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Europejski Korpus Solidarności
w organizacjach sportowych

Akademia Zarządzania Sportem
Gdańsk, 11 września 2019

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?
Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest umożliwienie większej liczbie młodych ludzi
uczestniczenia w szerokiej gamie działań solidarnościowych przez wolontariat lub
podejmowanie pracy/stażu lub realizację lokalnych działań w celu zaradzenia trudnym
sytuacjom w całej Unii Europejskiej.
Europejski Korpus Solidarności umożliwia organizacjom angażowanie wolontariuszy,
pracowników i stażystów na okres od 2 do12 miesięcy, co jednocześnie sprzyja rozwijaniu
solidarności wśród społeczności w całej Europie.

Program
•

Uruchomiony 5 października 2018 r.

•

Zbudowany na bazie 25 lat doświadczeń europejskich w dziedzinie młodzieży i
solidarności: Wolontariat Europejski i I faza realizacji Europejskiego Korpusu Solidarności

•

Skierowany do organizacji, instytucji, firm oraz młodzieży w wieku 18-30

•

Wspiera cele KE zawarte w Strategii na rzecz Młodzieży Engage Connect Empower

•

Budżet: 375 mln EUR; 90% wolontariat i projekty solidarności, 10% ścieżka zawodowa,
20% działania krajowe
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Realizacja Programu
KE
PL

• Komisja Europejska
• Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

• Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

PL

• Organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, organizacje kościelne, instytucje
kultury, związki sportowe

Cele programu
Promowanie
solidarności
Reagowanie na
wyzwania
społeczne

Wyrównywanie
nierówności
Wspieranie
aktywnego
uczestnictwa
Zdobywanie
doświadczeń

Wspieranie
organizacji

Zasięg geograficzny Programu
Wolontariat

Praca/staże
zawodowe

Projekty
Solidarności

Tworzenie sieci
współpracy
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Projekty
Wolontariatu

Projekty Wolontariatu
•

Główny filar Europejskiego Korpusu Solidarności.

•

80% środków finansowych będzie przeznaczonych na projekty wolontariatu.

•

Organizacje mogą gościć wolontariuszy z zagranicy, którzy wspomagają organizację w
jej działaniach, jednocześnie umożliwiając wolontariuszom zdobywanie
doświadczenia i kompetencji.

•

Organizacje mogą realizować projekty z udziałem polskich wolontariuszy.

•

Przykładowe obszary tematyczne Projektów Wolontariatu: włączenie społeczne,
przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów, obywatelstwo i uczestnictwo w
życiu demokratycznym, zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków,
środowisko naturalne i jego ochrona, zdrowie i dobra kondycja, kształcenie i
szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, kreatywność i kultura, sport
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Projekty Wolontariatu
Zasięg geograficzny: kraje UE + kandydujące, EFTA/EEA, Szwajcaria, Sąsiadujące Kraje Partnerskie (EECA, SEE,
EUROMED)
Działania międzynarodowe i krajowe
Czas realizacji projektu: 3 – 24 miesiące
Triada: wolontariusz (18-30 lat) + organizacja wspierająca (w miejscu wyjazdu) + organizacja goszcząca (w miejscu
realizacji działania). Organizacje muszą posiadać ważną akredytację E+ lub Znak Jakości EKS
Wolontariat indywidualny
• w pełnym wymiarze godzin
• indywidualny
• 2-12 miesięcy (14-59 dni dla młodych ludzi z mniejszymi szansami)
Wolontariat grupowy
• w pełnym wymiarze godzin
• 10-40 wolontariuszy
• 14-59 dni
• min. 2 różne kraje

Wolontariusz w ramach
projektu ma zapewnione:
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie
• Transport
międzynarodowy/lokalny
• Kieszonkowe
• Ubezpieczenie
• Szkolenia
• Kurs języka

Projekty Wolontariatu
Główny filar Europejskiego Korpusu Solidarności.
Umożliwia młodym ludziom:
•
•
•
•
•

angażowanie się w codzienną działalność organizacji
działanie na rzecz społeczności lokalnej
Zdobywanie/rozwój umiejętności i kompetencji
zdobycie doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy
naukę języka obcego

Korzyści dla organizacji przyjmującej:
•
•
•
•
•

Rozszerzenie dotychczasowej działalności, nawiązanie kontaktów międzynarodowych
Nowa perspektywa, pomysły, energia
Praca metodą projektową
Rozwinięcie działań na rzecz społeczności lokalnej
Umożliwienie rozwoju osobistego wolontariuszom

