
          

1 | S t r o n a  

  

BIULETYN 8/2019  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
                                                                                                                  

                                                                                     

                                         

                       

 

Europejski Korpus Solidarności  

 

Czym jest Europejski Korpus Solidarności? 

 

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym 

ludziom zdobycie cennego doświadczenia oraz rozwój umiejętności poprzez udział  

w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za 

granicą. 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. Celem programu jest 

włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, 

obywatelska postawę i solidarność społeczną.      

Europejski Korpus Solidarności działa od 2016 r. jako inicjatywa umożliwiająca młodym 

ludziom w wieku 18-30 lat zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i zawodowy oraz 

pracę na rzecz budowania solidarności w całej Europie. Dotychczas działania finansowane 

były z różnych programów europejskich. Do końca 2020 na finansowanie działań Korpusu 

przewidziano 376,5 mln euro. Do chwili obecnej ponad 60 000 młodych ludzi zarejestrowało 

się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, ponad 5 000 zaczęło realizować już swoje 

projekty.           

Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu 

miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

            

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. Członkowie korpusu mogą być wybierani i zapraszani do udziału w szerokiej 

gamie projektów takich jak: pomoc w zapobieganiu klęskom żywiołowym i odbudowa  
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w następstwie klęsk, pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl czy rozwiązywanie 

problemów społecznych w różnych społecznościach. Uczestnicy Europejskiego Korpusu 

Solidarności muszą zaakceptować jego misję i zasady oraz zobowiązać się działać w zgodzie  

z nimi.  

 

Misja Europejskiego Korpusu Solidarności  

Europejski Korpus Solidarności skupia młodych 

ludzi w celu stworzenia bardziej integracyjnego 

społeczeństwa, wspierania osób słabszych  

i reagowania na wyzwania społeczne. Młodzi 

ludzie, którzy chcą pomagać innym, uczyć się 

i rozwijać, mogą zdobyć w nim inspirujące  

i rozwijające doświadczenia. 

 

Zasady Europejskiego Korpusu Solidarności  

Mając na uwadze zróżnicowanie potencjalnych wolontariuszy i organizacji uczestniczących 

w Europejskim Korpusie Solidarności, a także środowisk, w których będą działać określono 

ogólne zasady postępowania. Szczegółowe zasady powinny być dostosowane do okoliczności 

danego działania.           

Młodzi ludzie zamierzający przystąpić do Europejskiego Korpusu Solidarności zobowiązują 

się do przestrzegania następujących zasad: 

 Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności wyznają wartości solidarności  

i poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka, a także wierzą w propagowanie 

idei społeczeństwa opartego na zasadzie uczciwości i równości, w którym na 

pierwszym miejscu stawiane są pluralizm, brak dyskryminacji, tolerancja, 

sprawiedliwość, solidarność i równość szans. 

 Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności dążą do wzmacniania solidarności 

międzyludzkiej, przy poszanowaniu kultur i tradycji poszczególnych społeczności, 

oraz zmierzają do zbudowania wspólnoty opartej na współodpowiedzialności  

i wzajemnym wsparciu. 

 Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności starają się wnieść istotny wkład  

w życie społeczne, a także dają dowody solidarności oraz chęci współpracy  

i zrozumienia innych. 

 Członkom Europejskiego Korpusu Solidarności nie wolno podejmować działań, które 

by w jakikolwiek sposób stanowiły zagrożenie dla innych lub dla nich samych. 

 Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności muszą przestrzegać zasad, jakimi 

kieruje się organizacja przyjmująca, oraz działać w zgodzie z jej strukturą  
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organizacyjną i stosowanymi przez nią praktykami, mając na uwadze także to, że 

stosowane przez nią metody mogą być konieczne do tego, aby zapewnić 

poszanowanie zdrowia, bezpieczeństwa i godności uczestników. Członkowie 

Europejskiego Korpusu Solidarności muszą także przestrzegać przepisów 

obowiązujących w kraju przyjmującym. 

