Tudnivalók EVS önkénteseknek
Készüljünk együtt az EVS-re 1.

Hol találok EVS felhívásokat?

Írta: Mokos Béla

Az EVS-re pályázó fiatalok többsége csak egy vagy két hirdetési eszközt böngész. Ha az összes
rendelkezésre álló EVS hirdetési felületet igénybe veszed, másoknál sokkal előbb jutsz
eredményre.
Ebben a füzetben összefoglaltuk, hogy az internet segítségével hol találhatod meg a fogadó
szervezeteket és azok hirdetéseit.

EVS szervezetek hivatalos adatbázisa
Azt gondolhatnánk, hogy EVS fogadó szervezetet könnyű találni, mivel több ezer akkreditált
szervezet fogad önkénteseket Európában. Az első meglepetést azonban az okozza, hogy egy
meghirdetett EVS helyre száz, sőt, akár még ennél több pályázó is jelentkezik. Itt azonban nem
ezzel, hanem egy másik nehézséggel, vagyis a megfelelő EVS szerezetek felkutatásával és
megtalálásával foglalkozunk.
Az összes érvényes akkreditációval rendelkező EVS szervezet megtalálható egy nyilvános
adatbázisban, amely az Európai Ifjúsági Portálon érhető el:
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_hu

Az angol nyelvű adatbázis az Európai Bizottság webhelyén nyilvánosan elérhető, melyben az
összes akkreditált EVS küldő, fogadó és koordináló szervezet leírása olvasható. Egy-egy
adatlap tartalmazza az EVS szervezet rendszeres tevékenységeit, az önkéntesek feladatait, a
kiválasztási szempontokat és néhány egyéb adatot, információt.
Az adatbázis azonban nem tartalmazza azt az információt, hogy az EVS szervezetek éppen
keresnek-e önkéntest vagy sem, azaz mikortól meddig, hány főt, milyen határidővel stb.

Az EVS szervezetek évente három alkalommal pályázhatnak Erasmus+ támogatására, ezért a
nagy számok törvénye alapján a szervezetek nagyjából kétharmada nem is keres önkéntes
résztvevőt akkor, amikor te fogadó szervezetet keresel. Ha már küldtél ki önéletrajzokat az
EVS adatbázisból kikeresett fogadó szervezeteknek, és sok szervezettől nem érkezett rá válasz,
akkor már biztosan érted, hogy mi okozza a nehézséget.
Az EVS adatbázis használatának előnye mégis abban áll, hogy te válogathatod le azokat a
szervezeteket, ahová szívesen mennél önkéntesnek, és ezzel kiszűrheted a számodra szóba
jöhető szervezeteket. További hátránya is van azonban ennek a módszernek, azon túl, hogy
túlzottan időigényes. Ebben az adatbázisban ugyan is, nagyon kevés szervezet tünteti fel az email címét, ami helyett sokszor csak a szervezet webhelyének URL címét találod. Persze ez is
több a semminél, de az áhított e-mail cím innen még több kattintásra van.
Nem árt tudni, hogy a 2014 előtt akkreditált EVS szervezetek EVS no azonosítóval, az
ezt követően regisztráltak PIC azonosítóval rendelkeznek. A fogadó szervezetekkel
folytatott levelezésben ezekre az azonosító számokra hivatkozhatsz, amikor
egyértelműen akarsz azonosítani egy projektet.
Hibák az EVS adatbázisban?
Lehet, hogy találkoztál már azzal a jelenséggel az adatbázisban, amikor nagyon sok fogadó
szervezet adatlapján ugyan az a leírás és elérhetőség szerepel. Ez valóban az adatbázis hibája,
de könnyű kikerülni. A hiba abból adódik, hogy a szűrést követően kapott találati listán
teljesen logikusan a zöld színű „további információk” gombra kattintottál. Ne használd ezeket
a zöld színű gombokat! A találati listán kis keretezett ablakokban jelennek meg az egyes
fogadó szervezetek. A keretek legfelsőbb sorában középre rendezve áll mindig a szervezet
neve vagy a projekt címe, ami egyben egy link. Ezekre kattintva a megfelelő adatlapok
jelennek meg.
Szintén hibának tűnő jelenség, hogy több szervezeti adatlapon nem található e-mail cím. Ez
nem az adatbázis hibája, hanem ebben az esetben az EVS szervezet nem gondoskodott arról,
hogy nyilvánossá tegye e-mail címét. Abból a megszokásból adódik ez, hogy korábban az EVS
adatbázisban alapértelmezett módon megjelent a szervezetek e-mail címe is. Egy ideje
azonban az adatbázis gazdája átállította az e-mail címeket láthatatlanra, és csak akkor jelenik
meg az e-mail cím, ha ezt az adott szervezet átállítja láthatóra. A baj ott van ezzel, hogy
legtöbb EVS szervezet nem tud arról, hogy az alapértelmezett beállítás az e-mail cím elrejtése
lett, vagyis sok szervezetnél nem is sejtik még, hogy e-mail címük nem látható az
adatbázisban.
A változtatás mögött a szándék áll, hogy az Európai Bizottság ezzel próbálja meg rábírni a
szervezeteket az EVS adatbázis újabb, alternatív változatának használatára, ami minden olyan
adatot és információt tartalmaz, amelyre neked szükséged van.

