji w swoim kraju.
Daty rozpoczęcia realizacji projektów: od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
Czas trwania projektów: od 3 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 projektów. 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 Europejskiego Korpusu Solidarności.
Jednak posiadanie Znaku Jakości nie oznacza automatycznego uzyskania dofinansowania.
Organizacje posiadające ważną akredytację organizacji wolontariatu Erasmus+ mogą
uczestniczyć/aplikować o środki na w działaniach wolontariackich bez posiadania Znaku
Jakości.
Organizacje z państw członkowskich UE składają wnioski o przyznanie Znaku Jakości do
Narodowej Agencji w swoim kraju. Organizacje partnerskie z krajów sąsiadujących z UE
składają wnioski o przyznanie Znaku Jakości do odpowiednich Centrów Współpracy SALTO.
Wnioski o przyznanie Znaku Jakości będzie można składać przez cały rok.

