KLIKK!
EVS adatbázis - europa.eu/youth/evs_database
» EVS projektek, küldő és fogadó szervezetek adatbázisa
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda - www.eplusifjusag.hu
» a program magyar nemzeti irodája ifjúsági területen
» információ a programról, pályázás szervezeteknek
» ott vagyunk a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is!
Eurodesk - www.eurodesk.hu
» EU-s mobilitási lehetőségek, információk
» partnerkeresés
Európai Ifjúsági Portál – europa.eu/youth
» önkéntes adatbázisok
» fiatalok beszámolói, tapasztalatai
» nemzetközi pályázatok, programok

JÓ TUDNI
» Az EVS nem egy fizetett munka, hanem önkéntesség, tehát fizetés
nem jár érte.
» A program ezeket biztosítja: egyszeri oda-vissza utazás (a meghatározott
átalányköltség erejéig!), szállás, biztosítás, étkezés, adott esetben nyelvi
felkészítés és helyi közlekedés.
» Az önkéntes munka alatt az önkéntes zsebpénzt kap (összege országfüggő,
55-145 euró között).
» A partnereknek (küldő szervezet - fogadó szervezet - önkéntes) követniük
kell a megállapodásban (Activity agreement) rögzített részleteket.
» A kinti beilleszkedést egy mentor segíti – ezt a fogadószervezet biztosítja,
és ideális esetben ő nem ugyanaz a személy, aki a feladatokat adja és segíti
a munkát.
» Kiutazás előtt az önkéntes tájékoztatást kap a projektről (feladatok, lakhatás,
ellátás, mentor stb.) Ezekre kérdezz is rá kiutazás előtt!
» Az önkéntes nem végezhet csak rutinfeladatot, és nagy felelősséggel
járót sem.
» Az önkéntes nem helyettesíthet fizetett munkaerőt.
» Hetente 2 egymást követő szabadnap van + havonta 2 nap szabadság.
» Hazatérés után beszámolót kell kitölteni a projektről a fogadószervezetnek
és az önkéntesnek is.
» Az önkéntesség végén az önkéntes Youthpass tanúsítványt kap – ezt ő
tölti ki, és a dokumentum tartalmazza, hogy mit tanult, miben fejlődött.
Az itthoni munkakereséshez is jól jöhet!

Erasmus+

EVS Európai Önkéntes
Szolgálat
Az Erasmus+ program az Európai Unió
2014-2020 között futó oktatási, képzési,
ifjúsági és sport programja.

MIRŐL SZÓL?

Az Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service - EVS)
keretében 17 és 30 év közötti fiatalok végeznek hosszabb-rövidebb ideig
önkéntes munkát külföldön egy társadalmilag hasznos szervezetnél vagy
intézménynél az Erasmus+ program támogatásával.
Külföld = az Európai Unió tagállamai és más európai és Európán kívüli
országok.

VÁGJ BELE!

KIKNEK?
Fiataloknak
Önkéntesként egy társadalmilag hasznos szervezetnél vagy közintézménynél
dolgozhatnak a fiatalok. Az önkéntesség időtartama maximum 12 hónap.
Több terület közül lehet választani: ilyenek például az ifjúsági- és
gyerekprogramok, a szociális terület (pl. fogyatékkal élők vagy idősek
támogatása), a kultúra, művészetek, környezetvédelem és a sport.
Bárki lehet önkéntes – nem kell előképzettség, nem feltétel a nyelvtudás,
a diploma vagy a szakmai gyakorlat.

HA ÖNKÉNTES SZERETNÉL LENNI

Szervezeteknek
Szervezetek, intézmények küldhetnek/fogadhatnak egy vagy több önkéntest.
Az önkéntes(ek) fogadásával további segítő kezeket nyernek, a nemzetközi
dimenzió is megjelenik a helyi közösségben, valamint a szervezetek új
nézőponttal, új perspektívával gazdagodnak, és a megvalósuló projektek révén
új szakmai impulzusokat is kaphatnak.

» Találj egy fogadó helyet!
Az önkéntes munkát egy külföldi fogadószervezetnél (egyesület, közintézmény,
szociális vállalkozás stb.) kell végezni. A fogadó szervezetek és az általuk kínált
projektek angol nyelvű leírását megtalálod az EVS adatbázisban, ahol téma/
ország/város alapján is kereshetsz. A kiválasztott szervezeteknek küldj e-mailt,
hogy megtudd, hol keresnek éppen önkéntest. Sokszor a küldő szervezet is tud
segíteni fogadó helyet találni, illetve figyeld a nemzeti iroda Facebook oldalát,
ahol sokszor hirdetnek szabad EVS helyeket.

HOGYAN MŰKÖDIK?

A program támogatást nyújt az önkéntes szolgálat megvalósításához:
átalányösszeget – ún. egységköltségeket - határoz meg a projekt
lebonyolítására: útiköltségre, szállásra, ellátásra, biztosításra, nyelvi
felkészítésre és némi zsebpénzre. Ezekről részletesebben az aktuális
Pályázati Útmutatóból tájékozódhatsz.