 Przystąpienie do Europejskiego Korpusu Solidarności musi zawsze być dobrowolną 

decyzją i każdy ma prawo zrezygnować z udziału w inicjatywie. Każdy ma też prawo 

odrzucić ofertę wyjazdu w ramach Korpusu i decyzja taka nie będzie miała wpływu na 

jego szansę otrzymania w przyszłości innej oferty. 

 Udział w projektach Europejskiego Korpusu Solidarności nie pociąga za sobą 

konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat. 

 Pod koniec wyjazdu członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności są uprawnieni 

do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie Europejskiego Korpusu 

Solidarności. 

 W przypadku zaakceptowania oferty wyjazdu na projekt wolontariatu członkowie 

Europejskiego Korpusu Solidarności podpiszą z organizacją uczestniczącą umowę 

solidarnościową, która będzie zawierać warunki ich udziału, zgodnie z zasadami Karty 

Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektu rozwoju zawodowego do 

tego samego celu służy umowa o pracę. 

 Przed wyjazdem i podczas udziału w projekcie członkowie Europejskiego Korpusu 

Solidarności otrzymają jasne informacje o zadaniach, jakie mają wykonać, a także,  

w razie potrzeby, odpowiednie wsparcie szkoleniowe i językowe. 

 

Jak działa Europejski Korpus Solidarności? 

 

Do Europejskiego Korpusu Solidarności należą młodzi ludzie, którzy wyrazili swoje 

zainteresowanie udziałem w projektach solidarnościowych, akceptują misję i zasady 

Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi.  

Europejski Korpus Solidarności zbudowany jest z trzech filarów – każdy z nich stanowi inny 

rodzaj działania oferowanego młodzieży w wieku od 18 do 30 lat. Działania te są 

odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy. Europejski Korpus Solidarności oferuje 

młodzieży i organizacjom możliwość zaangażowania się w: projekty wolontariatu, staże  

i prace oraz projekty solidarności.  
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Działania są zaprojektowane tak, by wszyscy, którzy chcą pomagać innym, uczyć się  

i rozwijać, a także zdobywać doświadczenia mogli znaleźć odpowiedni dla siebie projekt.  

 

 

Pierwszym filarem Europejskiego Korpusu 

Solidarności jest wolontariat, który pozwala na 

wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz 

innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. 

Projekty te można również realizować w Polsce. Aby 

wziąć udział w projekcie nie trzeba posiadać 

doświadczenia, nie jest wymagane specjalistyczne 

wykształcenie ani znajomość języka obcego – do 

udziału może zgłosić się każdy. Wolontariat jest 

dobrym wstępem do kariery zawodowej, ale także 

sposobem na rozwijanie swoich pasji, początkiem 

przygody z pracą na rzecz innych. Projekty Wolontariatu to działania, które są już znane  

z Programu Erasmus+. Młodzież ma szansę na wyjazd zagranicę, gdzie może spędzić 

maksymalnie 12 miesięcy. Program oferuje również krótsze działania grupowe oraz 

możliwość realizacji projektu w Polsce. 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  

 

 

https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl
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Po zarejestrowaniu dane wolontariusza będą przechowywane w systemie Europejskiego 

Korpusu Solidarności, a organizacje będą mogły wyszukiwać w bazie danych odpowiednich 

kandydatów. Organizacje będą następnie proponować wybranym przez siebie kandydatom 

uczestnictwo w realizowanych przez nie projektach. Wszystkie organizacje zostaną poddane 

kontroli, zanim zostaną upoważnione do realizacji projektów w ramach Europejskiego 

Korpusu Solidarności i zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru 

uczestników do swoich projektów. Po zarejestrowaniu również uczestnicy mają możliwość 

wyszukiwania projektów oraz kontaktu z organizacją realizującą interesujący ich projekt.  

