Europejski Korpus Solidarności
Czy wiesz co to jest Europejski Korpus Solidarności, czym się zajmuje, jakie działania
prowadzi, kto moŜe do niego dołączyć i jakie zadania są do wykonania podczas udziału
w projekcie?
Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Unii Europejskiej. UmoŜliwia
młodym ludziom w wieku od 18 do 30 lat udział w projekcie z zakresu wolontariatu lub
rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. Po
zarejestrowaniu się w systemie uczestnicy mogą zostać wybrani do udziału w róŜnego rodzaju
projektach solidarnościowych. Ich dane przechowywane są w systemie, organizacje mogą
wyszukiwać w bazie odpowiednich kandydatów. Uczestnicy zgadzają się i akceptują misję
i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności, zobowiązują się zgodnie z nimi działać.
Organizacje proponują wybranym przez siebie kandydatom uczestnictwo w realizowanych
przez siebie projektach.
Grupa młodych ludzi, która uczestniczy w projektach z zakresu wolontariatu
prowadzona jest w pełnym
wymiarze czasu, przez
okres od 2 do 12 miesięcy.
Wolontariusze
nie
otrzymują zapłaty za swoją
pracę,
jedynie
innego
rodzaju
wsparcie
w
zaleŜności od programu, z
którego finansowany jest
wyjazd
(np.
pokrycie
kosztów
podróŜy
do
miejsca realizacji projektu i z powrotem, koszty zakwaterowani, posiłków i ubezpieczenia
zdrowotnego, takŜe kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania).
Z kolei grupa młodych ludzi, która uczestniczy w projekcie z zakresu rozwoju
zawodowego otrzymuje oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu róŜnych
sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, gdzie
poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Grupa ta otrzymuje
wynagrodzenie zgodnie z umową o pracę. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo
pokrywa swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie).
Następna grupa młodych ludzi to uczniowie, staŜyści którzy otrzymują wynagrodzenie
zgodnie z umową o pracę i zwykle wypłacane są im diety.
Komisja Europejska zaprosi organizacje do ubiegania się o dofinansowanie lub inne
wsparcie dla tych projektów, które wpisują się w misję Europejskiego Korpusu Solidarności i
są zgodne z jego zasadami. Po zatwierdzeniu projektu, dana organizacja uzyska dostęp do
danych wszystkich zarejestrowanych w systemie kandydatów, aby spośród nich wybrać
młodych ludzi, których profil najlepiej odpowiada załoŜeniom jej projektu. Następnie
organizacja kontaktuje się z wybranymi kandydatami, aby dokonać ostatecznego wyboru.
Najprawdopodobniej organizacje rozpoczną nabór uczestników projektów późną
wiosną 2017 r., a pierwsze wyjazdy będą organizowane od czerwca 2017 r. Więcej informacji
oraz moŜliwość zadawania pytań na internetowym Europejskim Portalu MłodzieŜowym:
https://europa.eu/youth .Aktualne informacje równieŜ na www.fb.com/EDPiaseczno
Zadaniami w ramach projektu mogą być m.in.: pomoc przy odbudowie szkoły albo
ośrodka gminnego zniszczonych wskutek trzęsienia ziemi, wsparcie na rzecz nowo
przybyłych azylantów, czyszczenie lasów w celu zmniejszenia zagroŜenia poŜarowego, praca
z osobami z niepełnosprawnościami.
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