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EUROPEJSKIEFORUM MLODZIEZY
2. Kto moze byc wolontariuszem'!

Wolontariuszem moze zostac kazdy w wieku 18-30 lat, kto chce poswiecic swój czas
Plac Wolnosci 5/5, 57-500 Bystrzyca Klodzka, tel./fax. 074 / 81' 13 99, tel. 8J' 0213

e-mail: efm@efm.org.pl. wwW.efm.org.pl
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na zaangazowanie sie w projekt spoleczny. Wolontariusze z Polski moga wyjezdzac do krajów

Unii Europejskiej na czas od 2-12 miesiecy. Wolontariusze nie ponosza zadnych kosztów

zwiazanych z realizacja projektu (pokrywane sa koszty ich podrózy, wyzywienia,

~
zakwaterowania, ubezpieczenia; wolontariusze otrzymuja takze comiesieczne kieszonkowe).

Kazdy wolontariusz zanim wyjedzie musi byc naprawde pewien, ze jest gotów do pracy na rzecz
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innych. Dlatego wazne jest aby wybrac projekt zgodny ze swoimi zainteresowaniami

i mozliwosciami.

Chcialbys wyjechac na wolontariat do jednego z krajów europejskich?
Czas pomyslec o tym juz teraz! Przeczytaj zamieszczone ponizej informacje. 3.Jalde obowiazlij ma wolontariusz?

Wolontariusze poswiecaja swój czas i prace na rzecz projektu, który przynosi korzysci

spolecznosci lokalnej, w zamian za mozliwosc cwiczenia swych umiejetnosci, zdobycia

"kapitalu" przydatnego w zyciu spolecznym i kulturalnym oraz inwestowania w SWOja

przyszlosc. W trakcie pracy ochotniczej wolontariusze wykonuja przydzielone im praktyczne

zadania i -w kategoriach bardziej ogólnych - maja obowiazek dzialac dla dobra przyjmujacej ich

organizacji i spolecznosci.

4. Co wolontariusz ma zapewnione?

L Dlaczego warto zostac wolontariuszem?

Korzysci jakie daje wyjazd w ramach Wolontariatu Europejskiego to przede wszystkim:

Wszechstronny rozwój

Mozliwosc sprawdzenia siebie

Szkolenie przygotowawcze (przed wyjazdem)

Szkolenie wprowadzajace (wkrótce po przyjezdzie do kraju goszczacego)

Spotkanie w polowie trwania projektu

Kursy i szkolenia w trakcie projektu Qezykowy, praktyczne,...)

. Nauka/doskonaleniejezyka

Poznanie innych kultur

WOLONTARIUSZ MA POKRYTE WSZYSTKIE KOSZTY POBYTU:

. Nowe kontakty i przyjaznie

. Nauka i doswiadczenie zwiekszajace szanse znalezienia pracy

l. Ubezpieczenie na czas trwania projektu

2. Koszty podrozy, szkolenia

3. Wyzywienie i zakwaterowanie

. Nowe pomysly i zainteresowania

Mozliwosc wyrazenia solidarnosci z innymi, zwlaszcza potrzebujacymi

.}Volontariat pozwala na blizsze poznanie samego siebie oraz innych ludzi. To takze wielkie
. :-\.vyzwanie, dzieki któremu uwierzysz w siebie.

4. Kieszonkowe, certyfikat YouthPass

Ponadto wolontariusz ma zapewnione:

- wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora);

- mozliwosc kontynuacji dzialan o charakterze miedzynarodowym



certyfikat zaswiadczajacy o udziale w Programie "Mlodziez w dzialaniu" -

Wolontariat Europejski EVS.

. Zajecia z dziecmi, mlodzieza, ludzmi starszymi

. Dzialania przeciwko rasizmowi, uzaleznieniom

. Zdrowie
5. Najaldch za,adach opiera sie Wolontariat Europejski?

Wolontariat Europejski EVS jest druga Akcja Programu "Mlodziez w dzialaniu". Umozliwia

on organizacjom wysylanie mlodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy róznych

projektach zagranicznych (np. ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie

wolontariuszy z innych krajów europejskich w juz istniejacych organizacjach i instytucjach non-

Informacja europejska

Media, komunikacja

Sport i rekreacja

. Bezrobocie i/lub bezdomnosc

Oraz wiele innych...

profit. W kazdym projekcie uczestniczy trzech partnerów: wolontariusz, organizacja wysylajaca

oraz organizacja goszczaca. Waznym zastrzezeniem programu EVS jest to, ze praca

wolontariuszy nie moze zastepowac czyjejs pracy etatowej.

7. Krok po kroku jak zostac wolontariuszem...

. Kontakt z Organizacja Wysylajaca - jesli jestes zainteresowany/a wyjazdem na

l. Zapewnianie mlodym ludziom warunków do nie formalnej nauki w kontekscie

interkulturowym, która ulatwia ich integracje spoleczna, zacheca do aktywnego

Wolontariat Europejski powinienes zglosic swój zamiar Europejskiemu Forum

Mlodziezy czyli przyjsc do biura, zadzwonic lub napisac e- maila w tej sprawie.

. Wypelnij aplikacje EFM-u

Do glównych zasad Wolontariatu Europejskiego naleza:

uczestnictwa, zwieksza szanse znalezienia pracy zarobkowej i stwarza mozliwosc

wyrazenia solidarnosci z innymi ludzmi,

. Szukanie projektu odbywa sie po zlozeniu wyzej wymienionych dokumentów

(w przypadku juz zaakceptowanych wolnych miejsc EVS na projekt mozna

wyjechac w przeciagu miesiaca)

2. Wspieranie rozwoju spolecznosci lokalnych,

3. Zachecanie do tworzenia nowych grup partnerskich oraz wymiany doswiadczen

. Po znalezieniu projektu nastepuje szkolenie przygotowawcze organizowane

przez NarodowaAgencje.

i sprawdzonych praktyk miedzy partnerami. . Wyjazd!!!

Wolontariusz moz.e uczestniczyc w pracach i dzialaniach, które odpowiadaja podanym nizej
zasadom ogólnym okreslonym przez ustawe dotyczaca EVS. Prace (dzialania) te: KONTAKT

l. Maja miejsce w innym kraju niz kraj, w którym wolontariusz mieszka;

2. Nie przynosza zysku i sa realizowane przez wolontariusza nieodplatnie;

Europejskie Forum Mlodziezy
Pl. Wolnosci 5/5; 57-500 Bystrzyca Klodzka

3. Przynosza dodatkowe korzysci spolecznosci lokalnej;

4. Nie zastepuja wolontariuszowi pracy zarobkowej i nie sa wykonywane przez

e-mail: sending(ajefm.or&Ql; wolontmiat(ajefin.org.pl; efm(ajefin.org.],JI
. www.efm.org.pl .

wolontariusza jako "zastepstwo" dla innej osoby;

S. Trwaja przez ograniczony czas (maksymalnie 12 miesiecy).

tel./fax: 074/81113 99 - Karolina Góral (koordynator projektów EVS)
lub Mariola Nicos

Adam Jasnikowski (dyrektor EFM) - 608320983
6. .Jakie S!I rodza,ie projektów?

Prace prowadzone w ramach wolontariatu moga dotyczyc takich dziedzin i aspektów, jak:

Srodowisko naturalne

Kultura, sztuka, muzyka
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