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Hogyan legyél önkéntes külföldön
az európai szolidaritási testület támogatásával?

Tipp!
A Portál mellett körbenézhetsz specifikus 

Facebook csoportokban is 
(kulcsszavak: European Solidarity Corps 

és volunteering).

Kutass az önkénteslehetőségek között, 
és jelentkezz azokra, amik igazán tetszenek.
Lehet, hogy már az elsőnél pozitív visszajelzést 
kapsz, lehet, hogy várnod kell, de ne add fel!

Jelentkezz, jelentkezz, jelentkezz!

Belevághatsz? Igen, ha…
• elmúltál 18, de nem vagy még 31;
• regisztráltál a Portálon;
• még nem vettél részt 59 napnál hosszabb 

önkéntességben EU-s támogatással.

Videóhívással fel tudjátok mérni, 
hogy a téged fogadni vágyó szervezettel 
mennyire álltok készen a közös munkára, 
összeegyeztethetők-e az igényeitek.

„Találkozzatok” a projekt elott!

Létrehozhatod saját önkéntes profilodat 
(nem, kor, érdeklődési területek, tapasztalatok, stb.) 
és megtalálhatod a neked való projektet.

https://europa.eu/youth/solidarity_hu

Regisztrálj a Szolidaritási Testület Portálján!
Tipp!

Érdemes gondosan kitölteni a profilodat, 
mert az oldalon önkéntest kereső 

szervezetek is megtalálhatnak.

Tudtad, hogy a Testület támogatásával 
több mint 50 országban lehet önkéntesprojektet megvalósítani? 

Egy projekt a kultúrától kezdve a környezetvédelmen át 
az idősek támogatásáig sok mindenről szólhat. 

Ráadásul vannak rövid távú csoportos, 
valamint rövid vagy hosszú távú, egyéni projektek is.

Hozzád melyik illik leginkább?

Gondold végig, mit szeretnél!

Ha egyéni önkéntességben veszel részt, 
szükséged van egy támogató szervezetre, 
aki segít felkészülni a külföldi élményekre 

és visszailleszkedni, amikor már hazatértél.

Keress egy támogató szervezetet!
Tipp!

Az Európai Ifjúsági Portálon kereshetsz támogató szervezetet. 
(Beállítások: Organisation country » 

Hungary, Scope » Volunteering, Role » Supporting.) 

https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en

Tipp!
További részletek 

eusolidaritycorps.hu

Tipp!
Mielőtt költöznél, alaposan olvasd át az önkéntes szerződést

(Volunteer Agreement), amely meghatározza, milyen körülmények 
között fog telni az önkéntességed. Ha kérdésed van,

 beszélj a fogadó és/vagy a támogató szervezeteddel!

Tipp!
Online toolként használhatod az 

Európai Szolidaritási Testület appját 
vagy az iPrepare nevű oldalt.

Ehhez kapsz segítséget is. 
Legyen szó a legfontosabb tudnivalókat 

tartalmazó Info Kit doksiról, képzésről vagy 
találkozóról, élj ezekkel a lehetőségekkel!

Lelkiekben is készülj rá!

https://www.facebook.com/EurodeskFLP/
https://europa.eu/youth/solidarity_hu
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/

