
Załącznik 1  
Europejski Korpus Solidarności  
 
Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę pn. Europejski Korpus Solidarności, 
wspierającą ideę wolontariatu wśród młodych Europejczyków.  
Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Junckera Europejski Korpus Solidarności rozpocznie 
działania przed końcem 2016 r., a do 2020 r. weźmie w nim udział pierwsze 100 tyś. 
młodych obywateli UE.  
Idea, która przyświeca powołaniu Europejskiego Korpusu Solidarności, to świadomość, że 
Europejczycy potrzebują większych możliwości wyrażania solidarności, stanowiącej bardzo 
ważną wartość dla całego europejskiego społeczeństwa. Wielu młodych ludzi z chęcią włączy 
się w roli wolontariuszy w pracę na rzecz ważnej sprawy i w projekty, realizując które będą 
mogli coś zmienić na lepsze. Europejski Korpus Solidarności będzie stanowić dla nich nową 
możliwość praktycznej realizacji ideałów. Ich działania będą bezpośrednio wspierać 
działalność organizacji pozarządowych, władz krajowych i lokalnych w radzeniu sobie z 
różnymi sytuacjami kryzysowymi. Działania planowane w ramach korpusu mają uzupełniać 
pracę realizowaną przez profesjonalistów, natomiast dla młodych ludzi udział w Europejskim 
Korpusie Solidarności będzie wyjątkową okazją, aby zebrać doświadczenia, zdobyć wiedzę i 
rozwinąć umiejętności. Dla każdej młodej osoby wzięcie udziału w Europejskim Korpusie 
Solidarności powinno być ważnym osiągnięciem i atutem przy ubieganiu się o pracę. Dla 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się w Europie, otworzy to nowe 
możliwości zaangażowania się w działalność, która ma sens i może być krokiem w kierunku 
zatrudnienia. 
 
Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest zaoferowanie osobom od 17. do  30. roku 
życia w Europie możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, samorządów lub 
przedsiębiorstw prywatnych, które w celu zaradzenia trudnym sytuacjom w całej Unii 
Europejskiej podejmują działania (np. odbudowa lokalnych społeczności w następstwie klęsk 
żywiołowych, rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak wykluczenie społeczne, 
ubóstwo, opieka zdrowotna i wyzwania demograficzne, czy też praca przy przyjmowaniu i 
integracji uchodźców). W przypadku bardziej wyspecjalizowanych działań (lekarze, 
nauczyciele) będzie można poszerzyć granicę wiekową uczestników.  
Korpus będzie opierać się na istniejących unijnych programach zawodowych i programach  
w zakresie wolontariatu skierowanych do młodzieży (główne w ramach Wolontariatu 
Europejskiego), jak również na mobilizacji już istniejących sieci zatrudnienia, edukacji i 
społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie. Program będzie rozwijany w ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi, samorządami i organizacjami pozarządowymi.  
 
Na pierwszym etapie rozwoju Korpusu, podejmowane w jego ramach działania będą 
finansowane z aktualnie funkcjonujących programów i linii budżetowych ( Erasmus +, 
Program UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych, programu Twoja pierwsza praca 
z EURES Job, Europa dla Obywateli, program LIFE, Funduszu na rzecz Azylu, Migracji i 
Integracji, etc.). W późniejszych fazach będzie można finansować powyższe działania w 



ramach Gwarancji dla młodzieży, Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych, a następnie 
poprzez osobną, dedykowana linię budżetową.  
W ramach działań Korpusu przewiduje się dwa następujące wątki : 

 filar wolontariatu, trwający od 2 do 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymają zasiłek i 
bezpłatne noclegi, wyżywienie, pokrycie kosztów podróży.  

 filar zawodowy, w ramach których uczestnik może podjąć zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, staż lub praktyki zawodowe. Aktywność może trwać również od 2 do 
12 miesięcy.  

 
Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnione szkolenie językowe, wstępne szkolenie na temat 
kraju, w którym podejmą wolontariat / pracę/ staż/etc. Wszyscy wolontariusze będą objęci 
ustanowionym w ramach programu obowiązkowym ubezpieczeniem grupowym wolontariatu 
europejskiego. 
 
Więcej informacji na temat niniejszej inicjatywy znajdą Państwo na stronach:  
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_pl 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1006&newsId=2692&furtherNews=yes 
(zakładka: Related Documents) 
 