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. 

 

Drugi filar Europejskiego Korpusu Solidarności stanowią 

staże i miejsca pracy. Są to działania, które zapewniają 

młodym ludziom możliwość pracy lub odbycia stażu  

w instytucjach w Polsce lub za granicą. Zaangażowane  

w ten rodzaj działań Europejskiego Korpusu Solidarności 

pomoże zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć 

doświadczenia, podnieść kompetencje i zwiększyć szanse 

na rynku pracy. Jest to możliwość, która pozwala młodym 

ludziom postawić pierwsze kroki na drodze kariery. Pracę 

bądź staż w organizacjach i instytucjach związanych z sektorem solidarnościowym można 

rozpocząć nie tylko w kraju, lecz także zagranicą.  Aby rozpocząć staż czy pracę w ramach 

EKS nie trzeba posiadać dyplomu, wymogiem nie jest też doświadczenie zawodowe, 

wystarczy, że wybrać sobie profil instytucji, w której chcemy podjąć pracę. Do wyboru są  
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dwie opcje: udział w kilkumiesięcznym stażu zawodowym bądź praca w instytucji, której 

działalność związana jest z sektorem solidarnościowym. Każdy, kto zdecyduje się wziąć 

udział w projekcie stażu lub podejmie pracę w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności 

otrzyma odpowiednie wsparcie przed wyjazdem. W czasie projektu będzie uczestniczyć  

w szkoleniu, które pomoże ustalić zawodowe priorytety i wyznaczyć drogę do ich realizacji. 

Projekt zakończy się nie tylko z wzbogaconym doświadczeniem zawodowym, 

atrakcyjniejszym CV i nowymi kompetencjami, lecz także z poczuciem gotowości na nowe 

wyzwania zawodowe. 

 

Długość pobytu pracownika/stażysty: 2-12 miesięcy  

Zasięg geograficzny: kraje UE  

Finansowanie w ramach projektu: koszty podróży, ubezpieczenie, wsparcie językowe, 

koszty organizacyjne, dodatek relokacyjny  

 

Trzecim filarem Europejskiego Korpusu Solidarności są 

projekty solidarności. Ten rodzaj działań umożliwia 

realizację projektów w Polsce na poziomie lokalnym we 

współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami  

i władzami samorządowymi. Projekty solidarności 

umożliwiają zmiany w otaczającym środowisku, rozwiązanie 

problemu społeczności lub pomocy mieszkańcom dzielnicy, 

miasta lub regionu, Wystarczy zebrać grupę pięciu osób, 

zastanowić się wspólnie, czego brakuje w okolicy, czego 

potrzeba, kogo jeszcze można zaangażować w jego realizację i złożyć razem z partnerami 

wniosek. Projekty Solidarności pozwalają zmieniać lokalna rzeczywistość. Celem tych 

działań jest włączenie młodzieży w działania lokalne, zaktywizowanie jej i nauczenie 

współpracy z mieszkańcami i innymi organizacjami.      
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Projekty Solidarności to działania przygotowane, realizowane i koordynowane samodzielnie 

przez grupę młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia. Działania te umożliwiają młodzieży 

aktywne włączenie się w życie społeczności, realizację swoich pomysłów, a także szukanie 

własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów. 

 

Długość projektu: 2-12 miesięcy  

Zasięg geograficzny: Polska  

Dofinansowanie: koszty zarządzania projektem, koszty wsparcia, koszty nadzwyczajne 

 

 

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności? 

 

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć 

ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat – zanim zostanie skończone 31 lat, 

udział w projekcie musi zostać zakończony.       

Trzeba także legalnie przebywać w jednym z krajów UE lub jednym z następujących krajów 

– była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja – lub 

posiadać jego obywatelstwo. 

