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Wielu młodych Europejczyków jest 
gotowych zgłosić się na ochotnika lub 
podjąć pracę na rzecz ważnej sprawy 
w ramach projektów, przy których 
realizacji będą mogli coś zmienić na 
lepsze i okazać solidarność z tymi, którzy 
są mniej uprzywilejowani. Znalezienie 
odpowiedniej okazji może być trudne. 
Dlatego też powstał Europejski Korpus 
Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności umożliwi 
młodzieży zdobycie bezcennego doświad-
czenia, rozwój umiejętności i  wniesienie 
wkładu na rzecz społeczeństwa. Jeżeli je-
steś młodym człowiekiem, który chciałby 
zdobyć doświadczenie w ramach wolonta-
riatu lub pracy zawodowej, bądź organiza-
cją starającą się przyciągnąć młodych ludzi 
do działań solidarnościowych, to Europejski 
Korpus Solidarności może być odpowied-
nim rozwiązaniem.
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CZYM JEST 
EUROPEJSKI KORPUS 
SOLIDARNOŚCI?

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch 
uzupełniających się filarów:

• filar wolontariatu oferuje młodym ludziom, dzięki 
dotacji, możliwość pracy wolontariackiej w pełnym 
wymiarze czasu od dwóch do dwunastu miesięcy;

• filar pracy zawodowej daje młodym ludziom 
szansę na znalezienie pracy, praktyki lub 
możliwości przygotowania zawodowego w wielu 
różnych sektorach, które są zaangażowane 
w działalność solidarnościową i w których istnieje 
zapotrzebowanie na bardzo zmotywowanych i 
prospołecznych młodych ludzi.

Celem europejskiego Korpusu Solidarności 
jest umożliwienie większej liczbie młodych 
ludzi uczestnictwa w szerokiej gamie działań 
solidarnościowych poprzez wolontariat lub 
podejmowanie pracy w celu zaradzenia trudnym 
sytuacjom w całej Unii Europejskiej.

 

JAKIE  
DZIAŁANIA 
PRZEWIDZIANO?

Młodzi ludzie będą mogli zaangażować się 
w działania i projekty o szerokim zakresie. Mogą 
one obejmować obszary takie, jak edukacja, ochrona 
zdrowia, integracja społeczna i integracja na rynku 
pracy, pomoc przy dystrybucji żywności i innych 
artykułów, budowa schronisk, budowa i renowacja 
obiektów oraz zarządzanie nimi, przyjmowanie 
i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona 
środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom 
żywiołowym.

Uczestnictwo będzie korzystne nie tylko dla młodzieży, 
ale również dla organów krajowych i lokalnych, 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, ponieważ 
wesprze ich starania mające na celu sprostanie 
rozmaitym wyzwaniom i kryzysom. Organizacje 
uczestniczące będą mogły korzystać z Europejskiego 
Korpusu Solidarności dla dobra obywateli i całego 
społeczeństwa.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym w dniu 
14 września 2016 r. przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił plan 
utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności:

...Wielu młodych ludzi w Europie 
ma zacięcie społecznikowskie 
i chce wnieść znaczący wkład 

w życie społeczne i pomóc w okazywaniu 
solidarności. Możemy im stworzyć 
możliwości takiego działania... Solidarność 
jest spoiwem, które jednoczy naszą Unię... 
Młodzi ludzie w całej Unii Europejskiej będą 
mogli pomagać jako wolontariusze tam, gdzie pomoc jest najbardziej 
potrzebna, aby reagować na sytuacje kryzysowe... Młodzi ludzie będą mieli 
możliwość rozwijania swoich umiejętności i nie tylko wykonywania pracy, 
ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń”.



KIEDY ZACZNIE 
ON DZIAŁAĆ?
Europejski Korpus Solidarności jest tworzony stopniowo. 
W dniu 7 grudnia 2016 r. otwarto system rejestracji 
dla zainteresowanych młodych ludzi. Narzędzie 
rejestracji będzie wkrótce dostępne dla organizacji, 
które będą mogły wyszukiwać wśród młodzieży 
odpowiednich kandydatów zarejestrowanych w bazie 
danych Korpusu Solidarności.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ 
SIĘ ZGŁOSIĆ I CO 
BĘDĘ Z TEGO MIEĆ?
Program jest otwarty dla młodzieży (17–30 lat).

Kiedy będziesz dokonywał rejestracji, zostaniesz 
poproszony o podanie podstawowych danych. Dalsze 
informacje zostaną zgromadzone na późniejszym 
etapie. Dokonując rejestracji, będziesz mógł 
wskazać kraje, do których chciałbyś być skierowany, 
oraz określić, czy chcesz zdobyć doświadczenie w 
zakresie wolontariatu czy zawodowe, jakiego rodzaju 
działalność Cię interesuje oraz jakie doświadczenie 
i kompetencje posiadasz. Narzędzie rejestracji jest 
dostępne w 24 językach urzędowych UE.

Europejski Korpus Solidarności stworzy młodym 
ludziom nie tylko okazję niesienia pomocy innym, lecz 
także odbycia szkolenia, podniesienia umiejętności i 
zdobycia doświadczenia życiowego.

Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, 
podróżą, ubezpieczeniem i kieszonkowym 
uczestników wolontariatu w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności zostaną pokryte. Koszty 
podróży i diety dzienne osób odbywających praktyki 
zawodowe i  staże w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności zostaną pokryte. Osoby, które 
zostaną zatrudnione w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności, otrzymają umowę o pracę 
i wynagrodzenie, zgodnie z lokalnymi przepisami 
prawa, regulacjami i układami zbiorowymi. Wszyscy 
uczestnicy otrzymają zaświadczenie, w którym 
zostaną wyszczególnione działania, w których wzięli 
udział w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

REJESTRACJA POD ADRESEM:
europa.eu/solidarity-corps 

http://europa.eu/solidarity-corps


Na pytania na temat Unii Europejskiej 
odpowie serwis Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Interaktywna wersja tej publikacji, zawierająca 
linki do treści w internecie, jest dostępna 
w formatach PDF i HTML: 
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/
solidarity/pl/
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W JAKI SPOSÓB MOJA 
ORGANIZACJA MOŻE 
WZIĄĆ UDZIAŁ?

Każda organizacja uczestnicząca – zarówno mała, jak 
i  duża – będzie musiała podpisać kartę określającą główne 
zasady, których będzie musiała przestrzegać. Zasady te 
będą obejmować wykonywanie działań wchodzących w 
zakres Europejskiego Korpusu Solidarności oraz rekrutację 
uczestników, którzy zarejestrowali się za pośrednictwem 
strony internetowej Europejskiego Korpusu Solidarności. 
Karta zobowiąże również organizacje do poświadczenia 
udziału w działalności, zagwarantowania bezpiecznych 
warunków życia i pracy oraz 
zapewnienia odpowiedniego 
szkolenia i wsparcia, aby pomóc 
uczestnikom Europejskiego 
Korpusu Solidarności wypełniać ich 
zadania. Zostaną również podane 
informacje dotyczące umowy 
solidarnościowej, która ma być 
uzgodniona między uczestnikami 
Europejskiego Korpusu 
Solidarności a organizacjami, 
określającej wzajemne prawa 
i  obowiązki.
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