Projekt wolontariatu
Organizacja: Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański
Tytuł projektu: Piłka łączy dzieci i młodzież – projekt wolontariatu krótkoterminowego
Okres realizacji: 1.3.2019-30.09.2019
Cel projektu: przygotowanie i organizacja "VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Deyna
Cup Junior 2019"
Liczba wolontariuszy: 20 wolontariuszy z Turcji, Hiszpanii i Polski
Zadania dla wolontariuszy: przygotowywanie materiałów informacyjnych, prowadzenie kampanii w mediach
społecznościowych, komunikacja z zespołami, przygotowanie strefy wolontariusza podczas turnieju, animacja
kibiców, prowadzenie warsztatów na temat zdrowego odżywiania, opieka nad zespołami uczestniczącymi w
turnieju
Dofinansowanie: 30 315,00 EUR
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Finansowanie Projektów Wolontariatu

Przykładowy budżet projektu 4 wolontariuszy: DE, EN, FR, IT; 6 m-cy
Podróż

4x275 EUR = 1 100 EUR

Wsparcie organizacyjne

4x225 EUR = 900 EUR
4x180x19 EUR = 13 680 EUR

Wsparcie procesu
włączania

1x180x6 = 1 080 EUR

Kieszonkowe

4x180x4 = 2 880 EUR

Wsparcie językowe

3x OLS + 1x150 EUR = 150 EUR

Koszty nadzwyczajne

0 EUR

Koszty uzupełniające

1900 EUR

Staże i miejsca
pracy

5

11.09.2019

Staże i miejsca pracy
Wymiar zawodowy Europejskiego Korpusu Solidarności
Umożliwia młodym ludziom:
•
•
•
•
•

angażowanie się w codzienną działalność organizacji
działanie na rzecz społeczności lokalnej
zdobywanie/rozwój umiejętności i kompetencji
zdobycie doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy (staże)
naukę języka obcego

Korzyści dla organizacji przyjmującej:
•
•
•
•
•

rozszerzenie dotychczasowej działalności, nawiązanie kontaktów międzynarodowych
nowa perspektywa, pomysły, energia
praca metodą projektową
rozwinięcie działań na rzecz społeczności lokalnej
Zaangażowany pracownik/stażysta

Staże i miejsca pracy
Zasięg geograficzny: kraje UE

Działania międzynarodowe i krajowe
Czas realizacji projektu: 3 – 24 miesiące
Duet: pracownik/stażysta (18-30 lat) + organizacja goszcząca (w miejscu realizacji działania). Organizacja wnioskująca o
fundusze musi posiadać ważną akredytację E+ lub Znak Jakości EKS

Staże
• Okres stażu w pełnym wymiarze godzin
• Długość 2-6 miesięcy (możliwość wydłużenia do 12)
• Wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę
• Silny wymiar edukacyjny
• Oparty na podpisanej umowie stażu
• Nie nosi znamion pracy w charakterze wolontariusza i
nie jest zastępstwem pracy etatowej

Praca
• Okres pracy w pełnym wymiarze godzin
• Długość 3-12 miesięcy
• Wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę
• Ma sprzyjać podnoszeniu kompetencji
• Oparty na umowie o pracę
• W kraju/za granicą

Akademia Liderek Biznesu
Charakter projektu: krajowy, działania indywidualne, krótkoterminowe
Liczba uczestników (staże): 20+20
Cel projektu: u 40 studentek ostatnich lat studiów zwiększenie kompetencji zawodowych
oraz wzmocnienie kompetencji miękkich takich jak umiejętność zarządzania czasem,
autoprezentacja czy praca w zespole, ale także umiejętności przywódczych uczestniczek.
Działania mają na celu wyrównywanie szans w zakresie równego traktowania kobiet i
mężczyzn.
Zakres projektu: dwumiesięczne płatne staże realizowane będą w fundacjach
korporacyjnych. Poprzedzone cyklem szkoleń wzmacniających kompetencje związane z
funkcjonowaniem na rynku pracy. Po ukończonych stażach uczestniczki w ramach
„Projektora” zrealizują własne projekty społeczno- edukacyjne.
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Finasowanie Staże i miejsca pracy
Kategoria

Charakterystyka

Podróż

Koszty jednostkowe/kalkulator

Wsparcie organizacyjne

Koszty zarządzania projektem: 225 EUR pax/maks. 4500 EUR
projekt
Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika – PL 6
EUR/dzień

Wsparcie procesu włączania

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika – PL 6 EUR/
dzień

Dodatek relokacyjny

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika – PL 4 EUR/
dzień maks. 180 dni

Wsparcie językowe

150 EUR/uczestnik

Koszty nadzwyczajne

Koszty rzeczywiste

Koszty działań uzupełniających

80% kosztów rzeczywistych

.

