Què és un Projecte Solidari?
Un Projecte Solidari és una activitat que un jove o una jove pot realitzar en un grup de cinc
o més persones per impulsar un canvi positiu en el seu entorn local. Són iniciatives
creades i posades en marxa pels propis joves en el lloc on viuen.
A més de fer front a reptes locals, els projectes solidaris han d’incorporar un valor europeu
afegit buscant solucions a problemes que també s’identifiquen a escala europea com, per
exemple, la inclusió, el canvi climàtic, el consum responsable, el compromís democràtic,
la ciutadania o la igualtat de gènere.
Els projectes poden durar entre 2 i 12 mesos.
Qui pot participar?
Qualsevol jove que tinga entre 18 i 30 anys i residisca en qualsevol dels països
participants en el Cos Europeu de Solidaritat (tots els països de la Unió Europea, Islàndia,
Turquia i Macedònia del Nord). Els grups han d'estar formats per un mínim de 5 persones
d'un mateix país. No hi ha un nombre màxim de participants en el grup.
Amb quin suport financer conte?
Rebràs 500 euros al mes en suport del projecte, és a dir, per als costos vinculats a la seua
gestió i execució. També hi ha finançament per comptar amb el suport d'un tutor en el
projecte en cas necessari.
Com es pot sol·licitar?
La sol·licitud de suport per a projectes solidaris és un procés simple que es realitza a
través de formularis web. La teua sol·licitud serà avaluada per l'agència nacional del país
en el qual resideixes. Pots preparar-la tu mateix o, si ho prefereixes, pots recórrer a una
organització experimentada quan sol·licites finançament.
En el formulari de sol·licitud, hauràs de respondre a preguntes com ara per què vols dur a
terme aquest projecte, com beneficiarà a la teua comunitat i quines activitats tens previst
realitzar durant la preparació i l'execució de la idea.
Abans de presentar la sol·licitud...
1. Crea el teu grup: posa't en contacte amb altres joves de la teua comunitat i crea el teu
grup entorn d'una idea o un tema comú.
2. Fes que tots s'inscriguen en el portal del Cos Europeu de Solidaritat (és un requisit
necessari).

3. Demana un identificador de l'organització: un membre del grup ha de fer de "cap de
grup" i inscriure's en el sistema de registre d'organitzacions per a obtenir un identificador
de l'organització, creant un compte EU Login.
També és possible demanar suport a una organització que estiga disposada a presentar la
sol·licitud en el vostre nom.
4. Estudia a la Guia del Cos Europeu de Solidaritat, la part corresponent als projectes
solidaris. Si necessites més informació, pots posar-te en contacte amb la teua agència
nacional per a sol·licitar ajuda.
5. Crea el teu projecte: estructura les teues idees (pensa sobre els objectius del projecte,
qui formarà part del grup, quins resultats esperes aconseguir, quin pressupost requereix el
projecte i quines activitats es duran a terme) i emplena el formulari web.
Finalment, presenta la sol·licitud: presenta-la en línia a través del formulari web "ESC31
Solidarity Projects". Revisa els terminis de les 3 convocatòries anuals al mes de febrer,
abril i octubre.

Si busques inspiració, consulta les experiències d’altres joves
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.inju ve.es/ca/jovenes