» Tájékozódj!
Gondold át, miért szeretnél önkéntes lenni, hol és mit csinálnál! Találj egy küldő
szervezetet! Csak így tudsz részt venni a programban. A küldő szervezetek
(általában civilszervezetek) az önkéntesek felkészítését, kiutazását szervezik
meg. Lépj kapcsolatba egy, a lakóhelyed közelében működő, már regisztrált
szervezettel (a magyarországi küldő szervezetek elérhetőségei megtalálhatók
az EVS adatbázisban).

» Légy türelmes!
A szervezet pályázatot ír és a pályázati eredményre vár. Ha a felek
(küldő, fogadó, önkéntes) megállapodtak a részletekben, általában a fogadó
szervezet nyújtja be a pályázatot a nemzeti irodájához. (Tehát nem az
önkéntes készíti el és nyújtja be a pályázatot!). Ha egy meglevő szabad EVS
helyre ugrasz be, ez a lépés számodra természetesen kimarad.
» Az önkéntesség
Sok sikert! Igyekezz beilleszkedni az ottani közösségbe, légy nyitott,
kezdeményező, kitartó és aktív! A rugalmasság is mindig jól jön!

Az EVS-ben az önkéntes, valamint küldő és fogadó szervezetek vesznek
részt. A pályázatot csak egy szervezetnek (ez lehet a küldő vagy a fogadó)
kell benyújtania. Az EVS-ben csak akkreditált szervezetek vehetnek részt.
HA SZERVEZET VAGY, ÉS ÖNKÉNTEST SZERETNÉTEK
KÜLDENI/FOGADNI
» Akkreditáció!
A nemzeti iroda külső szakértők közreműködésével felméri az EVS-ben pályázni
szándékozó szervezet kapacitásait, hogy a fogadni, illetve küldeni kívánt
önkéntesek számára megfelelő minőségű környezetet biztosítson.
» Regisztrálj!
Ehhez regisztrálni kell a szervezetet az Európai Bizottság által
létrehozott Résztvevői Adatbázisban (Participant Portal). Ezután ki kell tölteni
és be kell adni az akkreditációs űrlapot. Az akkreditációs folyamat 6 hetet vesz
igénybe, maga az akkreditáció 3 évre szól.
» Pályázz!
Ha fogadni szeretnél önkéntest, tervezd meg és írd meg
a projektet. A pályázati útmutató és az űrlap elérhető a honlapon.

MIÉRT ÉRI MEG?
» Siker, tapasztalat
(kipróbálhatod magad, együtt dolgozhatsz másokkal egy jó ügyért)
„Tetszett az EVS-ben az, hogy védett környezetet ad, tehát nem kell azonnal
beleugranom egy nagy munkaprojektbe, hanem remek átvezetésül szolgál
a tanulmányok és a nagybetűs élet között. A projektem a No Hate Speech
Movement kampányának portugál része volt, amelyben én posztereket,
animációkat, grafikákat készítettem. A kampánynak köszönhetően láthatóvá
vált az, amit csinálok. Ez alatt az egy év alatt nagyon megerősödött
a portfólióm.”
Drienyovszki Eszter, portugál szervezetnél volt önkéntes
» Tanulás, változás
(tanulhatsz magadról, másokról, más kultúrákról, még nyelvet is)
„Mindenképpen egy öko-közösséget kerestem, hogy fejleszthessem önmagam:
szakmai (környezetvédelmi) szempontból, és fizikailag is. Mindent csináltunk,
amit egy falusi gazdálkodó szokott csinálni, és amin egy magamfajta városi
ficsúr csak csodálkozna. Kitartóbb, szívósabb lettem. Világos választ kaptam
arra, hosszú távon is nekem való lenne-e a falusi élet. Megszámlálhatatlan új
konkrét készséggel gyarapodtam, amelyek új gondolkodási mintákat is adnak.
Önbizalmat kaptam, hogy többre vagyok képes, mint hittem.”
Török Márton, szlovák szervezetnél volt önkéntes
» Közösség, élmény
(világot látsz, élményt gyűjtesz, barátokat szerzel)
„Érdekelt, hogyan lehet a művészettel segíteni a poszt-háborús térségben
élőket. A projekt során elsősorban kulturális programokat szerveztem, valamint
kreatív és kézműves foglalkozásokat tartottam a helyi fiataloknak. A munka
mellett rengeteget utaztam az országban, amely a pálmafás tengerpartjaival és
hófedte csúcsaival varázslatos élményt nyújtott. Az emberek vendégszeretete,
az ország kultúrája és nemzeti életei is hozzájárultak ahhoz, hogy igazán
felejthetetlen legyen számomra ez az egy év.”
Szabó Péter, egy grúz szervezetnél volt önkéntes
» Új impulzus, interkulturális tanulás, plusz energia
(a szervezet is nyer!)
„AZ EVS-t az interkulturális tanulás hatékony formájának tartjuk – a külföldi
önkéntes új színt hoz a szervezet életébe, a helyi közösségbe, ez sok plusz
energiát, más nézőpontot, új kultúra megismerését, sokszínűséget is jelent.
Az önkéntesség tökéletes arra, hogy a fiatal a helyi közösség igényeit
megismerve, erre válaszolva ahol tud, segít (mint egy jó cserkész), miközben
önmagát is megvalósíthatja – önálló teret is kap. A kölcsönösség a kulcsszó.”
Tarján Edina, Artemisszió Alapítvány, Budapest

