Verschillen tussen de European Voluntary Service en Europese
Vrijwilligersprojecten in het European Solidarity Corps
European Voluntary Service

Leeftijd

Type
organisaties
Naamswijziging
Naamswijziging
Naamswijziging

Wijziging

Vervanging

Wijziging

Accreditatie

European Solidarity Corps
18-30 jaar: min. leeftijd 18 op
startdatum activiteit en max. 30 bij
start activiteit.
Registratie in ESC portal om
projecten te zoeken mag wel al
vanaf 17 jaar
Hosting en Supporting organisatie.
(host is in gastland), supporting is
minimaal 1, namelijk in het zendend
land.
Quality Label

Groeps-EVS

Volunteering Teams

Individual Support

Pocket Money

17-30 jaar: min. leeftijd 17 jaar bij
start activiteit en max. 30 jaar op
deadlinedatum.

Zend- Gast- en Coördinerende
organisatie.

Geen vergoeding voor project
managementkosten.
Special Needs support en exceptional
costs voor jongeren in een
achterstandssituatie.
Vergoeding van voorbereidend
bezoek op basis van werkelijke
kosten

Per vrijwilliger is er een vast bedrag
voor de organisatie, ter vergoeding
van project managementkosten, met
een maximum per project.
Inclusion Support. Op basis van
vaste bedragen per persoon, per
dag.
Vergoeding van voorbereidend
bezoek volgens een vast bedrag per
persoon per dag
Aanvragers mogen in 2018 alleen
nog gevestigd zijn in EU-landen.
Andere landen (partnerlanden)
kunnen evt. pas in een later stadium
meedoen als aanvrager.

Landen

EU-landen en partnerlanden kunnen
aanvragen.

Procedure van
de aanvraag

Deadline en subsidiebeoordeling per
aanvraag voor vrijwilligerswerk. (dus
per keer). Afhankelijk van goede
uitkomst daarvan kan jongere project
gaan doen (dus wachttijd).

Jongere kan gelijk project doen als
de hosting organisatie een project
heeft lopen binnen een Europese
Partnerschappen-overeenkomst.

Doel

Leerervaring.

Leerervaring waarbij de jongere
andere mensen helpt.

Project vinden

Jongere reageert op openstaande
vrijwilligersprojecten.

Jongere reageert op openstaande
vrijwilligersprojecten of registreert
zich in het Volunteering Dashboard
zodat je als organisatie hem/haar
kunt vinden.

Registratie ESC Portal (PASS):
Deelnemers dienen voorafgaand aan de start van hun vrijwilligersactiviteit in PASS geregistreerd
te zijn. De subsidie geldt pas vanaf de datum dat de vrijwilliger daadwerkelijk is geregistreerd.

