JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM EVS

Co to jest Wolontariat Europejski - EVS?
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą wzięcia
udziału w zagranicznym projekcie społecznym dla każdego młodego człowieka (od
17-go do 30-go roku życia), niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania,
przekonań politycznych czy stanu zdrowia. W wolontariacie może uczestniczyć
każdy – również i Ty!
W ramach projektu EVS wykonuje się dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na
rzecz innych podczas zagranicznego projektu, który trwa od 2 do 12 miesięcy.
Możliwe są projekty od 2 do 8 tygodni, są one jednak bardzo rzadkie i Regionalne
Centrum Wolontariatu do tej pory nie organizowało tego typu działań.
Nie musisz mieć specjalnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musisz znać
języka obcego na określonym poziomie. Najważniejsze są silna motywacja, wiek i
obywatelstwo.
Jeśli chcesz zostać wolontariuszem lub wolontariuszką i jesteś z województwa
świętokrzyskiego znajdź odpowiadający Ci projekt EVS na stronach:
•
•
•
•

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list_en
http://www.eurodesk.pl/
http://www.ngo.pl/
https://www.facebook.com/EvsWolontariatEuropejski

A następnie napisz od nas.
Jeśli jesteś z innego województwa Twoją organizacją wysyłającą może być
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, ale możesz też odszukaćinna
organizację wysyłającą w internetowej bazie akredytowanych organizacji
wybierając typ organizacji „sending organisation" (pamiętajcie aby nie używać
polskich znaków)
•

https://europa.eu/youth/evs_database

Oto kilka organizacji z Polski z miast, o które najczęściej pytacie:
•
•
•
•

Warszawa-Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Wrocław-Centrum Inicjatyw UNESCO
Kraków-Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży „STRIM”
Bystrzyca Kłodzka-Europejskie Forum Młodzieży

W projekcie EVS można uczestniczyć tylko jeden raz. Wyjątek stanowią projekty
krótkoterminowe – po których możliwy jest udział w projekcie długoterminowym.
Złóż aplikację. Wspólnie z Twoją organizacja wysyłającą wyślij swoje CV w języku
angielskim (najlepiej „Europass”) oraz list motywacyjny do interesujące Cię
projektu. Po wysłaniu zgłoszenia czekaj cierpliwie. Możesz również zostać
poproszony(a) o wypełnienie specjalnego formularzu aplikacyjnego. Jeśli
organizatorzy wybiorą Twoją kandydaturę zostaniesz zaproszony(a) na rozmowę
kwalifikacyjną za pośrednictwem skype.
Wyróżnij się!
Zdarza się, że na jedno miejsce aplikuje wiele osób. Pokaż , że jesteś wyjątkowy/a!
•
•
•
•

Przygotuj ciekawe CV
Nagraj filmik o sobie i umieść go na youtube
Przygotuj prezentacje Prezi o sobie, dołącz wiele ciekawy zdjęć!
Zadzwoń do organizacji

To tylko niektóry z naszych pomysłów!
Składanie aplikacji nie zawsze jest sukcesem za pierwszym razem, dlatego trzeba
być zdeterminowanym i próbować.
Gdzie mogę zrealizować EVS?
Zrealizowanie EVS jest możliwe w „Krajach Programu" (wszyscy członkowie UE,
Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), oraz w sąsiadujących krajach
(Albania,Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia,
Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina), lub „Inne kraje Partnerskie
na świecie" np. Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja, Oceania.
Istotne jest jedynie to, żeby jeden z dwóch krajów (goszczących lub wysyłających)
był z Unii Europejskiej.
Kto może wziąć udział?
Każdy w wieku od 17 do 30 lat, kto chciałby przeżyć niesamowity czas, zdobyć
doświadczenie, poznać wyjątkowych ludzi!
Jak długo trwają projekty?
Sam możesz zdecydować ile czasu spędzisz u organizacji goszczącej! Projekty
trwają od 2 do 12 miesięcy (najczęściej od 6 do 12). Musisz odbyć również trening
przed wyjazdem i ewaluację.

Jakie muszę ponieść koszty?
Koszty są niewielkie- gdyż Unia Europejska opłaca prawie wszystkie wydatki! Nie
musisz martwić się o koszt zakwaterowania, ubezpieczenia, podróży, jedzenia!
Dodatkowo masz zapewniony kurs języka kraju, do którego pojedziesz, a także
kieszonkowe na drobne wydatki.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, napisz:
lukasz.lakomiec@centrumwolontariatu.eu

