VASTAVALMISTUNEEN KV-OPAS

Allianssin
nuorisovaihto

Ready for Life-ohjelma saa rahoituksen EU:n
Erasmus+-ohjelman kautta.
Erasmus+ -tuki kattaa:


lähtijämateriaalit ja valmennuksen



online-kielikurssin ja kielitaidon
arvioimisen



sijoittamisen työharjoittelupaikkaan

Ohjelmaan osallistuminen on hyvä
mahdollisuus itsenäiselle nuorelle, jolla ei ole
tiedossa työ- tai jatko opiskelu-paikkaa heti
valmistumisen jälkeen. Ulkomaanjakso
tarjoaa työkokemusta,
ja eväitä elämään laajemmin.



Allianssin nuorisovaihdon tukipalvelut
ja paikallisen yhteystoimiston tuen
kohdemaassa oleskelun ajan



majoituksen koko hankkeen ajalle



maakohtaisen matka-apurahan

 18-35 vuotiaille nuorille aikuisille
 Ammatillisten opintojen
päättymisestä on aikaa korkeintaan
vuosi



1-2 viikon kielikurssin (paitsi Irlanti)



osallistumistodistukset

Allianssi on valtakunnallinen nuorisojärjestö.
Se hallinnoi Ready for Life –ohjelmaa, josta
tuetaan toisen asteen ammatillisesta
koulutuksesta vastavalmistuneiden ulkomaan
työnharjoittelujaksoja.

Ulkomaanjakso on yhdistelmä kielen ja
kulttuurin oppimista sekä työharjoittelua.
Ohjelmassa on paikkoja Espanjassa,
Italiassa, Irlannissa, Saksassa, Ranskassa,
Portugalissa ja Kreikassa.
Ulkomaanjakso kestää kohdemaasta riippuen
4-12 viikkoa. Yleensä osallistujat lähtevät
kohteisiin muutaman hengen pienryhmissä,
joskus tarjolla on myös yksittäispaikkoja.
Osallistujilta vaaditaan riittävää englannin
kielen taitoa ja aktiivista osallistumista.

Lisätiedot Kiipulassa:
Kansainvälisyyskoordinaattori, Heidi Honkajuuri
heidi.honkajuuri@kiipula.fi

Haku ohjelmaan on 2-3 kertaa vuodessa.
Lisätietoa Allianssin nettisivulta:
https://www.nuorisovaihto.fi/
Hakuohjeet:
https://www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat/eutuetut-ohjelmat/ready-life/hae-ready-lifetyoharjoitteluun

VASTAVALMISTUNEEN KV-OPAS

Eurooppalainen
vapaaehtoistyö
European Solidarity Corps (entinen EVS) on
nuorten kansainvälistymistä tukeva EU ohjelma, jossa:
 vapaaehtoistyötä tehdään jossakin
toisessa Euroopan maassa 6–12
kuukauden ajan
 ohjelmaan voivat osallistua 18-30
vuotiaat nuoret, koulutus- tai
työtaustasta riippumatta
Useimmiten vapaaehtoistyöjakso suoritetaan
yleishyödyllisessä organisaatiossa tai
järjestössä (ei yrityksessä). Ulkomaanjakson
kohde ja työtehtävät määritellään aina
osallistujan taitoihin ja tarpeisiin sopivaksi.
Vapaaehtoistyöjakson voi rinnastaa
työharjoitteluun, jonka aikana tehdään
erilaisia oman osaamisen mukaisia
työtehtäviä.
Ulkomaille suuntautuvia
vapaaehtoistyöjaksoja rahoittaa EU:n
Erasmus+ -ohjelma, joka kattaa kaikki
jaksoon liittyvät matkustus- ja majoituskulut,
sekä ainakin osan ylläpitokustannuksista.
Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun
tarkoituksena on antaa nuorille
elämänkokemuksia, jotka auttavat heitä
itsenäistymään ja tarjoavat eväitä elämään.

Lisätiedot Kiipulassa:
Kansainvälisyyskoordinaattori, Heidi Honkajuuri
heidi.honkajuuri@kiipula.fi

OHJELMA TUKEE MYÖS
ERITYISNUORTEN ULKOMAAN-JAKSOJA.
OHJELMAAN VALITTU NUORI VOI
ESIMERKIKSI HAKEA RAHOITUSTA
SAATTAJALLE TAI TUKIHENKILÖLLE
ALKUJAKSON AJAKSI.

Ensimmäinen askel EVS-vapaaehtoistyöjaksolle hakemisessa on sopivan lähettävän
organisaation löytäminen Suomessa!
Vaihtoehtoja ovat esim.:


ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO
valtakunnallinen nuorisojärjestö, joka
on toiminut lähettävänä tahona jo
20 vuotta. Lisätietoja:
https://www.nuorisovaihto.fi/ohjelmat/
euroopan-solidaarisuusjoukot



KUNTIEN NUORISOTOIMET JA
PAIKALLISET YHDISTYKSET
lähettävät usein vapaaehtoisia.
Listaus kaikista Suomessa tällä
hetkellä rekisteröityneistä lähettävistä
tahoista löytyy sivustolta:
http://europa.eu/youth/volunteering_fi

