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Uus Euroopa solidaarsuskorpuse programm, 

mille eelarve aastateks 2021–2027 on

1,009 € miljardit, 
pakub võimalusi vähemalt

270 000 noorele.
Noored aitavad lahendada 

ühiskondlikke ja humanitaarprobleeme 

vabatahtliku tegevuse või 

oma solidaarsusprojektide 

loomisega. Programm soovitakse 

muuta mitte ainult kaasavamaks, 
vaid ka digitaalsemaks ja 
rohelisemaks. Esimest korda 

võimaldab programm noortel osaleda 

vabatahtlikuna ka humanitaarabi 
valdkonnas kogu maailmas. 

LÜHIKOKKUVÕTE

  Euroopa solidaarsuskorpus  on ELi rahastamisprog-

ramm noortele, kes soovivad osaleda solidaarsustegevu-

ses erinevates valdkondades. Valdkondadeks on näiteks 

ebasoodsas olukorras olevate inimeste abistamine, hu-

manitaarabi ning tervishoiu- ja keskkonnaalane tegevus 

kogu ELis ja mujal. 

Programm annab noortele võimaluse mitte ainult anda 

sisuline panus ühiskonda, vaid ka omandada hindama-

tuid kogemusi ja arendada uusi oskusi. See on avatud 

18–30aastastele osalejatele ühiskondlikele probleemide-

le suunatud solidaarsustegevuste ning 18-35aastastele 

humanitaarabitegevuste puhul. Programm on mõeldud 

ka solidaarsussektoris tegutsevatele organisatsioonidele, 

kes soovivad kaasata oma tegevusse noori. 

Euroopa solidaarsuskorpuses osalemiseks peavad orga-

nisatsioonid saama  kvaliteedimärgise , mis tõendab,  

et nad suudavad viia läbi kvaliteetset solidaarsustege-

vust kooskõlas programmi põhimõtete, eesmärkide ja 

nõuetega. 

https://europa.eu/youth/solidarity_et
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_et


UUS
Programmi horisontaalsed prioriteedid:  

kaasav, roheline ja digitaalne

Uus Euroopa solidaarsuskorpuse programm toetab  
 Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete  ning kaasab  
nii organisatsioone kui ka noori projektidesse,  
mis aitavad neid ellu viia. 

Programmiga edendatakse kaasatust ja mitmekesisust 
ning soovitakse anda kõigile noortele võrdne juurdepääs  
Euroopa solidaarsuskorpuse võimalustele. 

Programmi eesmärk on võtta kõigis projektides ja tegevus-
tes kasutusele  rohelised tavad  ning edendada keskkon-
nasäästlikku ja vastutustundlikku käitumist nii osalejate kui 
ka organisatsioonide seas. 

Euroopa solidaarsuskorpus annab oma panuse ka  digipöör‑           
 desse , toetades projekte ja tegevusi, mille eesmärk on suu-
rendada digioskusi, edendada digikirjaoskust ning arendada 
digitehnoloogia riskide ja võimaluste mõistmist. 

Lisaks edendab Euroopa solidaarsuskorpus kodanikuaktiiv-
sust ja noorte osalemist  demokraatlikes protsessides . 
Programmi keskmes on vabatahtlik tegevus, mille eesmärk 
on noorte kaasamine ja võimestamine, et nad osaleksid ak-
tiivselt ühiskonnas ja viiksid ellu muutusi. 

Programm on paindlik ja võimaldab igal aastal lisada prio-
riteete, aidates seega kaasa selliste ettenägematute prob-
leemide lahendamisele nagu COVID-19 pandeemia mõju ja 
sellest taastumine, eelkõige tervishoiu ennetamise ja toe-
tamise valdkonnas. Programmi võib kaasata vabatahtlikke, 
et toetada erinevate tervisevaldkonna probleemidega tege-
levaid projekte.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_et


Milliseid tegevusi 
programmist  
2021.–2027.  

aastal toetatakse?

VABATAHTLIK TEGEVUS
Vabatahtlik tegevus annab noortele võimaluse panustada 
solidaarsustegevusele spetsialiseerunud organisatsioonide 
igapäevatöösse, et tuua kasu kogukondadele. Tegevus võib 
toimuda kas välismaal või osaleja elukohariigis. Individuaalne 
vabatahtlik tegevus võib kesta kuni 12 kuud. Rühma vabataht-
lik tegevus kestab tavaliselt kaks nädalat kuni kaks kuud.

UUS
            Humanitaarabi tegevussuund 

Tuginedes ELi humanitaarabi vabatahtlike programmile, 
laiendab Euroopa solidaarsuskorpus esimest korda oma 
tegevusulatust, et see hõlmaks ka humanitaarabioperat-
sioone toetavat vabatahtlikku tegevust. 

See tegevussuund on avatud 18-35aastastele noortele, 
et anda hädaabi, mis põhineb neutraalsuse, humaansuse, 
sõltumatuse ja erapooletuse põhimõtetel. Abi, toetust ja 
kaitset pakutakse seal, kus seda kõige rohkem vajatakse. 
Vabatahtlikud aitavad lahendada humanitaarprobleeme 
turvalistes kolmandates riikides, kus toimub ELi humani-
taarabialane tegevus. 

Humanitaarabi valdkonna vabatahtlikud läbivad kooli-
tuse ja ettevalmistuse, et neil oleksid vajalikud oskused 
ja pädevused abivajajate tõhusaks abistamiseks. Lisaks 
pakuvad vabatahtlikele ja organisatsioonidele täienda-
vat tuge kogenud treenerid ja eksperdid.

SOLIDAARSUSPROJEKTID  
Solidaarsusprojektid on alt üles suunatud tegevused, mille loo-
vad ja viivad ellu noorterühmad, et tegelda oma kogukonna pea-
miste probleemidega.

Uus programm keskendub seega vabatahtlikule tegevusele ja 
solidaarsusprojektidele. Praktika- ja töökohtade pakkumine, mis 
oli Euroopa solidaarsuskorpuse meede aastateks 2018–2020, 
lõpetatakse. 



Programmis 
osaleda soovivad 

noored peavad Euroopa 
solidaarsuskorpuses osalemiseks 

registreerima end  
Euroopa Noorteportaalis.  

Portaalis saavad noored otsida 
avaldatud osalemispakkumisi 
ning kvaliteedimärgise saanud 

organisatsioonid leida oma 
projektidesse potentsiaalseid 

osalejaid.

UUS
                   Pidades silmas digipööret  
Pidades silmas digipööret ja vajadust toetada noorte õppimis-
kogemust, pakub Euroopa solidaarsuskorpus veebikoolitust 
kõigile programmis registreeritud noortele. Uus veebikoolitu-
se osa on kättesaadav Euroopa Noorteportaalis. See sisaldab 
28 keeles mooduleid, mis võimaldavad uurida nende motivat-
siooni, tõhustada oskusi ja teadmisi ning aidata valmistuda 
programmis osalemiseks. 

Lisateave

Programmi kohta saab lisateavet  Euroopa solidaarsuskorpuse portaalist . 

Programmi juhivad ja rakendavad  Euroopa Komisjon ,  riiklikud bürood   

ning  Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet .

Jälgige meid sotsiaalmeedias

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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