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WYMAGANIA MERYTORYCZNE STAWIANE PRZED KANDYDATAMI DO WPISANIA DO BAZY EKSPERTÓW 

OCENIAJĄCYCH WNIOSKI I RAPORTY SKŁADANE W PROGRAMIE EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI 
 
Obowiązkowe wymagania merytoryczne: 
Każda osoba ubiegająca się o wpisanie do Bazy ekspertów współpracujących z FRSE w zakresie objętym 
niniejszym naborem musi posiadać: 

a) wiedzę w zakresie celów, priorytetów i oferty programu Europejski Korpus Solidarności; 
sprawdzenie wiedzy może przybrać formę testu on-line, który będzie wypełniany obowiązkowo 
przez osobę wpisaną do Bazy przed szkoleniem organizowanym przez FRSE, o którym mowa w 
Załączniku 3 (Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi); 

b) praktyczne umiejętności obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), narzędzi IT 
wspierających proces zdalnego wnioskowania/raportowania/oceny oraz narzędzi IT 
umożlwiających udział w zdalnych spotkaniach/webinariach; 

c) znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1; 

d) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (w przypadku oceny wniosków 
złożonych w języku angielskim). 

Spełnienie wymagań opisanych w punktach b, c i d będzie sprawdzane przez Komisję na podstawie 
oświadczenia. Komisja zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji od kandydata. 
 
Obowiązkowe wymagania merytoryczne specyficzne dla Europejskiego Korpusu Solidarności 

Osoba kandydująca do umieszczenia w Bazie ekspertów powinna spełniać poniżej podane wymagania: 

 
PROJEKTY SOLIDARNOŚCI  
 

Wymagania Sposób weryfikacji 

Wymaganie 1 
Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze 
kształcenia pozaformalnego młodzieży i osób pracujących z 
młodzieżą lub na jego rzecz w szczególności dotyczące 
wspierania lokalnych inicjatyw młodzieży np. w charakterze 
pracownika organizacji/instytucji edukacyjnej, edukatora, 
trenera edukacji pozaformalnej, pedagoga, nauczyciela, 
instruktora, wychowawcy, eksperta, badacza  

Opis zawarty we wniosku on-line 

Wymaganie 2 
a) Co najmniej 10 dokonanych ocen wniosków o 

dofinasowanie lub raportów/sprawozdań 
projektów zawierających działania dotyczące 
młodzieży i osób pracujących z młodzieżą lub 
edukacji pozaformalnej lub 

b) osiągnięcia w dziedzinie edukacji pozaformalnej lub 
pracy z młodzieżą i/lub na jej rzecz, w szczególności 
związanych z lokalnymi inicjatywami młodzieży np. 
prowadzone badania, publikacje, zrealizowane 
projekty międzynarodowe lub ich ewaluacja, 

a) Wypełniona we wniosku on-line 
tabela zawierająca wykaz tytułów 
ocenionych projektów lub 
inicjatyw 

 
 
b) Opis zawarty we wniosku on-line 
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analizy, artykuły, recenzje, zrealizowane szkolenia, 
wykłady, prezentacje, zajęcia, opracowywanie 
programów nauczania i programów szkoleń itp.    
 

Wymaganie 3 
Znajomość przynajmniej dwóch obszarów wiedzy 
dotyczących Europejskiego Korpusu Solidarności 
wymienionych w Załączniku 2. 

Deklaracja zawarta we wniosku 

ZNAK JAKOŚCI EUROPEJSKIEGO KORPUSU SOLIDARNOŚCI 
 

Wymagania Sposób weryfikacji 

Wymaganie 1 
Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze 
kształcenia pozaformalnego młodzieży i osób pracujących z 
młodzieżą lub na jego rzecz w szczególności realizacji, 
wspierania, projektów wolontariatu 
krajowego/międzynarodowego np. w charakterze 
pracownika organizacji/instytucji edukacyjnej, edukatora, 
trenera edukacji pozaformalnej, pedagoga, nauczyciela, 
instruktora, wychowawcy, eksperta, badacza, koordynatora 
projektów wolontariatu krajowego/międzynarodowego.  

Opis zawarty we wniosku on-line 

Wymaganie 2 
a) Co najmniej 10 dokonanych ocen wniosków lub 

raportów/sprawozdań projektów zawierających 
działania związane z realizacją projektów 
wolontariatu krajowego/międzynarodowego lub 

b) osiągnięcia związane z  rozwojem wolontariatu 
krajowego/międzynarodowego, np. ekspert  jest 
autorem publikacji związanych z wolontariatem lub 
z tematami istotnymi z perspektywy realizacji 
projektów wolontariatu 
międzynarodowego/krajowego, udział w 
merytorycznych grupach roboczych 
krajowych/międzynarodowych związanych z 
rozwojem wolontariatu 
krajowego/międzynarodowego, prowadzone 
badania, publikacje, zrealizowane projekty 
międzynarodowe lub ich ewaluacja, analizy, 
artykuły, recenzje, zrealizowane szkolenia, wykłady, 
prezentacje, zajęcia, opracowywanie programów 
nauczania i programów szkoleń dla wolontariuszy, 
organizatorów wolontariatu  itp.    
 

a) Wypełniona we wniosku on-line 
tabela zawierająca wykaz 
tytułów ocenionych projektów 
lub inicjatyw 

 
 
b) Opis zawarty we wniosku on-line 

Wymaganie 3 
Znajomość przynajmniej dwóch obszarów wiedzy 
dotyczących Europejskiego Korpusu Solidarności w 
Załączniku 2. 

Deklaracja zawarta we wniosku 
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Wymaganie 4 
Doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu  
wolontariatu – krajowego lub międzynarodowego w 
charakterze wolontariusza lub koordynatora (minimalny 
czas trwania działań w ramach projektu: 4 miesiące). 

Wypełniona we wniosku on-line 
tabela zawierająca informację 
dotyczącą realizowanego projektu. 

 


