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Drogi Wolontariuszu! 

 

Gratulujemy, że zdecydowałe(-a)ś się na uczestnictwo w Wolontariacie 

Europejskim (WE). Nadchodzące tygodnie i miesiące mogą okazać się 

doświadczeniem, które zmieni Twoje życie. 

 

Dzięki uczestnictwie w Wolontariacie Europejskim będziesz mieć możliwość 

zamieszkania w innym kraju, poznania nowej kultury i nauczenia się nowego 

języka. Poznasz nowych znajomych, którzy będą pracować w organizacji 

przyjmującej i poza nią. Będziesz pracować na rzecz organizacji przyjmującej 

i społeczności lokalnej, rozwijając w ten sposób umiejętności osobiste, 

społeczne i zawodowe. 

 

Pakiet Informacyjny pomoże Ci przygotować się na nowe doświadczenie, 

jakim jest Wolontariat Europejski. Pakiet zawiera ważne informacje na temat 

tego, co wiąże się z wolontariatem i stanowi uzupełnienie działań 

organizowanych przez organizację wysyłającą mających na celu 

przygotowanie cię do udziału w projekcie WE. Zalecamy, abyś zapoznał(-a) 

się z i omówił(-a) treść Pakietu Informacyjnego z koordynatorem WE w 

organizacji wysyłającej. 

 

W skład Pakietu Informacyjnego wchodzą: 

 

1. Dokument pt. „Co wiąże się z projektem Wolontariatu Europejskiego”, w 

którym przedstawiono informacje dla wolontariuszy i organizacji nt. tego, 

czego należy spodziewać się przed, podczas i po zakończeniu projektu 

Wolontariatu Europejskiego; 

2. Youthpass i Wolontariat Europejski: informacje nt. zakresu certyfikatu 

Youthpass i tego, w jaki sposób go uzyskać, można znaleźć na stronie 



internetowej Youthpass. Ważne, aby organizacja wysyłająca, przyjmująca 

i koordynująca, a także wolontariusz zapoznali się z zamieszczonymi tam 

informacjami: 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/subpage/; 

 

3. Ubezpieczenie WE: przewodnik dla wolontariusza: zawiera szczegółowe 

informacje nt ubezpieczenia grupowego dla wszystkich wolontariuszy WE 
podczas pobytu zagranicą. Informacje przygotowano w różnych wersjach 
językowych: 

http://global.mshintl.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=93&lang=en 

 
4. Karta Wolontariatu Europejskiego: określa role organizacji wysyłającej, 

przyjmującej i koordynującej w projekcie Wolontariatu Europejskiego oraz 

główne zasady i standardy jakości Wolontariatu Europejskiego 
 

Należy również zapoznać się z treścią Przewodnika po programie Erasmus+ 
(dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/ 
documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf), w którym zamieszczono 

definicje i kryteria dot. Wolontariatu Europejskiego, w tym zasady finansowania. 
 

Pakiet Informacyjny to jeden z wielu dokumentów informacyjnych, które 
uzupełniają informacje zawarte w Przewodniku po programie oraz przedstawiają 
wskazówki w zakresie podnoszenia jakości i udanej realizacji projektów 

Wolontariatu Europejskiego. 
 

Erasmus+ 
 
Jak wiesz, Wolontariat Europejski jest częścią programu Erasmus+ - programu 

UE na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Program ma na celu rozwój 
umiejętności i kompetencji młodych ludzi oraz aktywnego obywatelstwa. 

 
Erasmus+ promuje mobilność na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Działania 
młodzieżowe w ramach programu Erasmus+ opierają się na uczeniu się 

pozaformalnym i dialogu międzykulturowym oraz promują włączenie wszystkich 
młodych ludzi, bez względu na ich wykształcenie, pochodzenie społeczne lub 

kulturowe. 
 
Większość wolontariuszy uczestniczy w projektach dofinansowanych przez 

Narodowe Agencje ustanowione w 33 krajach programu. W zależności od kraju 
zamieszkania wolontariusza lub kraju, w jakim ma miejsce wolontariat, projekt 

może również uzyskać dofinansowanie od Agencji Wykonawczej z siedzibą w 
Brukseli. 

 
Narodowe Agencje i Agencja Wykonawcza promują program, wspierają 
wnioskodawców, zarządzają wnioskami i monitorują projekty. W przypadku 

poważnych incydentów, wolontariusz lub zaangażowana organizacja może 
skontaktować się z Agencją finansującą realizowany projekt lub Narodową 

Agencją w kraju przyjmującym. 
 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/subpage/
http://global.mshintl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93&lang=en
http://global.mshintl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93&lang=en


Osiem Centrów Współpracy SALTO, rozlokowanych w różnych krajach Europy,  

wspiera Narodowe Agencje i organizacje w pracy z sąsiadującymi regionami lub 
nad określonymi zagadnieniami. Więcej informacji nt roli poszczególnych struktur 

programu można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+. 
 
Wolontariat Europejski 

 
Wolontariat Europejski (ang. European Voluntary Service) zapewnia młodym 

ludziom w wieku 17-30 lat możliwości zaangażowania się w pracę wolontariacką 
w pełnym wymiarze godzin wykonywaną zagranicą na terenie Unii Europejskiej 
lub poza nią. 

 
Unia Europejska zapewnia takie możliwości młodym ludziom, ponieważ 

wolontariat stanowi wartościowe doświadczenie uczenia się pozaformalnego, 
dzięki któremu rozwijane są umiejętności i kompetencje zawodowe 
wolontariuszy, a w rezultacie rosną ich szanse na zatrudnienie. Wolontariat 

rozwija poczucie solidarności, umiejętności społeczne i promuje aktywne 
uczestnictwo w społeczeństwie. Taka sytuacja jest korzystna dla wszystkich 

stron, jako że zarówno wolontariusze jak i społeczności odnoszą korzyści. 
 

Od wielu lat Komisja Europejska jest zaangażowana we wspieranie pracy 
wolontariackiej młodych ludzi i mobilności międzynarodowej. Od 1996 r. 
Wolontariat Europejski zapewnił około 70 000 młodych ludzi możliwości wyjazdu 

zagranicę i zdobycia doświadczenia w pracy wolontariackiej, co odmieniło życie 
wielu z nich. Również podczas realizacji programu Erasmus+ wielu wolontariuszy 

skorzysta z tej możliwości. 
 
Mamy nadzieję, że odniesiesz możliwie największe korzyści z nowego 

doświadczenia. Życzymy powodzenia! 
 

Komisja Europejska 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


