
Europejski Korpus Solidarności

Komisja  Europejska  uruchomiła  nowy  program  skierowany  do  organizacji  i  młodzieży.
Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu
się na rynku pracy. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje
młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej
wiedzy,  
z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa. Do końca 2020 na finansowanie działań
Korpusu przewidziano 376,5 mln euro, w tym w 2018 r. 44,25 mln euro.

Europejski Korpus Solidarności wystartował już w 2016 r. jako inicjatywa umożliwiająca młodym ludziom
w wieku 18-30 zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz pracę na rzecz budowania
solidarności  w  całej  Europie.  Dotychczas  działania  finansowane  były  z  różnych  programów
europejskich. 

28  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  może  w  pełni  uczestniczyć  we  wszystkich  działaniach
Europejskiego Korpusu Solidarności. Ponadto udział w niektórych działaniach Europejskiego Korpusu
Solidarności jest otwarty dla organizacji z państw należących do EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu  
i Norwegii, krajów kandydujących do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów
partnerskich.

Program  daje  możliwość  realizacji  działań,  które  będą  odpowiedzią  na  ważne  tematy  społeczne.
Wszystkie działania muszą mieć charakter solidarnościowy, jednocześnie dając możliwość młodzieży
zdobywania nowych doświadczeń, rozwijania kompetencji i umiejętności.

Solidarność  można  rozumieć  jako  poczucie  odpowiedzialności  za  innych  i  gotowość
poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi
bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi.

Europejski Korpus Solidarności oferuje młodzieży i organizacjom możliwość zaangażowania się w:

 Projekty Wolontariatu

 Staże i miejsca pracy

 Projekty Solidarności

Projekty wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej 
w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają
się do wzmacniania społeczności i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego
doświadczenia,  umiejętności  i  kompetencji  niezbędnych  do  zdobywania  nowej  wiedzy,  rozwoju
osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. W praktyce oznacza to zwiększanie ich
szanse zatrudnienie.

Wolontariusze mogą realizować swoje projektu w kraju lub za granicą. Niezbędne jest zarejestrowanie
się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl
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Charakterystyka:

Długość pobytu wolontariuszy: 2-12 miesięcy
Zasięg geograficzny: kraje UE, Kraje Partnerskie
Finansowanie w ramach projektu: zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, koszty podróży, 
ubezpieczenie, wsparcie językowe, koszty organizacyjne

Europejski Korpus Solidarności w liczbach:k

90% środków Europejskiego Korpusu Solidarności przeznaczone będzie na  Projekty Wolontariatu 
i Projekty Solidarności, 10% na Staże i miejsca pracy

20% środków Korpusu będzie przeznaczone na działania krajowe

Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu przewidziano 376,5 mln euro.

Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą się zarejestrować na portalu Europejskiego Korpusu
Solidarności: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl

Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza jego granicami
przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Szczególnie ważne będą działania angażujące młodzież z mniejszymi szansami.

Wolontariat  jest  jednym  z  trzech  działań  Europejskiego  Korpusu  Solidarności.  Aby  wziąć  udział  
w projekcie nie musisz posiadać doświadczenia, nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie ani
znajomość języka obcego – do udziału może zgłosić się każdy! Wolontariat jest świetnym wstępem do
kariery zawodowej, spełnieniem ambicji, sposobem na rozwijanie swoich pasji, początkiem przygody  
z pracą na rzecz innych. Motywacja do udziału w projekcie dla każdego jest inna, lecz dla wszystkich
wolontariat to przygoda życia.

Jeśli chcesz zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności, włączyć się w działalność organizacji
pozarządowej, zaangażować się w oddolne inicjatywy, zmienić otaczającą cię rzeczywistość – projekty
wolontariatu są dla ciebie! Podejmij wyzwanie i weź udział w wolontariacie w ramach Europejskiego
Korpusu Solidarności!

Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i nie przekraczasz 30. roku życia, pochodzisz z Polski lub legalnie
tu przebywasz i chcesz zaangażować się w pracę organizacji pozarządowej w Polsce lub zagranicą.
Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rejestracja w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Twój projekt wolontariatu może trwać do 12 miesięcy i dotyczyć różnych sfer oraz obszarów – sam
wybierasz tematykę i  długość projektu.  Możesz zaangażować się w projekty ekologiczne,  pomagać
dzieciom  w  nauce,  organizować  kampanie  społeczne,  wspierać  ruchy  na  rzecz  praw  człowieka,
promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze –
możesz wszystko! Twoje działania będą odpowiadać na aktualne problemy i  potrzeby różnych grup
społecznych lub otoczenia.
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Masz do wyboru dwie opcje:

 Wolontariat indywidualny

Wolontariat indywidualny nie oznacza, że będziesz pracował sam! Trafisz do projektu, w czasie którego
spotkasz wolontariuszy z różnych krajów, pracujących w tej samej organizacji. Możecie zajmować się
wspólnie jedną inicjatywą bądź realizować swoje indywidualne plany, wspierając się nawzajem. Twoja
praca będzie odbywać się w pełnym wymiarze godzin. Będziesz działał na rzecz społeczności lokalnej
przez okres od 2 do 12 miesięcy. Twój udział w projekcie pozwoli ci uczestniczyć w codziennej pracy
organizacji.  Możesz  podjąć  pracę  zarówno  w  Polsce  (projekt  krajowy),  jak  i  za  granicą  (projekt
międzynarodowy).
Jeżeli  nie  czujesz  się  gotowy,  masz  wątpliwości,  czy  pokonasz  barierę  językową,  nikt  z  Twojego
otoczenia nigdy nie korzystał z programów edukacyjnych Unii Europejskiej, jeżeli z ważnych przyczyn
społecznych nie czujesz się na siłach, by wziąć udział w projekcie dłuższym niż 2 miesiące, a chcesz
spróbować – zgłoś się! Istnieje możliwość indywidualnego wyjazdu, który może trwać od 2 tygodni do 2
miesięcy.

 Wolontariat grupowy

Jeżeli lubisz pracować z innymi i wierzysz, że “w grupie siła” – projekty grupowe wolontariatu są dla
ciebie. Możesz pracować w zespole od 10 do 40 młodych wolontariuszy pochodzących z co najmniej
dwóch różnych krajów. Wyjeżdżacie wspólnie na projekt na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Będziesz  pracować razem z innymi  wolontariuszami  na rzecz  lokalnej  społeczności  lub  organizacji
pozarządowej.  W  grupie  wspólnie  będziecie  podejmować  inicjatywy,  realizować  swoje  pomysły.  W
czasie projektu wspieracie się, pomagacie sobie, dążycie razem do wspólnego celu. Dzięki udziałowi w
takim projekcie zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, nauczysz się słuchać innych i patrzeć na
problem  
z nowych perspektyw.
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