AZ ELSŐ LÉPÉSEK… Hogyan kezdjük el?
Ha önkéntes szeretnél lenni, az első feladat, hogy keress magadnak egy küldő szervezetet.
Ők azután segíteni fognak minden tervezési, szervezési feladatban.

PROJEKT PÉLDA
Messzelátó Egyesület • ”Sustainable urban lifestyle” – ”Let’s learn from the rural culture”
Helyszín: Budapest • Időpont: 2010.05.01–2011.07.01.
A Messzelátó Egyesület EVS fogadó projektjének fő célja a fiatalok fenntarthatóbb és
egészségesebb életmódra nevelése, mivel az effajta életvitel csökkenti a környezetterhelést és minőségi változást hoz az emberek életébe. A részt vevő fiatalokat arra motiválják,
hogy keressék a globális problémák megoldásának lehetőségeit. Külföldi önkénteseik segítségével a helyi termékeket szeretnék népszerűsíteni, valamint a hagyományos gazdasági tevékenységeket (pl. lekvárfőzés, szörpkészítés, kézművesség, gyógynövény-szárítás)
feléleszteni és újra divatba hozni. Az önkéntesek egy lokális, alternatív fogyasztói közösség (Zöld szatyor) fejlesztésében segítenek, mely a helyi termékek fogyasztását népszerűsíti, valamint az egyesület bio kertjének gondozásában is részt vesznek és más fiatalokkal közösen megtanulnak befőzni, savanyúságot eltenni, gyógynövényt és fűszernövényt
szárítani. A megszerzett tudást azután műhelyfoglalkozások keretében adják tovább. Az
önkéntesek helyi étel fesztiválokon/falunapokon is részt vesznek, ahol egyrészt új ismereteket szereznek, másrészt beszámolókkal népszerűsítik a programot. Emellett fair trade
termékek és a Budapest ökotérkép terjesztésében, népszerűsítésében és frissítésben is
segédkeznek.

További információk az általános ismertető lapon és a www.mobilitas.hu/flp és az www.eurodesk.hu honlapokon.
Fiatalok
Lendületben
Program

Hol találok küldő szervezetet?
A http://ec.europa.eu/youth/program/sos/hei/hei_en.cfm. oldal keresőjébe írd be, hogy magyarországi küldő szervezetet keresel. A kereső által kiadott listából keresd ki a lakóhelyedhez
legközelebbi vagy tevékenységi körében, karakterében téged legjobban érdeklő szervezetet és
a megadott elérhetőségeken (telefonon vagy e-mailben) vedd fel velük a kapcsolatot.
Ha ismersz civil szervezeteket (pl. tagja vagy egy egyesületnek, vagy helyi szinten
önkénteskedtél már valahol), náluk is kopogtathatsz, hogy ismerik-e a Fiatalok Lendületben
Programot és lenne-e kedvük részt venni benne…
Ha se így, se úgy nem boldogulsz, kérd az Eurodesk hálózat vagy a Mobilitás segítségét!
Egyéb hasznos linkek:
Hogyan lehetek önkéntes? http://www.mobilitas.hu/flp/evs/altalanos/hogyan
Volt önkéntesek beszámolói http://www.mobilitas.hu/flp/evs/altalanos/link
Válassz egy kalandot! http://www.mobilitas.hu/niida/informaciotar/publikaciok/441
Önkéntes helyek meghirdetései: http://www.youthnetworks.eu

2. ALPROGRAM
EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (EVS)
MI is az az „Európai Önkéntes Szolgálat”?
Az Európai Önkéntes Szolgálat program, amit az angol European Voluntary Service-ből rövidítve gyakran EVS-nek (ejtsd: ívíesz) is neveznek, azt teszi lehetővé, hogy fiatalok külföldön önkéntes munkát végezzenek.
Önkéntesként egy társadalmilag hasznos, nonprofit tevékenységet végző szervezetnek
tudsz segíteni. A témát te választod, pl. környezetvédelem, gyermek- és ifjúsági programok,
kulturális tevékenységek, fogyatékosok vagy idősek támogatása. Fizetést nem kapsz majd,
tehát nem külföldi munkavállalásról van szó – kapsz viszont költségtérítést és különféle
juttatásokat. A felmerülő költségeket (nemzetközi utazás, szállás, ellátás stb.) a program
szinte teljes egészében fedezi, sőt még egy kis zsebpénz is jár, tehát akkor is utazhatsz és
belevághatsz ebbe a nagy kalandba, ha nincs pénzed. A világ nagyon sok országában lehet
EVS projektben részt venni, Európán belül és kívül is. A lehetséges országokról és témákról
képet kaphatsz a http://evsdatabase.eu oldalon.

