
 
Europejski Korpus Solidarności: możliwości dla
młodych ludzi
 
Jeśli masz od 18 do 30 lat i chcesz zaangażować się społecznie, zapisz się do
Europejskiego Korpusu Solidarności.
 

Posłowie rozszerzyli zakres Europejskiego Korpusu Solidarności i 18 maja zatwierdzili jego
program na lata 2021-2027.
 
Nowy program obejmuje wątek pomocy humanitarnej (co wcześniej było oddzielnym
programem) i po raz pierwszy będzie samodzielnym programem wolontariatu z własnym
budżetem.
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https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en


Nowy program będzie bardziej integracyjny niż poprzedni - Komisja Europejska i państwa
członkowskie będą musiały przedstawić plany zwiększenia udziału młodych ludzi ze środowisk
w trudnej sytuacji. Młodzi ludzie będą teraz mogli również pracować jako wolontariusze we
własnym kraju.
 
Program proponuje działania wolontariackie dla młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, a
Parlament Europejski z powodzeniem zwiększył swój budżet o 15% w porównaniu z
poprzednim programem (2018-2020).
 
Europejski Korpus Solidarności 
Uruchomiony w 2016 r. Korpus ma być głównym punktem startowym dla młodych ludzi, którzy
chcą zaangażować się w wolontariat lub pracować nad projektami na rzecz społeczności i
obywateli w całej Europie.
 
Celem jest umożliwienie młodzieży zdobycia cennych umiejętności przyczyniających się do ich
rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, włącznie z uczeniem się i
szkoleniem, przy jednoczesnym pomaganiu innym ludziom.
 
Projekty dotyczą edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, pracy z dziećmi i osobami starszymi,
jak również z migrantami i osobami ubiegającymi się o azyl, przy czym pierwszeństwo ma praca
charytatywna.
 
Te projekty nie powinny wpływać na istniejące miejsca pracy lub staże i mają wspierać, a nie
zastępować zobowiązania przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności.
 
„Wolontariat to forma prawdziwej solidarności i leży u podstaw naszych unijnych wartości. Nasz
nowy program jest bardziej ukierunkowany i oferuje o wiele więcej młodym ludziom w Europie.
Wolontariat jest istotną częścią naszej nowoczesnej demokracji. Wspólnie pokonamy ten
kryzys, jeśli zwiększymy nasze zaangażowanie obywatelskie” powiedziała wiodąca posłanka w
temacie Michaela Šojdrova (EPL, Czechy).
 
Dowiedz się więcej z naszego materiału wideo.
 

Wideo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps
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https://europa.eu/youth/solidarity_pl
https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps


Do Europejskiego Korpusu Solidarności można zapisać się już w wieku 17 lat, ale wziąć udział
w projektach można dopiero po ukończeniu 18 lat.
 
Dowiedz się więcej o polityce społecznej UE.
 
Więcej informacji
Posłowie zatwierdzają nowy program wolontariatu UE
Biuletyn: Europejski Korpus Solidarności [EN]
W skrócie: Europejski Korpus Solidarności na lata 2021-2027
Studium: Europejski Korpus Solidarności i wolontariat
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/social-europe-what-parliament-is-doing-on-social-policies
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210517IPR04112/meps-approve-the-eu-s-new-volunteering-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017)608731_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690600/EPRS_ATA(2021)690600_PL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601999/IPOL_STU(2017)601999_EN.pdf

