Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program
dla młodych ludzi i organizacji chcących wziąć udział
w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach:
od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz
zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej
UE i poza nią.
Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania
się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach
wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom
w całej Europie.
Umożliwia zdobycie bezcennego doświadczenia oraz
rozwinięcie nowych umiejętności.

15 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przyjęła program pracy
Europejskiego Korpusu Solidarności w perspektywie finansowej
2021–2027. Wystartował więc nowy program dysponujący
budżetem w wysokości 1 mld 9 mln euro na realizację działań
tysięcy wolontariuszy i młodzieżowych projektów lokalnych.
Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności
program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania
umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy,
z korzyścią zarówno dla niej, jak i ogółu społeczeństwa.
W programie weźmie udział ponad 270 tys. młodych
pełnoletnich ludzi, a dodatkowe kilkaset tysięcy będzie
odbiorcami realizowanych działań.

270 tys.

Budżet programu:

1 mld 9 mln euro

uczestników
w całej Europie

(na lata 2021-2027)
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Dowiedz się więcej

Projekty Wolontariatu

Projekty Solidarności

Znak Jakości

Wnioskodawca

Wnioskodawca

Certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję, który
potwierdza, że organizacja spełnia wszelkie standardy
związane z zapewnieniem jak najwyższej jakości
realizowanych projektów wolontariatu. Jest ważny przez
czas trwania całego programu, czyli do 31 grudnia 2027 r.

• instytucje i organizacje
wskazane w Ustawie
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Uczestnicy projektów
wolontariatu
• młodzi ludzie
od 18. do 30. roku życia
Czas trwania projektu
• wolontariat indywidualny:
od 2 do 12 miesięcy
(od 2 tygodni do 2 miesięcy dla
osób z mniejszymi szansami)
• wolontariat grupowy:
od 2 tygodni do 2 miesięcy

Miejsce realizacji
projektu
• 54 kraje, w tym
wszystkie kraje Unii
Europejskiej
Budżet projektu
• dofinansowanie
wszystkich kosztów
związanych
z podróżą i pobytem
wolontariusza
(zakwaterowanie,
wyżywienie,
kieszonkowe,
ubezpieczenie)

• minimum 5-osobowe grupy młodzieży – samodzielnie lub
wspierane przez organizacje/instytucje
Uczestnicy projektów solidarności
• grupa inicjatywna stworzona z minimum pięciu
młodych osób (18-30 lat) zarejestrowanych w Portalu
Europejskiego Korpusu Solidarności
• odbiorcy działań – wszystkie grupy wiekowe
Czas trwania projektu
• od 2 do 12 miesięcy
Miejsce realizacji projektu
• projekty realizowane w lokalnych społecznościach
w całej Polsce
Budżet projektu
• 500 euro miesięcznie na działania projektowe,
74 euro na każdy dzień pracy coacha
i dodatkowe dofinansowanie na koszty nadzwyczajne
(w zależności od potrzeb)

Organizacje ze Znakiem Jakości znajdują się w bazie
organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności oraz
otrzymują dostęp do systemu zarządzania Europejskiego
Korpusu Solidarności (PASS).
Typy Znaku Jakości
Organizacja goszcząca – przyjmuje u siebie wolontariuszy,
organizuje im zadania i miejsce do zamieszkania
na czas realizacji projektu, odpowiada za proces uczenia
wolontariuszy.
Organizacja wspierająca – pomaga wolontariuszowi
w przygotowaniach do wyjazdu, wspiera na odległość
w trakcie projektu, pomaga w reintegracji po powrocie
do kraju.
Organizacja liderska – jest uprawniona do samodzielnego
ubiegania się o środki finansowe na projekty.

Uwaga!
Organizacje zainteresowane
realizacją projektów
wolontariatu muszą
zawczasu otrzymać
Znak Jakości Europejskiego
Korpusu Solidarności.
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