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Díky vyčleněnému rozpočtu ve výši 

1,009 € miliardy 

na období 2021–2027 poskytne nový 

program Evropský sbor solidarity nové 

příležitosti nejméně 

270 000 mladých lidí. 
Budou se moci podílet na řešení 

společenských a humanitárních výzev 

skrze dobrovolnickou činnost 

nebo zakládání vlastních solidárních 
projektů. Cílem programu je 

nejen být inkluzivnější, ale také 

ekologičtější a pokročilejší z 

hlediska digitalizace. Program 

mladým lidem také vůbec poprvé umožní 

vykonávat dobrovolnickou činnost v oblasti 

humanitární pomoci po celém světě. 

V KOSTCE

 Evropský sbor solidarity  je program financování EU 

pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidárních činnos-

tí v různých oblastech. To zahrnuje širokou škálu činností 

od pomoci znevýhodněným osobám až po humanitární 

pomoc či činnost v oblasti zdravotnictví a životního pro-

středí po celé EU i mimo ni. 

Program mladým lidem nabízí příležitost nejen smyslu-

plně přispět společnosti, ale také získat nedocenitelné 

zkušenosti a nové dovednosti. Je otevřen lidem ve věku 

od 18 do 30 let pro solidární činnost zaměřenou na ře-

šení společenských výzev a ve věku od 18 do 35 let v 

oblasti humanitární pomoci. Program se rovněž zaměřuje 

na organizace působící v oblasti solidarity, které usilují o 

zapojení mladých lidí do své činnosti. 

Aby se organizace mohly zapojit do Evropského sboru so-

lidarity, musí získat  značku kvality , která potvrzuje, že 

jsou způsobilé vykonávat vysoce kvalitní solidární činnost 

v souladu se zásadami, cíli a požadavky programu.

https://europa.eu/youth/solidarity_cs
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_cs


NOVINKAHorizontální priority programu:  
začleňování, ekologičnost a digitalizace

Nový Evropský sbor solidarity podporuje  politické      
 priority Evropské unie  a za účelem snazší 
realizace projektů do nich zapojuje organizace i 
mladé lidi.

Program podporuje začleňování a rozmanitost a jeho cílem 

je v rámci Evropského sboru solidarity poskytnou všem mla-

dým lidem rovný přístup k příležitostem. 

Cílem programu je přijmout  ekologické postupy  ve všech 

projektech a činnostech a podporovat udržitelné a odpovědné 

chování účastníků i organizací. 

Evropský sbor solidarity podporuje projekty a činnosti, které 

rozvíjejí digitální dovednosti, zvyšují digitální gramotnost a 

prohlubují porozumění rizikům a příležitostem spojeným s di-

gitální technologií, a přispívá tak k  digitální transformaci . 

Evropský sbor solidarity navíc podporuje občanskou angažova-

nost a zapojení mladých lidí do  demokratických procesů . 
Jelikož je jádrem programu dobrovolnictví, vede mladé lidi k 

tomu, aby se zapojovali a byli ve společnosti aktivní a podpo-

ruje je, aby se mohli stát hybateli změn. 

V rámci programu lze přidávat roční priority, což umožňuje fle-

xibilně reagovat na neočekávané výzvy, například pomáhat s 

řešením dopadů pandemie COVID-19 a se zotavením, zejména 

v oblasti zdravotní prevence a podpory. Program může zmo-

bilizovat dobrovolníky na podporu projektů, které se zabývají 

různými problémy v oblasti zdravotnictví.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_cs


Jakou činnost 
program pro 

roky 2021–2027 
podporuje?

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
Dobrovolnictví mladým lidem umožňuje přispívat ke každoden-
ní práci organizací, které se specializují na solidární činnost ve 
prospěch komunit. Činnost můře probíhat buď v zahraničí, nebo 
v zemi bydliště účastníka. Individuální dobrovolnická činnost 
může trvat až 12 měsíců, zatímco týmová dobrovolnická činnost 
obvykle trvá mezi 2 týdny a 2 měsíci.

NOVINKA

             Oblast humanitární pomoci 
V návaznosti na předchozí Evropský dobrovolnický sbor 
humanitární pomoci program poprvé rozšiřuje své půso-
bení i do oblasti dobrovolnické činnosti na podporu ope-
rací humanitární pomoci. 

Tato část programu bude otevřena mladým lidem ve 
věku od 18 do 35 let, kteří budou moci poskytovat nalé-
havou pomoc, podporu a ochranu tam, kde je to nejvíce 
zapotřebí, a to podle zásad neutrality, lidskosti, nezávis-
losti a nestrannosti. Bude pomáhat s řešením humani-
tárních výzev v bezpečných třetích zemích, kde probíhají 
činnosti humanitární pomoci EU. 

Dobrovolníci v oblasti humanitární pomoci projdou škole-
ním a přípravou, aby se zajistilo, že budou mít dovednosti 
a schopnosti potřebné k tomu, aby mohli účinně pomá-
hat lidem v nouzi. Dobrovolníci a organizace se budou 
moci spolehnout na doplňkovou podporu, například od 
zkušených školitelů a odborníků.

SOLIDÁRNÍ PROJEKTY  
Solidární projekty jsou činnosti probíhající zdola nahoru, které 
vykonávají mladí lidé s cílem vypořádat se s klíčovými výzvami 
ve svých komunitách.

Nový program se proto zaměří na dobrovolnickou činnost a 
solidární projekty. Stáže a pracovní místa, což byla akce v rámci 
Evropského sboru solidarity na období 2018–2020, budou 
ukončeny.



Mladí lidé, 
kteří se chtějí zapojit 
do programu, se musí 

zaregistrovat do Evropského sboru 
solidarity na Evropském portálu 

pro mládež. Mladí lidé zde najdou 
aktuální příležitosti a organizace 
se značkou kvality zde mohou 
hledat potenciální účastníky 

pro své projekty.

Chcete se dozvědět více?

Navštivte  portál Evropského sboru solidarity  a zjistěte o programu více. 

 Program spravuje a provádí  Evropská komise ,  národní agentury   

 a  Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu  oblast.

Sledujte nás na sociálních sítích

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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NOVINKA
                 V souladu s digitální transformací  
V souladu s digitální transformací a s cílem podporovat 
vzdělávací zkušenosti mladých lidí Evropský sbor solidarity 
všem zaregistrovaným mladým lidem nabízí online školení. 
Na Evropském portálu pro mládež je k dispozici nová sekce 
zaměřená na online školení. Obsahuje moduly ve 28 jazycích 
a umožňuje mladým lidem ujasnit si svou motivaci, zlepšit své 
dovednosti a znalosti a připravit se na účast v programu. 

https://europa.eu/youth/solidarity_cs
https://europa.eu/youth/solidarity_cs
https://europa.eu/youth/solidarity_cs
https://ec.europa.eu/info/index_cs
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_cs
https://www.eacea.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
https://www.facebook.com/groups/1147016848762453/
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://twitter.com/EuropeanYouthEU

