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Wolontariat europejski
Zaproszenie do składania ofert osób zainteresowanych udziałem w wolontariacie europejskim
prowadzonego w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.
Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska, zaprasza
do składania ofert osób zainteresowanych udziałem
w wolontariacie europejskim prowadzonego w ramach
programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Projekt
realizowany będzie w Wydziale Sportu i Młodzieży
prowadzonego przez Radę Miasta Carral (Hiszpania)
w okresie od 2 września 2015 roku do 2 marca 2016
roku (6 miesięcy).
Projekt jest współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej „Erasmus+”. Wysokość dofinansowania otrzymanego przez Miasto Słupsk wynosi
4.724,17 euro.
Wszystkie koszty finansowe określone poniżej zostaną
pokryte w ramach projektu:
 Koszty podróży;
 Koszty organizacyjne (zakwaterowanie,
wyżywienie, komunikacja miejska);
 Wsparcie językowe;



Wsparcie indywidualne (kieszonkowe);

Dodatkowo projekt zapewnia plan ubezpieczenia
dostosowany do potrzeb uczestnika Wolontariatu
Europejskiego w trakcie wolontariatu.
WYMAGANIA
Aby wziąć udział w projekcie należy posiadać
obywatelstwo
Unii
Europejskiej,
znajdować
się w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat, posługiwać
się językiem angielskim bądź hiszpańskim w stopniu
bardzo dobrym oraz posiadać pełną zdolność
do czynności prawnych. Dodatkowym atutem będzie
przedstawienie dyplomu studiów licencjackich bądź
magisterskich.
ZAKRES ZADAŃ
Do zakresu zadań wykonywanych przez uczestnika
Wolontariatu Europejskiego należeć będą:
 udzielanie wsparcia, prowadzenie działań
i doradztwa dla młodzieży, w realizacji zajęć
w czasie wolnym, w przygotowaniu
dokumentów i materiałów upowszechniających
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dla młodzieży oraz w organizacji warsztatów,
seminariów i innych wydarzeń, również
kierowane do tej grupy docelowej;
promowanie stowarzyszeń i wolontariatu,
zwiększenie udziału obywateli w życiu Miasta
Carral;
udzielanie wsparcia podczas prowadzenia
działań
społeczno-kulturowych
osobom
starszym, młodzieży i innym grupom
docelowym, związanych z integracją społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem;
udzielanie wsparcia w działaniach związanych
z ochroną, zwiększaniem świadomości
i upowszechnianiem kultury i rewitalizacji
dziedzictwa historycznego i architektonicznego;
udział w organizacji lokalnych festynów
i tradycji;
udzielanie wsparcia w organizowaniu działań
związanych z turystyką aktywną, ochroną
środowiska, dziedzictwa i natury w regionie;
wsparcie działań związanych z nauczaniem
języków obcych w szkołach, udział w kampaniach promujących takie wartości jak równość,
wielokulturowość, zdrowie, edukacja;
udział w nieformalnych i formalnych działaniach edukacyjnych dla młodych ludzi, takich
jak obozy letnie, place zabaw, działania służące
wspieraniu czytania.

ZGŁOSZENIE
Do zgłoszenia kandydat dołącza następujące dokumenty w języku polskim oraz angielskim lub
hiszpańskim:
 list motywacyjny,
 życiorys (CV),
 kserokopia dowodu osobistego,
Dokumenty dodatkowe (załączona lista "dodatkowych
dokumentów" wraz z krótkim opisem w języku

angielskim):
 dokumenty poświadczające
(kserokopie dyplomów lub
o stanie odbytych studiów),

wykształcenie
zaświadczenia

 dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
o
ukończonych
kursach,
szkoleniach,
referencje),
 kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego.
ZASADY WYBORU
Wybór zostanie dokonany na podstawie przedstawionych dokumentów przez Organizację Goszczącą
oraz
opinii
wystawionej
podczas
rozmowy
kwalifikacyjnej.
Zgłoszenia należy składać osobiście w Biurze
Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku,
pokój 104, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
w zamkniętej kopercie albo przesłać pocztą na adres
Urzędu z dopiskiem:
„Wolontariat Europejski”, w terminie do 8 lipca 2015
r., natomiast rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 9
lipca 2015 r. w pokoju 104 Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
Osoba wyłoniona zostanie poinformowana telefonicznie. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list
motywacyjny lub CV powinny być podpisane oraz
opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.
Poz. 1182 z późn. zm.).”
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KONTEKST
Wszystkie organizacje, które chcą zaangażować
się
w działania w ramach wolontariatu europejskiego
muszą posiadać akredytację. Akredytacja umożliwia
dostęp do wolontariatu europejskiego i ma zagwarantować przestrzeganie zasad i minimalnych
standardów jakościowych wolontariatu europejskiego.
Decyzja w sprawie przyznania akredytacji Urzędowi
Miejskiemu w Słupsku została podjęta przez Narodową
Agencję na podstawie złożonego Wniosku o Akredytację oraz raportu ze spotkania akredytacyjnego,
w oparciu o kryteria ujęte w dokumencie Zasady
Akredytacji. W Polsce rocznie proces akredytacyjny
przechodzi ok. 100 organizacji. Liczba samorządów
terytorialny, które widnieją w bazie akredytacyjnej
wynosi ok. 10.