EVS hirdetések adatbázisa
Az Európai Ifjúsági Portálon elérhető EVS hirdetéseket tartalmazó adatbázis naprakészen
tartalmazza az önkénteseket aktuálisan kereső fogadó szervezet felhívásait.
https://europa.eu/youth/volunteering_hu

Naponta kerülnek ide újabb és újabb EVS felhívások, tehát érdemes sűrűn ránézni. Ez a
hirdetési adatbázis viszonylag új, annak ellenére, hogy egy-két éve már működik. Előnye az EVS
adatbázishoz képest az, hogy hirdetéseket itt maguk az EVS szervezetek készíthetik el,
módosíthatják, törölhetik vagy akár újra aktívvá is tehetik azokat.
Annak ellenére, hogy több ezer EVS fogadó szervezet működik Európában, közülük még
viszonylag kevés hirdet ezen az oldalon. Ennek magyarázata részben az, hogy a szolgáltatás
viszonylag új, és az EVS szervezetek az utóbbi néhány évben hozzászoktak az EVS projekteket
hirdető Facebook oldalak használatához. Érdekes fejlemény azonban, hogy az utóbbi
hónapokban többszörösére nőtt az EVS hirdetési adatbázisban megjelentetett EVS projektek
száma, ami azt jelzi, hogy egyre több szervezet kezdi használni ezt a szolgáltatást.
A hirdetési adatbázisban csak olyan EVS projekteket találsz, amelyek éppen résztvevőket
keresnek. Az egyes hirdetésekben megtalálod a jelentkezés határidejét, jelentkezés módját és
feltételeit, az önkéntesség tervezett kezdési és befejezési időpontját, és a hirdető szervezet
elérhetőségeit is.
Érdemes odafigyelni az adatbázisban megadott határidőkre, mert ezek időnként gyorsan
lejárnak. Készíts egy kis naptárt magadnak a számodra szóba jöhető EVS felhívások aktuális
pályázati határidőiről, így nem maradhatsz le egyről sem.

A szűrőben be lehet állítani
-

a fogadó országot
az önkéntesség kezdő és befejező időpontját
az önkéntes projekt témáját

Ezek a szűrési feltételek biztosítják számodra azt, hogy csak olyan találatokat kapj a listádra,
amelyek számodra érdekesek lehetnek.

EVS koordináló szervezetek közvetlen megszólítása
A fogadó oldalon sok esetben nem maga az önkéntest fogadó szervezet, hanem egy vele
partnerségben együttműködő EVS koordináló szervezet toborozza az önkénteseket. Ebben az
esetben a bemutatkozó dokumentációd tartalmazó pályázatod a koordináló szervezethez kell
eljuttatnod.
Az EVS koordináló szervezetek szintén megtalálhatók az EVS szervezetek hivatalos
adatbázisában: http://europa.eu/youth/evs_database
A szűrőben állítsd be az „EVS accreditation type” szűrési feltételnél, hogy csak koordináló
szervezeteket szeretnél a találati listádra kapni.
A koordináló szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel jelentősége abban áll, hogy náluk szinte
mindhárom pályázati határidő alkalmával találsz aktuális EVS felhívásokat. Tehát ez az a
szervezet típus az EVS programban, ahol bármikor szinte biztosra mehetsz.
A koordináló szervezetek rendszerint jól szervezett EVS weboldallal is rendelkeznek, melyen
minden lényeges és aktuális információt megtalálsz a hirdetett helyekről és a jelentkezési
folyamatról.
A jelentkezésed során arra nagyon ügyelj, hogy az önkéntes kiválasztását nem a koordináló
szervezet végzi. Ők csak koordinálják a jelentkezők toborzását, majd a jelentkezési határidőt
követően továbbítják az összes jelentkezést a fogadó szervezet számára. Az önéletrajzod és a
motivációs leveled tehát ne a koordináló szervezetre szabd, hanem továbbra is a fogadó
szervezetre.
Arra is gondosan ügyelj, ha több olyan fogadó szervezethez adod be a jelentkezésed, melyeket
azonos koordináló szervezet fog össze, hogy minden egyes fogadó szervezet esetében sajátos,
a fogadó szervezet projektjére szabott motivációs levelet küldj.
Motivációs levél helyett gyakorta pályázati űrlap kitöltését kéri a koordináló szervezet. Ez
esetben is ügyelj arra, hogy ahány fogadó szervezethez jelentkezel egy koordináló szervezet
által, annyi pályázati űrlapot kell kitöltened.