Szervezeteknek:
Olvassátok el a Pályázati Útmutatót, különös tekintettel az 58-83. oldalra. Ha kérdéseitek
vannak, forduljatok a Mobilitáshoz! A Pályázati Útmutatóban leírtak alapján tervezzétek
meg, hogy milyen EVS tevékenység(ek)et szeretnétek megvalósítani, küldeni vagy fogadni
szeretnétek inkább, pontosan hogyan képzelitek el a részleteket. A tervezéshez segítséget
nyújthatnak a következő linkek, kiadványok:
http://www.mobilitas.hu/flp/evs/kuldo • http://www.mobilitas.hu/flp/evs/fogado
Hogyan tudom akkreditáltatni magam?
A Pályázati Útmutató 67-68. oldalán részletes leírás található az akkreditációról. Bár az
„akkreditáció” szó talán ijesztően hangzik, viszonylag egyszerű, gyors folyamatról van szó. Egy
7 oldalas űrlapot kell kitölteni és beadni a Mobilitáshoz. A Mobilitás ezután 1 vagy 2 „bírálót”
küld hozzátok, akik meglátogatják a szervezetet és személyesen is elbeszélgetnek veletek. Ez
remek lehetőség arra, hogy további ötleteket szerezzetek a projektekhez, esetleges kérdéseiteket, kételyeiteket tisztázzátok, és kifejtsétek, megbeszéljétek, ha valamit nem sikerült pontosan
leírni az űrlapon. Ekkor még tudtok módosítani is, a végleges döntést a Mobilitás csak ezután
hozza meg. Ha valamiért nem sikerülne az akkreditáció, később újra meg lehet próbálni.
Az akkreditációval tulajdonképpen annak az elvi lehetőségét teremtitek meg, hogy EVS önkénteseket küldhessetek/fogadhassatok. Az akkreditáció azonban nem kötelez arra, hogy
valóban küldjetek/fogadjatok önkéntest, és nem is garantálja, hogy a program automatikusan
minden általatok tervezett EVS tevékenységet finanszírozni fog majd. Az akkreditált szervezeteknek minden önkéntes küldésére/fogadására külön kell pályázni.

MIÉRT legyél EVS önkéntes?
MERT

• utazhatsz és rengeteg élményre tehetsz szert;
•k
 ipróbálhatod, milyen egy másik országban élni, és tanulhatsz egy másik ország kultúrájáról;
• fejlesztheted nyelvtudásod;
• tanulhatsz magadról, tapasztalatot szerezhetsz az önállóságról, a független, felnőtt életről;
• védett környezetben munkatapasztalatot szerezhetsz;
• segíthetsz a fogadó közösségnek, „hasznos” lehetsz, együtt dolgozhatsz másokkal egy
társadalmilag fontos, jó ügyért és megismerheted a civil szféra működését;
• barátokat szerezhetsz, kapcsolatokat építhetsz;
• a projekt végén Youthpass tanúsítványt kapsz, amit később referenciaként is felhasználhatsz.

MIÉRT érdemes EVS
küldő szervezetté válni?
Az EVS küldő projektek kapcsán megismerkedhettek olyan érdeklődő, nyitott
fiatalokkal, akik más tevékenységeitekbe
is bekapcsolódhatnak, illetve az önkéntes
szolgálat előtt és után helyi önkéntesként
segíthetnek titeket.
Tagjaitok, önkénteseitek, a körülöttetek
lévő fiatalok nemzetközi tapasztalatokat
szerezhetnek és fejleszthetik személyiségüket. A kiküldött önkéntesek tanulnak
arról, hogyan működnek más, külföldi
civil szervezetek, és hazaérkezésük után
a megszerzett tudást visszahozzák nektek.
Kapcsolatot építhettek külföldi partnerszervezetekkel.
Tapasztalatokat szerezhettek az EU-s pályázati rendszerek működéséről.

MENNYI AZ ANNYI?
Költségvetési keretek
EVS önkéntesként a következő
juttatásokban részesülsz:
• nemzetközi útiköltség-térítés (a számlával
és menetjegyekkel igazolt költségek 90%át fedezi a program)
• betegség- és balesetbiztosítás
• nyelvi képzés és felkészítés
• szállás, napi háromszori étkezés és helyi
közlekedés a fogadó országban
• zsebpénz (50-150 euro/hó közötti összeg,
nagysága országonként eltérő).
• A projekt biztosít számodra egy segítő, támogató személyt, azaz mentort.
Jól hangzik, ugye? És mindezért cserébe
csupán annyit kell vállalnod, hogy legjobb
tehetséged szerint munkáddal és ötleteiddel segíted a fogadó szervezetet!

