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Szanowni studenci! Jeśli interesujecie się wolontariatem, działacie w kołach naukowych czy
innego rodzaju studenckich stowarzyszeniachto zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą
Europejskiego Korpusu Solidarności!

Warto aby organizacje studenckie działające w naszej uczelni, zastanowiły się nad
możliwościami oferowanymi przez program EKS gdyż daje on szansę rozwijania aktywności
obywatelskiej młodych ludzi.

Razem możemy więcej!

Europejski Korpus Solidarności ( eks.org.pl ) to unijny program dla młodych ludzi (18-30 lat)
chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych w całej UE i poza nią, w różnych
obszarach tematycznych, np.: ekologia, zdrowie, sport, pomoc osobom osobom z mniejszymi
szansami, praca z dziećmi czy seniorami, pomoc humanitarna etc.

Można wziąć udział w dwóch rodzajach działań:
- lokalnie, w Polsce – Projekty solidarności: są realizowane przez minimum 5-osobowe
grupy młodych ludzi (18-30 lat). Temat projektu zależy wyłącznie od pomysłodawców, np.
organizacja festiwalu lub imprezy kulturalnej, przygotowanie warsztatów dla seniorów i dzieci
etc. Czas trwania projektu: od 2 do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje są na stronie: eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci
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- za granicą – Projekty wolontariatu: polegają na nieodpłatnej pracy wolontariackiej w 54
krajach, w tym we wszystkich krajach UE. Tematyka projektów jest bardzo różnorodna, np.:
pomaganie w organizacjach pozarządowych, ekologia, praca w szkole/przedszkolu, praca z
osobami z niepełnosprawnością, praca z uchodźcami etc. Wyjechać można na wolontariat
indywidualny lub grupowy.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia pokrywa Europejski Korpus
Solidarności. Wolontariusz otrzymuje kieszonkowe i za nic nie płaci.

Więcej informacji jest na stronie: eks.org.pl/mlodziez/wolontariat

Jeśli macie pomysł na ciekawy projekt, działanie, imprezę czy festiwal skierowany do
społeczności lokalnej - nie zwlekajcie! Termin na złożenie przez Was projektu mija 23 lutego
2022 r. (godz. 12.00)!

Zachęcamy do kontaktu z Zespołem Europejskiego Korpusu Solidarności: mail eks@frse.org.p
l
, tel.: eks.org.
pl/kontakt
, Messenger
facebook.com/europeansolidaritycorps
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