KAIP TAPTI AKREDITUOTA ORGANIZACIJA?
Jei norite įsitraukti į Europos solidarumo korpuso projektus, sulaukti jaunų žmonių savo
organizacijoje ar bendruomenėje ir/ ar padėti lietuviams išvykti į projektus svetur, Jūsų
laukia šios užduotys:
1. Informuokite savo komandą apie ketinimus priimti arba siųsti jaunus žmones pagal
ESK programą.
2. Užsiregistruokite sistemoje ir gaukite unikalų organizacijos PIC numerį.
3. Užpildykite paraišką www.solidarumokorpusas.lt ir standartinį veiklų tvarkaraštį
(tam, kad įsivertintumėte, ar organizacija gali pasiūlyti pakankamai kokybiškų veiklų).
4. Teikite paraišką akreditacijai gauti.
5. Susitikite su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros darbuotojais pokalbiui
dėl akreditacijos.

Jei norite tapti Europos solidarumo korpuso dalyvius priimančia organizacija, kviečiame
susisiekti su JTBA regioniniu konsultantu. Jų sąrašą galite rasti:
www.solidarumokorpusas.lt

Nuolat atnaujinamą Lietuvos siunčiančių organizacijų sąrašą ir daug kitos naudingos
informacijos galite rasti: www.solidarumokorpusas.lt

KYLA KLAUSIMŲ?
BENDRAUKIME:
Tel. (8 5) 249 7003
EI. paštas: info@jtba.lt
www.jtba.lt
www.solidarumokorpusas.lt

EUROPOS
SOLIDARUMO KORPUSO
GALIMYBĖS ORGANIZACIJAI

ESK projektai suteikia jauniems žmonėms (18–30 m.) galimybes ugdyti asmenines ir
profesines kompetencijas akredituotoje organizacijoje. Labai svarbu, kad veikla būtų
prasminga organizacijai ir vietos bendruomenei.

• Individualios savanoriškos veiklos projektai suteikia jaunimui galimybę 2–12 mėn.
SAVANORIŠKOS VEIKLOS
PROJEKTAI

KOKIOS YRA EUROPOS SOLIDARUMO
KORPUSO VEIKLOS?

Šioje programoje Lietuvoje jau dalyvauja nacionaliniai bei regioniniai parkai, dienos centrai,
viešosios bibliotekos, socialinių paslaugų centrai, ugdymo įstaigos, kultūros ir meno centrai,
žmogaus teisių gynimo organizacijos, gyvūnų prieglaudos, globos namai, muziejai ir kt.

GALIMI EUROPOS SOLIDARUMO
KORPUSO PROJEKTAI:
1.
2.
3.

Savanoriškos veiklos
Stažuočių ir įsidarbinimo
Solidarumo

SOLIDARUMO
PROJEKTAI

Veiklos sritys gali būti įvairios: socialinė, kultūrinė, gamtos apsaugos, jaunimo ir
visuomenės informavimo ar kt.

PROFESINĖS VEIKLOS PROJEKTAI

Tarnybos metu dalyvis vykdo veiklą pasirinktoje organizacijoje užsienyje arba savo šalyje.

visą darbo dieną vykdyti savanorišką veiklą kitoje šalyje, pasirinktoje organizacijoje.
Išimtis: mažiau galimybių turintys jauni žmonės gali dalyvauti trumpesnėje – nuo 2
sav. iki 2 mėn. trunkančioje savanoriškoje veikloje.
• Grupinės savanoriškos veiklos projektai, trunkantys 2 sav. – 2 mėn., suteikia
galimybę 10–40 jaunų žmonių grupei visą darbo dieną veikti solidarumo veiklose
bendruomenės naudai.
• Grupinės savanoriškos veiklos prioritetinėse srityse projektai – tai projektai,
atitinkantys ES iškeltus prioritetus.

Šie projektai suteikia jaunimui galimybę dirbti, stažuotis arba atlikti gamybinę praktiką
įvairiuose sektoriuose, kuriuose vykdoma su solidarumu susijusi veikla ir kuriuose reikia
motyvuoto, visuomeniškų pažiūrų jaunimo.
• Profesinės praktikos projektai – veikla, pagrįsta šalies, kurioje yra vykdoma,
nacionaliniais įstatymais. Praktikos metu jaunas žmogus ugdo profesines
kompetencijas neformalaus ugdymo būdu. Trukmė 2–6 mėn. Pagrįstais išimties
atvejais – iki 12 mėn. Veiklos gali vykti tik ES šalyse. Galima atlikti tik vieną
profesinę praktiką.
• Įdarbinimo projektai – veikla, pagrįsta šalies, kurioje yra vykdoma, nacionaliniais
įstatymais. Organizacija įdarbina jauną žmogų – pasirašoma darbo sutartis ir dirbant
užtikrinamas neformaliu būdu pagrįstas kompetencijų kėlimasis. Trukmė 6–12 mėn.
Veiklos gali vykti tik ES šalyse. Galima dalyvauti tik viename įsidarbinimo projekte.

• Tai pačių jaunų žmonių inicijuota, parengta ir įgyvendinama nacionalinė tikslinga veikla,
teikianti naudą vietos bendruomenei.

• Veiklos trukmė 2–12 mėn.
• Teikti paraiškas gali neformali bent 5 jaunų žmonių grupė arba organizacija.

Visų veiklų metu pasirašomi kontraktai, apibrėžiantys veiklos kokybę bei projekto dalyvių atsakomybes.
Visų veiklų projektų dalyviams yra išduodami Europos solidarumo korpuso ir Youthpass pažymėjimai.

Primename, kad turint Youthpass pažymėjimą už dalyvavimą ilgalaikės (nuo 3 mėn.) pilnai
įtraukiančios (visą darbo dieną) savanorystės projektuose, stojant į Lietuvos aukštųjų mokyklų
bakalauro studijas pridedama 0,25 konkursinio balo.

PRIIMANTI ORGANIZACIJA?
Tai organizacija, kurioje atvykęs jaunas žmogus veiklą vykdo penkias dienas per savaitę ir
taip ją praturtina savo šalies kultūra, idėjomis bei entuziazmu. Svarbu, kad savanoris ne tik
padėtų organizacijai, tačiau ir pats mokytųsi – būtina jam paskirti kuratorių ir mentorių, kurie
yra pasirengę padėti struktūruoti mokymosi procesą ir gali suteikti reikiamą palaikymą.

SIUNČIANTI ORGANIZACIJA?
Tai organizacija, kuri turi teisę siųsti lietuvius į užsienio šalis – tarptautinius Europos
solidarumo korpuso projektus. Pagrindinės jos užduotys – padėti jauniems žmonėms
pasirinkti labiausiai tinkančią organizaciją ir projektą, pagelbėti ruošiantis išvykti, palaikyti
ryšį veiklos metu bei palengvinti jauno žmogaus reintegraciją sugrįžus.
Taip pat siunčianti organizacija prisiima atsakomybę už projekto paraiškos teikimą ir
bendradarbiavimą su užsienio partneriais. Rūpinasi jauno žmogaus integracija, apgyvendinimu
bei kitais praktiniais klausimais.