EVS csoportok a Facebook-on

EVS koordinátorok által létrehozott és működtetett Facebook közösségi oldalakon aktuális EVS
hirdetéseket találsz.
A fogadó szervezetek ezekre az oldalakra teszik fel leginkább urgent call vagy open call típusú
felhívásaikat.
Az urgent call lényegében egy last minute hirdetés, amikor sürgősen keresnek önkéntest egy
egy megüresedett EVS helyre.
Az open call egy bárki által megpályázható EVS felhívás.
Az általunk ismert és használt EVS Facebook csoportok az alábbiak:
https://www.facebook.com/findEVS/
https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/
https://www.facebook.com/groups/381058388638223/
https://www.facebook.com/pages/Discover-the-EVS-EuropeanVoluntaryService/139995199358271?user=552532722
https://www.facebook.com/groups/22283221467/
https://www.facebook.com/groups/evsactually/
https://www.facebook.com/groups/evsbook/
https://www.facebook.com/AGORACULTURAL

Az EVS önkéntesek Facebook oldal
Az EVS önkéntesek Facebook oldalt a FIVE működteti. Itt mindig találsz aktuális EVS
felhívásokat! Az oldalt hetente több bejegyzéssel frissítjük. Csatlakozz az oldal követőihez, így
a bejegyzésekről azonnal értesülsz. https://www.facebook.com/evs.program
Beállítottad-e már ezt az oldalt követésre? Ha nem, arra kérünk, tedd meg, mert itt
folyamatosan juthatsz újabb és újabb EVS információkhoz.
Arra kérünk téged, hogy Facebook bejegyzéseinket folyamatosan oszd meg, lájkold vagy
kommenteld. Így jutnak el ismerőseidhez és barátaidhoz ezek a lehetőségek, és a mi munkák
eredményét is megsokszorozod Facebook aktivitásoddal.

Használd az összes módszert!

A fenti adatbázisokkal, hirdetési felületekkel képet adtunk a legfontosabb EVS hirdetési
eszközökről és csatornákról. Úgy tűnik, hogy az EVS szervezetek adatbázisát kezdi leváltani az
EVS hirdetési adatbázis, amely gyakorlatiasabb információkat is tartalmaz. Ugyanakkor az is
lényeges, hogy a szabad EVS helyek felkutatásakor minden fontos keresési és hirdetési
csatornán érdemes próbálkozni a siker érdekében.

Köszönetnyilvánítás
Tudnivalók EVS önkénteseknek sorozatunk füzetei hosszú évek alatt készültek el. A Fiatalok a
Vidékért Egyesület 2001 óta küld résztvevőket az Európai Önkéntes Szolgálat keretében. Ez idő
alatt több száz fiatal EVS projektjét segítettük már. Ez a kiadvány tartalmazza mindazokat a
fontos tapasztalatokat, amelyeket ezekből a projektekből gyűjtögettünk össze. Köszönettel
tartozunk érte korábbi és jelenlegi EVS önkénteseinknek és EVS partnereinknek, akik
kérdéseikkel, sajátos eseteikkel, jó gyakorlataikkal segítették munkánkat. Köszönetet kell
mondanunk továbbá mindazoknak, akik olvasták EVS füzeteinket, és kérdéseikkel,
felvetéseikkel rámutattak, hogyan érdemes időről időre tovább írni, átdolgozni a szöveget.
Mokos Béla