Osoba do kontaktu:
(1) Katarzyna Janowska
Urząd Miejski w Słupsku
Biuro Prezydenta Miasta
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: 59 842 30 21
e - mail: k.kanclerska@um.slupsk.pl
(2) Rafał Kuligowski
Urząd Miejski w Słupsku
Biuro Prezydenta Miasta
Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: 59 848 85 42
e - mail: r.kuligowski@um.slupsk.pl

„Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+"
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Praca w UE
Od 2011 roku możemy podjąć zatrudnienie
w dowolnym kraju Unii Europejskiej, nie pytając
nikogo o zdanie. Niestety, gdy zniknęły przeszkody
formalne, pojawiły się te realne. Cała Europa nie
może uporać się z kłopotami gospodarczymi,
których efektem jest bezrobocie, obniżki płac
i świadczeń społecznych. Co gorsze, poprzez kryzys
wzmocniła się nieufność wobec przyjezdnych.
Najważniejsze formalności
Pozwolenia na pracę nie obowiązują już praktycznie
w żadnym państwie Unii Europejskiej. Jednakże,
przenosząc się do innego kraju UE trzeba pamiętać
o dopełnieniu innych formalności. Mniej więcej
w połowie państw Unii istnieje obowiązek
meldunkowy – Cypr, Słowacja, Austria, Bułgaria,
Belgia, Rumunia, Niemcy.
Kolejna sprawa to zarejestrowanie się w miejscowym
urzędzie pracy, co pozwoli na przedłużenie
dozwolonego pobytu z 3 do 6 miesięcy. Są jednak
i takie państwa, w których do różnych urzędów zgłosić
się trzeba dopiero wtedy, gdy znajdzie się pracodawcę.
Więcej:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-jobabroad/index_pl.htm

Warunki pracy
W wielu krajach umowy zawiera się ustnie (Wielka
Brytania, Szwecja), ale jako obcokrajowiec powinieneś
poprosić o wersję papierową. Jeśli coś w dokumencie
jest niejasne, trzeba zwrócić się o pomoc do ekspertów
z urzędów pracy lub związkowców.
Jeśli pracodawca oferuje nam umowę na czas określony
sprawdźmy, czy ma do tego prawo. Koniecznie trzeba
też zorientować się, czy w branży, w której
podejmujemy pracę, nie obowiązuje układ zbiorowy
między pracodawcami a pracobiorcami.
Więcej:
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad
/index_pl.htm
Czas pracy jest zróżnicowany. Praca po godzinach jest
zwykle wynagradzana dużo lepiej, a osoby zatrudnione
w specjalnych warunkach mają zazwyczaj dodatkowe
przywileje:


osoby niepełnosprawne –
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=pl;



urlop macierzyński http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/right
s/work-life-balance/index_pl.htm).
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W większości krajów płatny urlop wypoczynkowy
wynosi 24 dni.
Bilans zysków i strat
Najwięcej w Europie zarabia się w Luksemburgu,
Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii
czy Holandii. Najwyższe wynagrodzenia oferowane
są oczywiście specjalistom – inżynierom budownictwa,
finansistom i lekarzom. Najsłabiej płacą w nowych
krajach UE oraz Włoszech, Grecji i Portugalii.
Koszty utrzymania są zazwyczaj proporcjonalne
do zarobków.
Procedury zakładania działalności, spółki kapitałowej
lub osobowej są bardzo zróżnicowane i często
skomplikowane. Sprawdź, jakie będziesz miał
obowiązki wobec urzędników, jakie podatki będziesz
płacił i na jakie rodzaje działalności potrzebne jest
specjalne zezwolenie.
Dowiedz się więcej o swoich prawach:
http://europa.eu/eu-life/work-pensions/index_pl.htm
Szukasz pracy w instytucjach UE? Zapraszamy
na stronę: http://europa.eu/epso/index_pl.htm

Aktywizacja osób młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku realizuje projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, który dotyczy organizacji staży zawodowych i prac interwencyjnych dla bezrobotnych
osób młodych do 29 roku życia.
W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18
do 29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Słupsku jako osoby bezrobotne. Dodatkowe
osoby te muszą należeć do tzw. młodzieży NEET.
Zgodnie z definicją przyjętą w programie PO WER
2014-2020 za osobę należącą do tej grupy uznaje
się osobę, która:
 nie pracuje;
 nie kształci się;
 nie szkoli.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod
następującymi numerami telefonu:
- informacje dot. organizacji prac interwencyjnych Pani Bożena Czereś tel. 59 846 09 00
- informacje dot. organizacji staży zawodowych - Pani
Magdalena Janicka - Rędzia tel. 59 846 09 07

