
 

 
Europejski Korpus 

Solidarności. Nowy 
program, nowe 

możliwości. 
 

Wspieranie Sportu z Funduszy Europejskich 
PGE Narodowy 

Warszawa, 3 grudnia 2018 



Europejski Korpus Solidarności 

 

• Nowy program KE 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 

• Wspiera cele KE zawarte w Strategii na rzecz Młodzieży Zdrowie i dobre 
samopoczucie 

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

 



Europejski Korpus Solidarności 

 

• Umożliwienie młodzieży, dzięki wsparciu organizacji, udziału w 
działaniach o charakterze solidarnościowym, które będą miały pozytywne 
efekty społeczne, jednocześnie umożliwiając zdobycie/podnoszenie 
kompetencji i zdobywanie doświadczenia  

• Uwzględnienie działań o charakterze włączającym młodzież z mniejszymi 
szansami  

• Wniesienie wkładu na rzecz współpracy europejskiej 



Europejski Korpus Solidarności 

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. 

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. 

 





Zasięg geograficzny 

 

 

 

 

 

 
* Na podstawie umów podpisanych z UE dotyczących uczestnictwa tych krajów w Programach UE 

Wolontariat Praca/staże 
zawodowe 

Projekty 
Solidarności 

Tworzenie sieci 
współpracy 

 

Kraje UE + + + + 
Kraje 
kandydujące* 

+ - - + 

EFTA/EEA* + - - + 
Szwajcaria* + - - + 
Sąsiadujące 
Kraje Partnerskie 

+ + 



 

 

 

WOLONTARIAT 

 

 

 



• Projekty wolontariatu są jednym z głównych filarów 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 

• 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 

 

Wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności 
 
 



CHARAKTERYSTYKA 

• solidarnościowy priorytet 

• działania krajowe i międzynarodowe 

• doświadczenie edukacyjne dla młodych ludzi 

• możliwość rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i 
zawodowego oraz zwiększenia szans na rynku pracy 

 

ZASADY, WARUNKI I KRYTERIA UDZIAŁU 

• projekty od 2 tygodni do 12 miesięcy 

• dofinansowanie oparte na stawkach ryczałtowych i kosztach rzeczywistych 

• wolontariusz nie ponosi kosztów 

• uczestnik 18-30 lat 

• Organizacja wnioskująca o dofinansowanie musi posiadać Znak Jakości 

WOLONTARIAT – EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI 
 
 

TYPY PROJEKTÓW 
 
WOLONTARIAT INDYWIDUALNY 
w pełnym wymiarze czasu pracy  
indywidualnie   
2-12 miesięcy 
w kraju/za granicą 
 
WOLONTARIAT GRUPOWY 
10-40 wolontariuszy 
2 tygodnie – 2 miesiące 
min. 2 różne kraje 
przynajmniej ¼ grupy z zagranicy 

 



Projekt wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności 

 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 

Wnioskowane dofinansowanie: 30 315,00 EUR 

 

 

 

Działania: 

 

 

  

 



FINANSOWANIE 

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 19 
EUR/dziennie 

Wsparcie procesu  włączania 
 

Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika: PL 6 
EUR/dziennie 

Kieszonkowe  Koszty działań: Koszty jednostkowe na uczestnika: PL 4 
EUR/dziennie 

Wsparcie językowe OLS lub 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 



Projekty Solidarności 

Zasady: 
• inicjatywy krajowe 

• młodzież 18-30 lat 

• grupa minimum 5 osób (ten sam kraj + rejestracja w Bazie Europejskiego Korpusu 

Solidarności) 

• projekt przygotowuje grupa – formalnie grupę reprezentuje organizacja, która składa 

wniosek (pełni funkcję administracyjną i wspierającą) 

• czas trwania projektu: 2-12 miesięcy 

• opcjonalny udział coach’a 



Projekt Solidarności w ramach Europejskiego Korpusu 
Solidarności 

 Organizacja: Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „Razem”, Czeladź 

Tytuł projektu: Sport dla wszystkich. 

Okres realizacji: 03.03.2019-02.03.2020 

Cel projektu: wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie 
umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i prowadzenia aktywnego trybu życia 

Grupa docelowa: młodzież i seniorzy z terenu Zagłębia Dąbrowskiego 

Działania projektowe: utworzenie 2 grup sportowych: bieganie i nordic walking, prowadzenie 
regularnych zajęć dla uczestników i osób zainteresowanych dotyczących sportu i zdrowego odżywiania 

Wnioskowane dofinansowanie: 6 888,00 EUR 

 

 

 

Działania: 

 

 

  

 



Projekty Solidarności 

Kategoria Charakterystyka 

Zarządzanie projektem 500 EUR/ miesiąc 

Wsparcie coacha Maksymalnie: 12 dni 
Koszty działań: PL maks. 74 EUR/dzień 

Koszty nadzwyczajne Koszty rzeczywiste  



 

 

 

PRACA I STAŻE 

ZAWODOWE 

 

 

 



Praca i staże zawodowe w Europejskim Korpusie Solidarności 

 

Praca i staże zawodowe to działania, które mają: 

•  umożliwić młodym ludziom zdobycie doświadczenia 
zawodowego i pracy 

• Podnieść kwalifikacje młodych ludzi 

• Ułatwić wejście na rynek pracy 

• Silny wymiar solidarnościowy 



Staże i miejsca pracy w Europejskim Korpusie Solidarności 

Staże: 

• Okres stażu w pełnym wymiarze godzin  

• Długość 2-6 miesięcy (możliwość 
wydłużenia do 12) 

• Wynagrodzenie wypłacane przez 
pracodawcę 

• Ma silny wymiar edukacyjny  

• Oparty na podpisanej umowie stażu 

• Nie nosi znamion pracy w charakterze 
wolontariusza i nie jest zastępstwem 
pracy etatowej 

• W kraju/za granicą 

 

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 

 



PRACA I STAŻE ZAWODOWE 

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 



TERMINY 



Terminy Składania Wniosków 
 

 

Budżet 2019: ponad 9 000 000 EUR 

Działanie Termin składania wniosków 

Znak Jakości na bieżąco 

Projekty Wolontariatu 

5 lutego 2019 30 kwietnia 2019 
1 października 
2019 

Praca i staże zawodowe 

Projekty Solidarności 



Agnieszka Bielska 

 

eks.org.pl 

eks@frse.org.pl 
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