Projekty
Solidarności

Projekty Solidarności
CELE:
•
•
•
•
•
•
•
•

działania solidarnościowe na poziomie krajowym
aktywne włączenie młodzieży w życie lokalnej społeczności
współpraca młodzieży i mieszkańców
budowa nowych, lokalnych partnerstw
aktywizacja młodzieży z mniejszymi szansami
realizacja pomysłów na zmiany w otaczającym środowisku
diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów
podniesienie poziomu zaangażowania społecznego
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Projekty Solidarności
Zasięg geograficzny: Polska
Działania krajowe
Czas realizacji projektu: 2-12 miesięcy
Grupa inicjatywna: minimum 5 osób w wieku 18 – 30 lat + wsparcie organizacji lub instytucji posiadającej
osobowość prawną.
Lokalna inicjatywa
• Realizowana przez młodzież
• W odpowiedzi na lokalne wyzwania i potrzeby
• Konkretnie zdefiniowany temat
• Liczba uczestników nieograniczona
• Wsparcie finansowe 500 EUR/miesięcznie+ coach+koszty nadzwyczajne

Projekt Solidarności
Organizacja: Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „Razem”, Czeladź
Tytuł projektu: Sport dla wszystkich
Okres realizacji: 1.04.2019-30.03.2020 (12 misięcy)
Cel projektu: Sport dla wszystkich wspiera nabywanie kompetencji w dziedzinie zdrowego stylu życia i
aktywności fizycznej. Projekt został zainicjowany przez grupę młodych ludzi, ale udział w jego realizacji jest
możliwy dla szerokiej grupy odbiorców z terenu Zagłębia Dąbrowskiego – uczniów, studentów, osób
pracujących, bezrobotnych oraz seniorów.
Działania projektowe: W projekcie organizowane są treningi w 2 grupach: Nordic Walking oraz bieganie.
Konsultacje nt. właściwego odżywiania, dostosowania diety do trybu życia. Promowanie aktywności fizycznej
wśród różnych grup wiekowych.
Dofinansowanie: 6 000,00 EUR

Znak Jakości
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Znak Jakości
Certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności,
który potwierdza, że organizacja spełnia wszelkie standardy związane z zapewnieniem
jak najwyższej jakości realizowanych projektów.

Znak Jakości
•

Posiadanie Znaku Jakości jest niezbędne, aby organizacja mogła wnioskować o
fundusze

•

Przyznawana jest na okres trwania całego Programu, czyli do 31.12.2020 r.

•

Organizacja ze Znakiem Jakości znajdują się w bazie organizacji Europejskiego
Korpusu Solidarności oraz otrzymują dostęp do systemu zarządzania Europejskiego
Korpusu Solidarności (PASS)

Znak Jakości
Proces przyznawania Znaku Jakości:
•

Termin składania wniosków: na bieżąco

•

Proces trwa około 8 tygodni

•

W proces przyznawania Znaku Jakości zaangażowani są eksperci Narodowej
Agencji: doświadczeni pracownicy młodzieżowi, byli wolontariusze lub
koordynatorzy, którzy doskonale znają specyfikę Programu i funkcjonowania
trzeciego sektora w Polsce
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Znak Jakości
Typy Znaku Jakości:
•

Znak Jakości: Wolontariat – Organizacja Wspierająca/Goszcząca
Znak Jakości: Staże zawodowe

•
•

Znak Jakości: Miejsca pracy

W przypadku Projektów Solidarności organizacja nie musi posiadać Znaku Jakości!

Terminy

Terminy składania wniosków
Działanie

Termin składania wniosków

Znak Jakości

na bieżąco

Projekty Wolontariatu
Praca i staże zawodowe

5 lutego 2020

30 kwietnia 2020

Projekty Solidarności

1 października
2020

Budżet 2020: ponad 9 000 000 EUR
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Pytania

Agnieszka Bielska
abielska@frse.org.pl
eks@frse.org.pl

EuropeanSolidarityCorps

europejskikorpussolidarnosci
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