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Önkéntes projekt fázisai

I. Tájékozódás és tervezés

II. Előkészítés:
• Minőségi Tanúsítvány megszerzése
• Támogatási kérelem benyújtása

III. Önkéntes tevékenység megvalósítása

IV. Beszámolás és nyomonkövetés



Tájékozódás és tervezés

1. 
Ismerkedj meg az alapokkal és inspirálódj!

Európai Szolidaritási Testület Portál

2. 
Találd meg a kapcsolódási pontokat!

Pályázati útmutató

3.
Regisztrálj és pályázz!

EU Login |   Organisation Registration System | Pályázati űrlap

I.

http://eusolidaritycorps.eu/
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/417/megjelent_a_szolidaritasi_testulet_uj_palyazati_utmutatoja_
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/


Tájékozódás és tervezés

… további segítségre lenne szükséged?

• Személyes konzultáció: esc@tpf.hu

• Támogató szakemberi program

• Információs levél

• Nemzetközi és hazai események, szemináriumok 

I.

mailto:esc@tpf.hu
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/320/tamogatoi_program_onkentesek_fogadasahoz
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/activities
http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/current


Hogyan?

pályázat beadása webformon és folyamatosan

Meddig?

legkésőbb a tevékenység megkezdésekor érvényes Minőségi Tanúsítvánnyal kell 
rendelkezni

Milyen időszakra?

alapvetően 2021-2027 programidőszak egészére érvényes DE

megítélhető rövidebb időszakra, felfüggeszthető, visszavonható.

Minőségi tanúsítvány  
- kérelem benyújtásaII.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home/all-applications?year=2020&actionTypeCcm2Id=31095190&roundCcm2Id=31047463&draft=true&submitted=true&unsubmitted=true&deleted=true&reopened=true&reopenedNA=true&orderBy=LAST_DATE_MODIFIED&order=DESC&nbRecords=10


támogató szerep

szervezeti szerepek:
• támogató szerep
• fogadó szerep

Vezető szervezeti szerep megszerzése 
szükséges támogatás igényléséhez, illetve 
önkéntes projekt koordinálásához!

tevékenység típusok: 
• csoportos önkéntesség
• egyéni önkéntesség

Minőségi tanúsítvány  
- szerepek és tevékenység típusok

II.
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Minőségi tanúsítvány  
- érdemes szem előtt tartani

II.

részvétel

a demokratikus

életben

fenntartható

környezet
digitalizáció

társadalmi

befogadás
egészséges 

életmód

Hogyan….



Minőségi tanúsítvány  
- érdemes szem előtt tartani

II.
PARTNEREK

partner szervezet beadásakor nem szükséges 
DE! 

a megvalósítás fázisban szükséges
partner bevonása a nemzetközi szinten 
megvalósuló egyéni önkéntes projekt esetében  

Ebben az esetben ugyancsak szükséges
a partnerekkel való együttműködés tervezett
folyamatát leírni már a 
minőségi tanúsítvány pályázatban!

Partner keresés ITT

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG

önkéntesek tevékenységének a 
kidolgozása, 
illetve a szervezet stratégiai
céljaihoz való illesztése 
szükséges a minőségi tanúsítvány 
pályázatban

HETI TERV
HELYSZÍNENK
ÉNT

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


Minőségi tanúsítvány  
- kérelem elbírálása

II.

elbírálás folyamata:

• pályázati anyag alapján 

• helyszíni látogatás

Elbírálás szempontjai a pályázati 
útmutatóban!



Támogatási kérelem benyújtásaII.
Hogyan?

• webformon történik

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-
corps

Mikor?

• évente két alkalommal: 
2021-ben május 28. és október 5.

Mit érdemes szem előtt tartani?

• kötelező mellékletek: 
Declaration of Honour, Közpénz Nyilatkozat

• nincs tartalmi értékelés

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-corps


Támogatási kérelem benyújtásaII.

A támogatás összegét a nemzeti iroda munkatársai kalkulálják ki 
szem előtt tartva:

• a kiosztható forrás egészét 

• igényelt tevékenységek és résztvevők számát

• az összes kiosztható forrás alapján meghatározott minimum
és maximum támogatási összeget

• a minőségi tanúsítvány kérelemre kapott pontszámot

• a prioritásokhoz történő kapcsolódást a tervezett 
tevékenységek által



Megvalósítás - technikai, 
adminisztrációs háttérIII.

1. támogatási kérelem elfogadása ->  szerződéskötés!

2. projekt meghirdethető az Európai Szolidaritási Testület Portálján 
(Placement Administration and Support System – PASS ) 

3. regisztrált és kiválasztott fiatal meghívása -> el kell fogadnia a meghívást

4. Mobility Tool felületre felvinni a fiatal adatait 
(a későbbiekben a biztosítás megkötése is itt zajlik)

támogató partnert felvinni nemzetközi egyéni önkéntes tevékenység esetén

Ezt még az aktivitás megkezdése előtt meg kell tenni!

Segédanyag, útmutató: https://europa.eu/youth/solidarity/technical-support-public

https://europa.eu/youth/solidarity/technical-support-public


Megvalósítás - alapelvekIII.

1. Egyenlő módon elérhető lehetőségek és diszkrimináció 
mentesség

2. Fizetett munkaerő helyettesítés elkerülése

3. Veszélyes tevékenységek elkerülése

4. Kiegyensúlyozottan jelenjen meg a részt vevő fiatalok tanulási 
célja és a szolidaritás

5. Non-profit tevékenység



Megvalósítás –
munka az önkéntesselIII.

felkészítés: 

General Online Training használata és a támogató 
szervezet személyes felkészítése

biztosítás:

Európai Egészségbiztosítási Kártya
és kiegészítő magánbiztosítás

nyelvi támogatás
Online Language Support (OLS)

tanulás nyomonkövetése

Youthpass és a mentori tevékenység

önkéntes találkozók:

támogató szervezet kötelező feladata:
kiutazás előtti felkészítés

nemzeti iroda szervezi meg: 
Megérkezés utáni találkozó, 
Félidős értékelő találkozó,

Hazatérő önkéntesek találkozója

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya/eu_kartya.html
https://erasmusplusols.eu/hu/
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-421/Letter%20to%20the%20participants%20of%20the%20European%20Solidarity%20Corps.pdf


További információk: http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/reporting
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http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/reporting


Nemzeti Iroda és 
a Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező 
szervezetek

• szervezetek találkozója

• információs levél

• közvetlen kommunikáció (telefonon vagy az 
esc@tpf.hu email címen keresztül)

mailto:esc@tpf.hu


BeszámolásIV.

Jelenlegi tervek:

• záró beszámoló – a minőségi tanúsítvány érvényessége végén

• köztes beszámolók:
• szakmai beszámoló

• pénzügyi beszámoló – minden támogatási kérelem együttműködés lezárásakor

A minőségi tanúsítvány felfüggeszthető, visszavonható, illetve indokolt 
esetben rövidebb időre is megadható.

A beszámolás rendszere még kialakítás alatt!



Kommunikáció avagy 
a projekt láthatóvá tétele+1

Folyamatos a projekt meghirdetésétől, 
az önkéntes aktivitás során egészen az 

eredmények megosztásáig



Köszönjük a figyelmet!

Kérdéseket a Padlet felületen tudjátok feltenni!


