EVS tájékoztató
Az Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatos minőségi
ajánlások és akkreditációs folyamat Magyarországon működő
szervezetek számára

MINŐSÉGI AJÁNLÁSOK A NEMZETI IRODA RÉSZÉRŐL
Az alábbi minőségi ajánlásokat a magyar nemzeti iroda az Erasmus+ Pályázati útmutató, az EVS
Alapokmány, valamint az EVS Info KIT dokumentumai alapján, a magyarországi realitásokat is
figyelembe véve fogalmazta meg.
ELŐKÉSZÍTÉS

-

A szervezetnek kötelessége informálni a jelentkezőket az elszállásolási körülményekről, a
tervezett tevékenységek köréről és körülményeiről.

-

Az önkéntes jelölteknek ajánlott megadni a szervezetnél jelenleg/korábban szolgálatot
teljesítő önkéntes(ek) elérhetőségét, hogy érdeklődhessen a szervezettel, illetve a
tevékenységekkel kapcsolatban.

-

Az önkéntes jelölteknek ajánlott megadni a mentor(ok) elérhetőségét, illetve a mentoroknak
a jelölt elérhetőségét, hogy lehetőségük legyen kapcsolatba lépni a tevékenység megkezdése
előtt.

ÉTKEZÉS
Étkezésre minimálisan ajánlott összeg: 40 000 forint/fő/hónap.
Az önkéntes étkezését csak 1) az Erasmus+ pályázat keretében „szervezési támogatás” költségvetési
soron kapott támogatásból, vagy 2) szervezeti önerőből lehet fedezni.
SZÁLLÁS KÖRÜLMÉNYEK - AJÁNLÁSOK
-

1 fő/szoba.

-

Maximum 4 fő /1 fürdőszoba.

-

Maximum 4 fő /1 mellékhelyiség.

-

Internet elérés az önkéntes lakhelyén. Ezt csak 1) az Erasmus+ pályázat keretében „szervezési
támogatás” költségvetési soron kapott támogatásból, vagy 2) szervezeti önerőből lehet
fedezni.

-

Az önkéntesek lakhelyén - az önkénteseket leszámítva, - ne lakjon a projektben, a fogadó /
koordináló szervezetben, illetve az önkéntes tevékenységben érintett más személy.

-

Az önkéntesek szállása ne tevékenységeik helyszínén, illetve épületében legyen.
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A MINŐSÉGI AJÁNLÁSOK JELENTŐSÉGE

A fenti minőségi ajánlásokat a benyújtott akkreditációs kérelmet értékelő szakemberek is figyelembe
veszik a bírálat során.
A nemzeti iroda jogosult az önkéntesek számára biztosított körülményeket megvizsgálni, és adott
esetben a szervezet akkreditációját újraértékelni.

AKKREDITÁCIÓS FOLYAMAT
Az EVS akkreditáció céljából beadott kérelem elbírálásának folyamata legalább hat hetet vesz igénybe.
Amennyiben az akkreditációs kérelmet elbíráló szakemberek és a szervezet közötti kapcsolatfelvétel,
vagy a helyszíni értékelő látogatás akadályokba ütközik, az akkreditációs folyamat lezárása nem
garantált hat héten belül. További információ az akkreditációról a magyar nemzeti iroda honlapján
ezen a linken.

ELUTASÍTOTT EVS AKKR EDITÁCIÓS KÉRELEM
A nemzeti iroda a szakértők visszajelzései alapján javasolhatja, hogy a szervezet bizonyos ideig ne
nyújtson be újabb akkreditációs kérelmet, illetve gondoskodjon arról, hogy az ajánlások és az ajánlott
EVS szakirodalom alapján a szervezeti kultúrában érvényesíti a jó minőségű EVS projektekhez
szükséges követelményeket.

AJÁNLOTT HIVATKOZÁSO K ÉS OLVASMÁNYOK










A magyar nemzeti iroda honlapja
További információ az EVS-ről az Európai Bizottság honlapján
EVS Info KIT - minden szervezet és önkéntes számára kötelező minőségi kritériumok az EVSben való részvételhez
EVS adatbázis
Online nyelvi támogatás
Youthpass információ
Szakpolitikai háttéranyagok
EVS Kiadványok és segédanyagok
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