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Базові поняття 
 

Що ж таке Європейська Волонтерська Служба? 
 

Європейська Волонтерська Служба (англ. European Voluntary Service або EVS) – 

це програма, передбачена Єврокомісією, метою якої є освітня мобільність, 

активізація громадської позиції та полегшення переходу молоді до дорослого 

життя. Молодь з України може долучитись до волонтерства у країнах 

Європейського Союзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Туреччини.   

 

А що буде робити волонтер? 
 

Насправді, проект в рамках програми EVS можна знайти на будь-який смак. 

Існують проекти, що передбачають роботу з дітьми, доглядом за людьми 

похилого віку чи людьми з обмеженими можливостями. А можна працювати в 

організації, що займається мистецькою діяльністю та організовує культурні 

заходи і так би мовити розвиватись духовно. Або ж проекти, метою яких є догляд 

за навколишнім середовищем. Чи може Ви хочете здобути досвід в проектному 

менеджменті? Можливостей є дійсно безліч.  

 

Тривалість EVS проекту коливається від 2 до 12 місяців. Хоча є й винятки. 

 

Який профіль потенційного волонтера? 
 
Програма EVS розрахована на молодих людей віком від 17 до 30 років. Від 
волонтера не вимагається ні спеціальної освіти, ні досвіду роботи.  

 

Варто звернути увагу, що дуже багато проектів існує і створено для 

представників соціально незахищених верств населення, людей з фізичними 

вадами, сиріт, тощо. Щодо мов – то переважно потрібна англійська, але деколи 

бувають й інші, залежно від країни-призначення проекту. 

 

Фінансові умови 
 

Програма EVS є безкоштовною! Більше того, в рамках проекту Вас забезпечують 

проживанням та виділяють кишенькові гроші (сума залежить від країни та 

складає переважно до 150 євро). 

 

Волонтеру відшкодовуються також і витрати на добирання до країни-

призначення проекту, а також покривають візові витрати. 
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Я дуже хочу стати волонтером і поїхати на EVS! 
 

Це мабуть найважливіший момент у всьому процесі EVS. Ви маєте для себе чітко 

визначитись, що ви таки хочете взяти участь у проекті  і тоді переконливо 

крокувати до мети.  І це перша передумова у нашому простому і короткому 

списку критеріїв : 

1) Мотивація та переконання, що проект EVS Вам потрібен та розуміти, що 

Ви також берете на себе відповідальність, що пов’язана не тільки з 

підготовкою до проекту, а й його реалізацією. 

2) Відповідати віковому критерію – 17-30 років 

3) Мати дійсний закордонний паспорт 

 

 

Як же працює система EVS? 
 

Для реалізації EVS проекту необхідна наявність як мінімум трьох сторін: 
 

1. Приймаюча організація (receiving (host) organization)  

2. Відправляюча організація (sending organization)    
3. Волонтер 

 

Наша організація, ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» (англійською Society 

Initiatives Institute), є акредитованою, а отже має право відправляти волонтерів.  

 

Залишилось знайти приймаючу організацію або ж проект: 

 

За цим посиланням, ви можете знайти список відкритих EVS проектів: 

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list 

 

За даним посиланням офіційний перелік приймаючих організацій, де є також 

опис їхньої діяльності: 

http://europa.eu/youth/evs_database_en 

Рекомендуємо одразу писати їм на предмет присутності у них вільних проектів. 
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Рекомендований порядок дій 
 

1. Визначити специфікацію проекту та спробувати знайти відповідний 

проект у базі даних (http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list) 

2. Якісно попрацювати над Вашим резюме. Пам’ятайте – це Ваша візитівка, 

і вас будуть оцінювати по ньому. Ще один важливий елемент – 

мотиваційний лист. Кожен, з даних документів повинен певним чином 

відповідати тематиці обраного чи бажаного проекту. 

3. Контактуйте з потенційною приймаючою організацією, стосовно проекту. 

Також пропонуємо відправляти нам (evs@sii.org.ua) свої резюме та 

мотиваційний лист з чітким описом проекту, і ми, як Ваша відправляюча 

організація спробуємо Вам допомогти. 

4. У разі, якщо приймаюча сторона погодилась взяти Вас на проект – чекаємо 

його офіційного затвердження та підтвердження. 

 

У випадку, якщо проект затвердять, наша команда досвідчених тренерів та 

менторів готує Вас до його початку. 

 

Ще раз і детальніше про фінансові умови 
 

EVS є абсолютно безкоштовним, і брати будь-які оплати з волонтера – 

заборонено.  

 

За кошти EVS оплачується наступне: 

 

Етап навчання 

 підготовчі тренінги (перед виїздом за кордон); 

 різноманітні спеціальні курси та тренінги до початку та під час проекту 

(наприклад, курси з вивчення мови приймаючої країни); 

 ввідний тренінг (незадовго після прибуття до країни); 

 оцінювальна зустріч (всередині реалізації проекту); 

 підсумкова зустріч (після завершення проекту). 

 

Витрати, безпосередньо пов’язані з участю волонтера у проекті: 

 страхування; 

 транспортні витрати; 

 харчування та проживання; 

 гроші на кишенькові витрати. 

 

Інші витрати: 

 методична допомога та підтримка з боку опікуна-ментора; 
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 сертифікат Європейської Комісії, який засвідчує участь у програмі EVS; 

 можливість продовжувати міжнародну діяльність (зокрема, брати участь у 

міжнародних обмінах) 

 

 

Важливі моменти 
 

Кожен учасник проекту отримує сертифікат – YOUTHPASS (Європейський 

освітній сертифікат), в якому зазначається неформальний досвід, отриманий в 

результаті реалізації проекту. Цим документом Європейська Комісія засвідчує 

визнання навчального досвіду в процесі неформального навчання.  

 

EVS волонтером можна бути лише один раз у житті! (Єдиний виняток - 

якщо перший EVS був тривалістю менше двох місяців, тобто був 

короткостроковим). 

 

 

Наші контакти 
 

 

Команда ГО «Інститут Суспільних Ініціатив», сподівається, що дана 

інформація стала Вам у пригоді і допоможе взяти участь у проектах EVS. 

 

За іншими додатковими питаннями звертайтесь до нашого координатора 

Володимира  (063-84-62-375, 097-907-66-73) або пишіть нам Ваші питання на 

evs@sii.org.ua 

 

Ми у соціальних мережах : 

 

Facebook 

Вконтакті 
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