do pobrania:


ulotka informacyjnawnioski o organizację staży
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zawodowych i prac interwencyjnych


formularz informacji przestawionych
ubieganiu się o pomoc de minimis



wniosek o skierowanie osób bezrobotnych
na odbycie stażu

przy

Źródło:
http://www.slupsk.pup.info.pl/Urzad/Programy/w-trakc
ie-realizacji/Projekt-Aktywizacja-osob-m-odych-pozos
tajacych-bez

zapewni kredyty o wartości do 30 mln euro.
Porozumienie zapewni wsparcie finansowe studentom
z Hiszpanii w jednym z 33 krajów biorących udział w
programie Erasmus+ oraz studentom tych krajów.
Na program przeznaczona zostanie kwota 500 mln euro
z budżetu Erasmus+, co pozwoli na pozyskanie do 3
mld euro na kredyty dla młodych Europejczyków.
Ogólnie program ma służyć wsparciem dla 200 tys.
przyszłych magistrów.
Na roczne studia magisterskie przeznaczone zostanie
do 12 tys. euro, a na studia dwuletnie — do 18 tys. euro.
Kredyty te będą oferowały korzystne warunki. Studenci
nie będą musieli składać zabezpieczenia kredytu, który
będzie charakteryzować się niską stopą procentową
i przedłużonym okresem spłaty.
12 czerwca br. zostaną powołane wskazówki od nowego
Stowarzyszenia studentów i absolwentów Erasmus+
(ESAA). Nowe stowarzyszenie będzie reprezentować
ponad 3 mln studentów, którzy wezmą udział
w programie i skupiać będzie cztery istniejące
stowarzyszenia: Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus Mundus, Erasmus Student Network,
garagErasmus (gE) i OCEANS).
Dalsze informacje

Studia magisterskie z Erasmus+
Dzięki porozumieniu MicroBanku i Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego, Erasmus+ uruchomił
program, który umożliwi sfinansowanie studiów
magisterskich w Hiszpanii. Kredyt studencki ma być
udzielany bez specjalnych zabezpieczeń, z niskim
oprocentowaniem i przedłużonym okresem spłaty.
Obecnie kredyty dla studentów odbywających studia
magisterskie za granicą są dostępne w ramach programu
gwarancji kredytowych dla studentów studiów
magisterskich Erasmus+. MicroBank i Europejski
Fundusz Inwestycyjny podpiszą porozumienie, które

 Program Erasmus+
 Erasmus+ Kredyty dla studentów studiów
magisterskich
 Europejski Fundusz Inwestycyjny
 MicroBank

Źródło:
http://ec.europa.eu/polska/news/150611_erasmus_spai
n_pl.htm
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 Safran przyjmie 2-3 tys. uczniów na przyuczania do zawodu w swoich europejskich
spółkach zależnych.
 Capita zaoferuje młodym ludziom ponad 500
miejsc na przyuczanie do zawodu;
 CSR Europe do końca 2017 r. stworzy okazję dla
50 tys. młodych ludzi do skorzystania
ze szkoleń.
Inne przedsiębiorstwa, które przystąpiły do sojuszu,
to Bertelsmann, Saica i Verallia Saint-Gobain.

Szkolenie dla młodych
W ramach Europejskiego sojuszu na rzecz
przygotowania zawodowego, który działa od roku
2013, podpisano już ponad 80 deklaracji
zobowiązań. Ministrowie odpowiedzialni za szkolenie zawodowe wraz z partnerami społecznymi
i Komisją Europejską planują obsadzenie kolejnych
140 000 miejsc na przyuczanie do zawodu i ofert
szkoleń dla młodych ludzi.
Przyuczanie do zawodu pomaga młodym ludziom
w zdobywaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych
do znalezienia dobrej pracy. Ponad czterdzieści
przedsiębiorstw przyłączyło się do europejskiego
sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego
oraz zobowiązało się do zwiększenia liczby ofert
przyuczania do zawodu. Przedsiębiorstwa udostępnią
łącznie ponad 140 000 miejsc na przyuczanie
do zawodu i ofert szkoleń.
Do głównych deklaracji i zobowiązań należą:
 Do 2017 r. Adecco zapewni szkolenia dla 5 tys.
młodych ludzi;
 Do 2018 r. AXA stworzy możliwości
zatrudnienia dla 20 tys. młodych ludzi;
 BMW rozszerzy bazę szkolenia zawodowego na
poziomie międzynarodowym;

Przyszli
członkowie
przedstawili
deklaracje
zobowiązań w sektorze budowlanym, chemicznym,
handlu i edukacji. Nowe deklaracje zobowiązań
pochodzą
od
pięciu
krajowych
organizacji
związkowych nauczycieli, francuskiego związku
zawodowego w sektorze energetycznym, rządu
szkockiego, Europejskiego Stowarzyszenia Władz
Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez
Całe Życie, oraz ośrodka analitycznego Fundacji
Bertelsmanna.
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