
„KREATYWNIE W EUROPIE” 
Mieszkać – uczyć się – działać 

społecznie i politycznie - pracować 

Bielsko-Biała, 25 stycznia 2019 r. 



Wolontariat, aktywność polityczna i 
społeczna w UE: Moje prawa – 

Moje obowiązki – Moje możliwości 



Wolontariat 
Wolontariat Europejski (EVS) – Erasmus+ 

Europejski Korpus Solidarności 

Polska Akcja Humanitarna – GLEN 

Wolontariat Polska Pomoc 
Service Civil International (SCI) – Stowarszyszenie „Jeden Świat” 

Stowarzyszenie Promocji Wolontariaty – FIYE Poland 

Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” 
Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco 

Global Volunteer – AIESEC 

Wolontariat w ONZ  

Wolontariat EU AID  
Camphill Communities 

L’Arche 
Workcampy Bauorden 

Workcampy ASF 

Emmaus Europe 

Worldwide Opportunities on Organiz Farms (WWOOF) 

Workaway … 

 



Wolontariat 



Wolontariat - Moje prawa 
 • Zakwaterowanie 

• Wyżywienie 

• Opieka koordynatora/mentora na miejscu 

• Kieszonkowe* 

• Otrzymanie - na piśmie - wszystkich niezbędnych informacji 
dotyczących projektu 

• Nie bycie traktowanym jako „tania siła robocza”, czy 
zastępstwo dla pracownika „etatowego” 

• Ubezpieczenie/Korzystanie z bezpłatnej Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

• Sprawdzenie organizacji wysyłającej i przyjmującej przed 
wyjazdem 

* Zależnie od projektu 



Wolontariat 
Moje obowiązki: 

• Zaangażowanie 

• Wywiązywanie się z powierzonych zadań 

• Realizacja Pasji i chęć zmieniania świata 
 

W niektórych projektach wolontariatu dodatkowo także, np. 

• Samodzielne poniesienie części kosztów (np. wyżywienie, 
wpisowe) 

• Zaszczepienie się, czy osobiste załatwienie niektórych 
dokumentów 



Wolontariat i aktywność społeczna 

Moje możliwości 
 Poszerzenie horyzontów 

 Budowanie relacji międzyludzkich i partnerskich 

 Rozwijanie kompetencji 

 Przełamanie osobistych barier 

JAK? 

1. Wolontariat Europejski (EVS) – Erasmus+ 

2. Europejski Korpus Solidarności 

 

 



1. Wolontariat Europejski (EVS) – 
Erasmus+ 

• Cel: nabywanie kompetencji i rozwój osobisty poprzez 
oderwanie od codzienności i uczenie się przez praktykę 

• Charakter: międzynarodowy - organizacja wysyłająca i 
przyjmująca 

• Czas trwania projektu: 2 m-ce do 2 lat 

• Czas trwania wolontariatów: workcamp – od 1 do 5 tyg.; 
wolontariat krótkoterminowy do 2 m-cy, pozostałe od 2 do 1 
roku 

• Uczestnicy: osoby w wieku od 17 do 30 lat; maksymalnie 30 
osób w projekcie 

 



2. Europejski Korpus Solidarności 
CEL INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

 

Aktywizacja ludzi młodych na terenie UE poprzez udział w 

inicjatywach takich jak: 

•  pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa 

w następstwie klęsk,  

• pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl,  

• rozwiązywanie problemów społecznych w różnych krajach 

 



2. Europejski Korpus Solidarności 



Wolontariat i aktywność społeczna 

Po informacje w pigułce - zajrzyj tutaj! 

 

https://www.myeuportal.eu/index.php/pl/wolontar
iat-w-ue  
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Aktywność polityczna 
Moje prawa 

 

• Jako obywatel UE możesz głosować na takich samych warunkach 
jak obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od obywateli danego 
kraju wymaga się, aby mieszkali w nim przez określony czas, zanim 
będą mogli głosować, warunek ten będzie dotyczył również Ciebie. 

 
• Jako obywatel UE możesz kandydować na takich samych 

warunkach jak obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od 
obywateli danego kraju wymaga się, aby mieszkali w tym kraju 
przez określony czas, zanim będą mogli kandydować w wyborach 
europejskich, ten sam warunek będzie dotyczył również Ciebie. 

 
Do spełnienia tych wymogów, powinny zostać wzięte pod uwagę 
okresy, które spędziłeś w krajach UE innych niż Twój kraj pochodzenia. 

 
 
 



Aktywność polityczna 

Moje obowiązki 
 

• Wpisanie się do rejestru wyborców w urzędzie kraju, w 
którym mieszkasz (niektóre kraje). W niektórych krajach UE 
zostaniesz wpisany do tego rejestru automatycznie po 
zarejestrowaniu tam swojego pobytu. 

• Jeśli masz obowiązek rejestracji, sprawdź odpowiednio 
wcześniej, jakie są terminy dokonania jej w kraju 
przyjmującym, gdyż różnią się one w zależności od państwa. 

 



Aktywność polityczna 
Moje możliwości 
Wybory lokalne: 

Jako obywatel UE będziesz głosował na takich samych warunkach, jak 
obywatele kraju, w którym mieszkasz. Jeśli od obywateli danego kraju 
wymaga się, aby mieszkali w tym kraju lub na danym terenie przez 
określony czas, zanim uzyskają prawo do głosowania, wymóg ten 
będzie dotyczył również Ciebie. 

Wybory europejskie:  
Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE 
(tzw. kraju przyjmującym), możesz: 
- głosować na kandydatów startujących w wyborach w Twoim kraju 
ojczystym lub 
- wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na 
kandydatów startujących w wyborach w tym kraju. 

 



Aktywność polityczna 

Po informacje w pigułce - zajrzyj tutaj! 
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Dziękujemy za uwagę! 