MIÉRT érdemes EVS
fogadó szervezetté válni?
A fogadott EVS önkéntes közreműködésével megvalósíthatjátok azokat a terveiteket,
amelyekre eddig sosem maradt idő.
Egy külföldi önkéntes új impulzusokat, ötleteket, nézőpontokat, tudást hoz a szervezetbe, s általa a fogadó szervezet tagjainak is
lehetősége nyílik az interkulturális tanulásra
és egy másik kultúra megismerésére.
Életre szóló, felejthetetlen élményt és tanulási lehetőséget biztosíthattok egy (vagy
több) külföldi fiatalnak. Lehetőségetek nyílik
arra is, hogy terjesszétek a magyar nyelvet és
kultúrát.
Kapcsolatot építhettek külföldi partnerszervezetekkel.
Tapasztalatokat szerezhettek az EU-s pályázati rendszerek működéséről.
Szervezeteknek:
A fogadó szervezet a szállás, az étkezések,
a helyi közlekedés, a nyelvi képzés költségeinek, a mentor tiszteletdíjának és a felmerülő egyéb kiadásoknak a fedezésére
ún. átalánydíjat kap. Ez egy országonként
meghatározott fix összeg, melyről nem kell
tételesen elszámolni. Egy Magyarországon
fogadott önkéntes ellátására a fogadó szervezet havi 510 eurót igényelhet.
A program finanszírozza az önkéntes zsebpénzét, és a nemzetközi utazás költségeinek
90%-át is, ezekről részletesen el kell számolni.
A betegség- és balesetbiztosítás az EVS program része, melyért sem a pályázó szervezetnek, sem az önkéntesnek nem kell fizetnie.
Hátrányos helyzetű önkéntesek speciális igényeinek fedezésére a fentiek mellett külön
támogatás igényelhető.
A projektek előfinanszírozottak, azaz a nyertes pályázók általában még a tevékenység
megkezdése előtt megkapják a támogatási
összeg 80%-át. A maradék 20% a projekt végén, a beszámoló benyújtása és elfogadása
után kerül kifizetésre. Bizonyos esetekben
szakaszos a finanszírozás (40%+30%+30%).

KI vehet részt EVS
projektekben?
Fiatal vagy és érdekel ez a lehetőség?
Rajta, bátran vágj bele!
Nem szükséges semmilyen előképzettség,
nem feltétel a nyelvtudás, nem kell előzetes szakmai tapasztalat sem: bármely 1830 év közötti fiatal lehet EVS önkéntes!
Hátrányos helyzetű fiatalok már 16 éves
kortól is lehetnek önkéntesek.

MENNYI IDEIG tart egy
EVS projekt?
Időkeretek
EVS önkéntesként 2-12 hónapot tölthetsz
külföldön.

Szervezeteknek:
Az EVS program keretében civil szervezetek
(pl. egyesületek, alapítványok) és helyi/
regionális közintézmények (pl. könyvtárak,
múzeumok) pályázhatnak. Speciális esetben profitorientált szervezetek is valósíthatnak meg EVS projektet (pl. nagy horderejű sportversenyek, kulturális események
szervezői).
A világ szinte összes országával együtt lehet működni, pl. afrikai, latin-amerikai, közel- és távol-keleti országokkal. (A lehetséges partnerországok listáját megtaláljátok
a Pályázati Útmutató 21-23. oldalán.)
Fontos azonban, hogy ha szeretnétek EVS
önkénteseket küldeni vagy fogadni, szervezeteteket előtte akkreditáltatni kell az
NCSSZI – Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósággal. Bővebben lásd „Az első lépések” című résznél.

Ha hátrányos helyzetű önkéntesekről vagy
csoportos EVS projektről van szó, az önkéntes szolgálat időtartama ennél rövidebb is
lehet: ezekben az esetekben minimum 2
hetet, maximum 12 hónapot lehet önkéntesként külföldön tölteni.
Maga a projekt, előkészítéssel és lezárással együtt 24 hónapig tarthat.

