KĀ PIETEIKTIES?

1.

Noskaidrojiet nosacījumus, izlasot programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss"
vadlīnijas
www.jaunatne.gov.lv

2.

Piesakieties Kvalitātes zīmei (izņemot solidaritātes projektus)

3.
4.
5.

PLAŠĀKAS IESPĒJAS
ej.uz/kvalitateszime

Sagatavojiet projekta pieteikumu un iesniedziet to tiešsaistē
webgate.ec.europa.eu/web-esc

Atlasiet savam projektam atbilstošākos jauniešus Eiropas Solidaritātes
korpusa datubāzē
europa.eu/youth/solidarity_lv

ORGANIZĀCIJĀM

1.

2.

3.

BRĪVPRĀTĪGAIS
DARBS

STAŽĒŠANĀS
VAI DARBS

SOLIDARITĀTES
PROJEKTI

PROGRAMMA ĻAUJ:

Saņemiet finansējumu un īstenojiet projektu!

Par programmu
“Eiropas Solidaritātes korpuss”
Eiropas Savienības programmas mērķis ir veicināt solidaritāti,
iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30
gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai
aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē
sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Risināt vietējai sabiedrībai
aktuālus izaicinājumus

Iegūt starptautiskus partnerus
un atpazīstamību starptautiskā
līmenī

Popularizēt Eiropas vērtības
vietējā sabiedrībā

Saņemt finansiālu atbalstu
darbinieka, stažiera vai
brīvprātīgā iesaistīšanai,
mācībām un aktivitātēm

Sekmēt jauniešu, t.sk. jauniešu
ar ierobežotām iespējām,
nodarbinātību un iekļaušanos
darba tirgū

Piekļūt datubāzei, kurā
reģistrējušies vairāk nekā
170 000 aktīvu jauniešu

Celt organizācijas kapacitāti,
piesaistot papildu
cilvēkresursus

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr: 67358065
E-pasts: info@jaunatne.gov.lv

/jaunatne
/JSPA_Latvia
www.jaunatne.gov.lv

Jebkurai Latvijā reģistrētai juridiskai personai (nevalstiskai
organizācijai, uzņēmumam, pašvaldībai un tās iestādei,
valsts vai izglītības iestādei u.c.), kurai ir piešķirta
KVALITĀTES ZĪME.

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

SOLIDARITĀTES PROJEKTI

Brīvprātīgais darbs ir jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz 30 gadiem
individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā.

Solidaritātes projekti ir jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz 30
gadiem iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus ilgi projekti vietējās sabiedrības labā, kas ir
balstīti uz neformālās izglītības principiem.

Organizācijai tā ir iespēja uzņemt ārvalstu un Latvijas jauniešus (individuāli vai grupā) vai nosūtīt Latvijas
jauniešus brīvprātīgajā darbā uz ārvalstīm.
INDIVIDUĀLAIS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
Pilna laika (30 - 38 h/nedēļā) brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā. Brīvprātīgais
darbs var ilgt 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.
Starptautiska mēroga projekta īstenošanā jābūt iesaistītām
vismaz 2 organizācijām no dažādām valstīm.

Organizācijai tā ir iespēja atbalstīt jauniešus viņu ideju izstrādē un īstenošanā, uzņemoties rūpes
par projekta administratīvo un finanšu jautājumu risināšanu. Lai īstenotu solidaritātes projektus,
Kvalitātes zīme organizācijai nav nepieciešama.
Projektu īsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu
grupa, kuri reģistrējušies Eiropas
Solidaritātes korpusa datubāzē
€ €

GRUPU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
Brīvprātīgais darbs 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ko vienlaicīgi veic 10 līdz 40 brīvprātīgo grupa, t.sk.
sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. Grupā jābūt jauniešiem vismaz no 2 valstīm
un ne mazāk kā ¼ brīvprātīgo jābūt no ārvalstīm.
€ €

€

Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas – projekta
koordinēšanu, brīvprātīgā ceļošanas un uzturēšanās izmaksas, aktivitāšu un atbalsta
nodrošināšanu, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, brīvprātīgā kabatas naudu u.c.

STAŽĒŠANĀS (DARBA PRAKSE) UN DARBS

€

Projekta aktivitātes notiek Latvijā
Projekta īstenošanā var iesaistīt
atbalsta personu

Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas.

KVALITĀTES ZĪME
KVALITĀTES ZĪME – pirmais solis programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kas apliecina
organizācijas spēju nodrošināt programmas nosacījumiem atbilstošu projektu īstenošanu.

Praktiska darba pieredze jauniešiem, t.sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz
30 gadiem, organizācijā vai uzņēmumā, kas strādā sabiedrības labā.
Organizācijai tā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu, lai nodrošinātu jauniešiem darbu vai
stažēšanos (apmaksātu praksi).
PRAKSE
Pilna laika apmaksāta darba prakse, izņemot mācību praksi, 2 līdz 6 mēnešus ārvalstīs*. Īpaši pamatotos
gadījumos prakses laiku var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.
* Ievērojot, ka Latvijas likumdošana neparedz apmaksātas darba prakses īstenošanu, Latvijā šobrīd
var iesniegt tikai tādus projektus, kas paredz jaunieša nosūtīšanu praksē uz citu ES valsti.
DARBS
Pilna laika darbs saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto 3 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā.
€ €

€

Projekta finansējums sedz projekta koordinēšanas, jaunieša ceļošanas, mācību un atbalsta
nodrošināšanas, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī jaunieša personīgos
tēriņus. Organizācijai ir jānodrošina jaunietim samaksa par stažēšanos vai darbu.

KVALITĀTES ZĪMES VEIDI
Kvalitātes zīme brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācijai
Kvalitātes zīme brīvprātīgā darba atbalsta organizācijai
Kvalitātes zīme stažēšanās un/vai darba projektu īstenošanai
Organizācija pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt jebkurā laikā.
Organizācija, kas saņēmusi Kvalitātes zīmi, var iesniegt atbilstošo projektu visu
partneru vārdā.