Są to podstawowe kryteria członkostwa w Europejskim Korpusie Solidarności. W przypadku 

niektórych projektów mogą jednak obowiązywać dodatkowe warunki w zależności od rodzaju 

projektu i sposobu jego finansowania odnoszące się do wieku, prawa pobytu lub 

obywatelstwa.           

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi zarejestrować się na stronie Europejskiego 

Korpusu Solidarności. Dokonując rejestracji, zostanie poproszona o podanie podstawowych 

danych. Dalsze informacje zostaną zgromadzone na późniejszym etapie. Dokonując  
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rejestracji, można będzie wskazać kraje działań oraz określić, charakter preferowanego 

doświadczenia – wolontariat czy zawodowe, określić posiadane doświadczenie  

i kompetencje. Narzędzie rejestracji jest dostępne w 24 językach urzędowych UE.  

 

Jakie są korzyści z dołączenia do Europejskiego Korpusu Solidarności?  

 

Europejski Korpus Solidarności stwarza szansę zaangażowania się w działalność o dużym 

znaczeniu, co w przyszłości może ułatwić znalezienie zatrudnienia. Uczestnictwo w projekcie 

z pewnością będzie atutem przy ubieganiu się o pracę. Po zakończeniu udziału w projekcie 

każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, które będzie mógł potem przedstawić podczas 

starania się o pracę.           

Udział w Europejskim Korpusie Solidarności niesie także wiele innych korzyści, które różnią 

się w zależności od rodzaju wybranego projektu, w tym również od tego, czy jest to projekt 

wolontariatu, czy też rozwoju zawodowego.      

Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ale przysługuje im opłacenie przez 

organizatorów kosztów podróży, zakwaterowania, utrzymania i ubezpieczenia na czas 

wyjazdu. Dodatkowo uczestnicy projektów są odpowiednio przeszkoleni przed wyjazdem  

i po przyjeździe na miejsce.         

Uczestnicy wyjeżdżający na praktykę zostaną w niektórych krajach zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę sporządzonej zgodnie z przepisami kraju przyjmującego. Będzie im 

wypłacana dieta. Natomiast w przypadku uczestników, którzy wyjeżdżają, aby podjąć pracę, 

zawsze zostanie podpisana formalna umowa o pracę i będą oni otrzymywać wynagrodzenie 

przysługujące pracownikom zgodnie z lokalnymi przepisami.  

************************************************************************* 

Wielowymiarowość Europejskiego Korpusu Solidarności gwarantuje, że każdy młody 

człowiek będzie miał okazję sprawdzić się w różnych obszarach społecznych aktywności. 

Udział w jednym działaniu nie wyklucza możliwości zaangażowania się w projekt innego 

działania. Już ponad 5000 osób zaczęło realizować już swoje projekty.   

W bazie Europejskiego Korpusu Solidarności zarejestrowało się ponad 60 000 młodych ludzi, 

którzy gotowi są podjąć wyzwanie i zaangażować się w pracę na rzecz społeczności.   

 

Europejski Korpus Solidarności w liczbach  

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

w tym w 2018 roku  44,25 mln euro  

 Na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności zarejestrował się już ponad 60 000 

uczestników.   

 Uczestnicy Korpusu będą mogli realizować działania solidarnościowe w kraju i poza 

jego granicami przez okres od 2 do 12 miesięcy  

 11 czerwca 2018 Komisja Europejska przedstawiła również propozycję budżetu dla 

Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020. Zaplanowano ponad 1.26 mld euro, 

które umożliwia udział 350 000 młodych osób 

 

Źródła:  

European Solidarity Corps Guide 

https://europa.eu/youth/solidarity_pl  

http://eks.org.pl/ 

https://www.frse.org.pl/program/europejski-korpus-solidarnosci/#1510051198250-96b189db-

60ff 

http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu  al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań  

tel. 61 8521670 e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 
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https://www.frse.org.pl/program/europejski-korpus-solidarnosci/#1510051198250-96b189db-60ff
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci-projekty-solidarnosci
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
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