JÓ TUDNI…
• Az EVS úgynevezett tanuló szolgálat. Az önkéntes nemcsak dolgozik, hanem tanul is:
a fogadó szervezetnek olyan feladatokat kell biztosítania az önkéntesek számára, melyek
fejlődésüket szolgálják (nem végezhetnek például kizárólag adminisztratív rutinfeladatokat). Az önkéntesek tanulási folyamatát többféle módon is támogatja a program: egyfelől
mentort biztosít számukra, másrészt az EVS önkéntesek részt vesznek a nemzeti irodák
által szervezett képzés(ek)en is. Szintén a tanulás eszköze a Youthpass tanúsítvány, melyben dokumentálva vannak a legfontosabb tanulási eredmények. Természetesen – ahogy
az egész Fiatalok Lendületben Programban, úgy az EVS-t illetően is – amikor tanulásról
beszélünk, nem „iskolás” tanulásról van szó, hanem az élményekre és reflexióra, a gyakorlatiasságra és a kötetlen, játékos, interaktív módszerekre épülő nemformális tanulásról.

• Mi NEM EVS? A magas kockázattal járó, közvetlenül válságot/katasztrófát követő helyzetekbe történő beavatkozás (pl. humanitárius segítségnyújtás, katasztrófa-elhárítás
stb.). Szintén nem EVS projekt az alkalomszerű, nem megtervezett, részmunkaidős önkéntes tevékenység, a vállalkozásnál töltött szakmai gyakorlat, a fizetett állás, a külföldi
oktatási intézménynél töltött tanulmányi időszak.
Ha EVS önkéntes vagy, közben máshol nem dolgozhatsz, nem járhatsz egyetemre a fogadó országban stb. Erre – amellett, hogy a program szabályai nem teszik lehetővé – nem
is lenne időd, hiszen az önkéntesség teljes idős, tipikusan kb. heti 35 órás elfoglaltságot
jelent.
• Ki az a mentor? A mentor az önkéntes támogatója, aki beilleszkedését és tanulási folyamatát segíti. Nem lehet ugyanaz a személy, aki az önkéntes feladatait kiadja, és munkáját felügyeli. A mentorálásról további információk találhatók a leendő mentoroknak
szóló Mentor könyvben. Letölthető:
http://www.mobilitas.hu/uploads/1/menu/222/fajlok/mentorkonyv_webre.pdf
• Az önkéntes projektek nemcsak 1 önkéntes küldéséről-fogadásáról szólhatnak, hanem
vannak ún. csoportos EVS projektek is. Egy csoportos EVS projektben egyszerre akár 30
önkéntes is részt vehet.
• Hátrányos helyzetű önkéntesek részvételével zajló projekt megtervezéséhez előkészítő
látogatásra külön támogatás igényelhető.
Szervezeteknek:
•H
 a szervezetetek szeretne EVS önkénteseket küldeni vagy fogadni, érdeklődjetek a Mobilitásnál a következő „SO-HO képzés” időpontjáról – ezek a nemzetközi képzések azoknak a szervezeteknek szólnak, akik szeretnének bekapcsolódni
az EVS programba. További információ a SO-HO képzésekről:
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/SOHO/.
•A
 z EVS projektekben legtöbbször a fogadó fél pályázik, mivel jellemzően nála jelennek
meg a nagyobb költségek (pl. önkéntes szállása, ellátása). Ha a fogadó szervezet pályázik, a támogatási összeg egésze az ő számlájukra érkezik – ez azonban nem jelenti azt,
hogy a küldő szervezet ne részesedhetne a támogatásból. A támogatás elosztását a küldő és a fogadó szervezet a partnerségi megállapodásban rögzíti. A szokásos megosztás
szerint a küldő szervezet a költségvetés 5-15%-t kapja meg az önkéntes felkészítésével
és utánkövetésével kapcsolatos költségek fedezésére. Ilyenkor tehát a megállapodás
szerinti összeget a fogadó szervezet utalja át a küldő szervezetnek (és a küldő szervezetnek elszámolni is feléjük kell majd). A Pályázati Útmutató részletesen leírja, hogy mire
fordítható a támogatás és melyek azok a feladatok, melyeket a projekt partnereknek (pályázó-, fogadó-, küldő szervezet) el kell látniuk.
•A
 programban a világ rendkívül sok országával lehet együttműködni. Fontos tudni azonban, hogy ha szervezetetek bizonyos – jellemzően Európán kívüli - országokkal működik
együtt, a pályázati adminisztráció kicsit bonyolultabbá válik, mivel ilyenkor a pályázatot
nem a Mobilitáshoz, hanem Brüsszelbe (az ún. Végrehajtó Ügynökséghez) kell benyújtani. Minderről részletes leírást találtok a Pályázati Útmutatóban.
Elbírálásnál előnyt élvez…
• ha a résztvevők között vannak hátrányos helyzetű fiatalok is;
• több önkéntes esetén, ha kb. ugyanannyi lány és fiú vesz részt a projektben.

