European Solidarity Corps
Kent u een groep van minimaal 5 jongeren tussen de 18 en 30 jaar met toffe ideeën voor hun buurt of
een bepaalde doelgroep? Jongeren die het zien zitten om zelf een project op te zetten omtrent een
thema dat zij belangrijk vinden?
Bij ons krijgen ze een mooie subsidie om die ideeën zelf werkelijkheid te maken!
Solidariteitsprojecten
Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma voor projecten die door jongeren zelf
worden bedacht en uitgevoerd. Dit mag echt van alles zijn! Het belangrijkste is dat ze iets goeds doen
voor een ander. Deze projecten noemen wij Solidariteitsprojecten. Het European Solidarity Corps
begeleidt de jongeren daarbij tot op zekere hoogte, maar de projecten hebben als doel dat
jongeren leren en ontwikkelen door zelf dingen uit te proberen. Het gaat hier dus niet om een perfect
uitgevoerd project maar wel om de mogelijkheid te leren en te ontwikkelen! Uw organisatie hoeft hier
in principe dus niets voor te doen. Ter inspiratie treft u hieronder korte voorbeelden van eerder
gesubsidieerde Solidariteitsprojecten.






Zes jongeren met diverse achtergronden zien dat studenten vaak ongezonde maaltijden
kiezen. Om hen te helpen gezonder te eten, wil de projectgroep met behulp van vluchtelingen
‘homecooked’ maaltijden verzorgen, verpakt in een biologisch afbreekbare verpakking, voor
een betaalbare prijs.
Een groep vrijwilligers wil jongeren aanzetten om na te denken over een duurzame toekomst.
Dit willen zij doen door minimaal 2000 jongeren op festivals en evenementen te informeren,
en te laten ervaren hoe een duurzame toekomst eruit kán zien. Hiervoor gaan zij op festivals
en evenementen informatieve sessies organiseren of een kraampje plaatsen.
De Picknick brengt jongeren in contact met het bedrijfsleven om het netwerk van de jongeren
maar ook het bedrijfsleven te verbreden. Onder het genot van een hapje praten zij met elkaar
en versterken de jongeren hun netwerk. Veel jongeren vinden het lastig om op iemand af te
stappen en te netwerken. Daarom worden er voorafgaand aan de picknick trainingen als
'Netwerken' en 'Herken je kwaliteiten' gegeven.

De subsidie
Voor een Solidariteitsproject ontvangt de projectgroep € 500,00 per maand aan subsidie welke zij naar
eigen inzicht in mogen zetten om hun project te bekostigen. Daarnaast kunnen ze indien gewenst ook
een extra subsidie voor een zelf uitgekozen coach aanvragen die hen begeleid met de uitvoering van
het project. Ze kunnen hierbij bijvoorbeeld kiezen voor iemand uit uw organisatie, maar dat hoeft niet
per se.
Er is ook een vergoeding voor inclusie kosten mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand uit de
projectgroep die de reiskosten van en naar het project niet kan betalen of een tolk of speciaal vervoer
nodig heeft. Daarnaast kan deze vergoeding ook ingezet worden om de doelgroep van het project te
helpen deel te nemen aan het project.
Kent u jongeren die geïnspireerd zijn geraakt, maar nog niet helemaal weten hoe ze dit aan moeten
pakken?
Geen probleem! Het European Solidarity Corps organiseert regelmatig gratis en vrijblijvende
Informatiebijeenkomsten waarbij we meer informatie geven over de verschillende mogelijkheden.
Daarnaast organiseren we ook gratis Worklabs waarin we je begeleiden bij de subsidieaanvraag of de
vormgeving van je idee. Ook als je nog geen vastomlijnd idee hebt kun je hier dus alvast inspiratie

opdoen! Houdt de agenda op de website in de gaten voor nieuwe data.
*(https://www.europeansolidaritycorps.nl/agenda)
*(Kent u jongeren die al geïnteresseerd zijn in een Worklab of informatiebijeenkomst maar ziet u nog geen bijeenkomst in de
agenda staan? Laat het onze projectleider Irja de Heij dan weten zodat wij dit bij genoeg animo voor hen kunnen
organiseren.)

Contact en vragen
Op de website https://www.europeansolidaritycorps.nl/voor-jongeren/solidariteitsprojecten treft u
meer informatie over de Solidariteitsprojecten. Onze Projectleider Irja staat daarnaast ook altijd klaar
om een op een met jongeren of organisaties te sparren over de diverse mogelijkheden of eventuele
obstakels waar ze tegenaan lopen. U kunt Irja ook bellen als u gewoon wat vragen hebt. Ze is te
bereiken via Whatsapp of E-mail maar u kunt ook een belafspraak maken of een online meeting met
haar plannen als u dat fijner vindt. Ze denkt graag met u mee!
Algemeen
E.: esc@nji.nl
T.: 030- 2306344
Irja de Heij (Projectleider van de Solidariteitsprojecten)
E.: i.deheij@nji.nl
T.: 06- 25660657
Sanne de Bonte
E.: s.debonte@nji.nl
T.: 06- 55000739
Met vriendelijke groet,
S. de Bonte (zij/haar)
Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps

