Corpo Europeu de Solidariedade:

Como fazer parte enquanto
Organização?
As organizações têm um papel fundamental no Corpo Europeu de Solidariedade (CES). São elas que
oferecem PLACEMENTS aos jovens registados no Corpo. Nesta primeira fase, as organizações
interessadas em participar no CES podem candidatar-se para fundos através dos programas de
financiamento da UE. Há oito programas que suportam o Corpo Europeu de Solidariedade:
Programa Erasmus+ (através do Serviço Voluntário Europeu)
Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social
Programa LIFE
Fundo de Asilo, Migração e Integração
Programa Health
Programa Europa para os Cidadãos
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (através do programa Interreg)
Programa de Desenvolvimento Rural

Quais são as organizações que podem participar?
Várias
organizações,
como
as
não
governamentais, de sociedade civil, autoridades
nacionais, regionais e locais ou empresas sociais
podem ser organizações participantes. Depois
de serem autorizadas de acordo com cada
programa de financiamento, as organizações
podem procurar potenciais funcionários,
estagiários, aprendizes ou voluntários para a sua
base de dados de atividades solidárias no Corpo
Europeu de Solidariedade. Cada organização
participante tem de cumprir com os critérios de
alta qualidade, subscrever a Missão e Princípios
do Corpo Europeu de Solidariedade e aderir à
Carta do Corpo Europeu de Solidariedade,
estabelecendo os direitos e as responsabilidades
durante todos os passos da experiência
solidária.
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Quem é
elegível?
ONGs,
organizações de
juventude,
desporto,
voluntariado,
corpos públicos,
empresas socias,
entre outros.
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Os mecanismos de candidature e de financiamento são
garantidos de acordo com as regras de avaliação de cada programa.
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