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Az új Európai Szolidaritási Testület 

lehetőségeivel 2021 és 2027 között legalább

270 000 fiatal  
élhet, köszönhetően a program 

1,009 € milliárd 
költségvetésének. Önkéntes munkájukkal vagy 

saját szolidaritási projektjeikkel 
társadalmi és humanitárius kihívások 

megválaszolásához járulhatnak hozzá.  

A program az inkluzivitás fokozása 

mellett a zöld és a digitális 
átállást is elő kívánja mozdítani.  

Keretében a fiatalok most első alkalommal 

vállalhatnak önkéntes munkát a 

humanitárius segítségnyújtás 

területén, szerte a világon.

RÖVID ÁTTEKINTÉS

Az  Európai Szolidaritási Testület  nevű uniós finanszí-

rozási program segítségével a fiatalok Unió-szerte és az 

egész világon különböző szolidaritási tevékenységekben 

vehetnek részt, többek között a rászorulók megsegítésé-

ben, humanitárius segítségnyújtásban, egészségügyi és 

környezetvédelmi tevékenységekben. 

A program keretében végzett hasznos társadalmi mun-

kájuk révén maguk is értékes tapasztalatokra és új kész-

ségekre tehetnek szert. Társadalmi kihívásokkal kapcso-

latos szolidaritási tevékenységeket 18 és 30 év közötti, 

humanitárius segítségnyújtási tevékenységeket pedig 18 

és 35 év közötti fiatalok végezhetnek. A program a szoli-

daritási ágazat azon szervezeteit is megszólítja, amelyek 

fiatalokat toboroznak tevékenységeikhez. 

Az ilyen szervezeteknek az Európai Szolidaritási Testületben 

való részvételhez igazolniuk kell –  minőségi védjegy    
megszerzésével –, hogy képesek a program elveinek, cél-

kitűzéseinek és követelményeinek megfelelő, magas szín-

vonalú szolidaritási tevékenységeket végezni.

https://europa.eu/youth/solidarity_hu
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_hu


ÚJA program horizontális prioritásai:  
inkluzivitás, zöld és digitális átállás

Az új Európai Szolidaritási Testület az  Európai Unió  
 politikai prioritásait  támogatja, és mind a 
szervezeteket, mind a fiatalokat bevonja az azok 
megvalósítását célzó projektekbe.

A program előmozdítja az inkluzivitást és a sokszínűséget, 
és minden fiatal számára egyenlő hozzáférést kíván biztosítani 
az általa kínált lehetőségekhez. 

Minden projektjében és tevékenységében  zöld gyakorlatokat    
kíván alkalmazni, emellett környezetvédelmi szempontból fenn-
tartható és felelős magatartásra kívánja ösztönözni a résztve-
vőket és a szervezeteket is. 

Az Európai Szolidaritási Testület a  digitális átálláshoz  is hoz-
zájárul: olyan projekteket és tevékenységeket támogat, amelyek 
fejlesztik a digitális készségeket, a digitális jártasságot és a 
digitális technológiában rejlő lehetőségekkel és kockázatokkal 
kapcsolatos tudatosságot. 

Előmozdítja továbbá a polgári szerepvállalást és a fiatalok   
 demokratikus folyamatokban  való részvételét. Az önkén-
tességre építő program arra ösztönzi a fiatalokat, hogy aktív 
társadalmi szerepvállalással váljanak a változás katalizátorai-
vá, és ehhez eszközöket is biztosít számukra. 

A program éves prioritásai bővíthetők, ami rugalmas reagálási 
lehetőséget biztosít az olyan előre nem látható kihívásokra, mint 
például a Covid19-világjárvány leküzdése és az azt követő hely-
reállítás, különösen az egészségügyi megelőzés és támogatás 
területén. A program önkéntesei más egészségügyi kihívások 
kezelésére irányuló projektekben is részt vehetnek.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_hu


Milyen 
intézkedéseket 

támogat a  
2021–2027-es  

program?

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG
A fiatal önkéntesek hozzájárulhatnak a közérdekű, szolidaritá-
si tevékenységekre szakosodott szervezetek mindennapi mun-
kájához. A tevékenységekre vagy külföldön vagy a résztvevő 
lakóhelye szerinti országban kerülhet sor. Az egyéni önkéntes 
tevékenységek akár 12 hónapig is tarthatnak, a csoportos ön-
kéntes tevékenységek időtartama jellemzően 2 hét és 2 hónap 
közé esik.

ÚJ
             Humanitárius segítségnyújtás
Az Európai Szolidaritási Testület most először, az Európai 
Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest prog-
ramjára építve a humanitárius segítségnyújtási művele-
teket támogató önkéntes tevékenységekre is kiterjeszti 
hatályát. 

Ezt a lehetőséget 18 és 35 év közötti fiatalok választhat-
ják. E sürgősségi segélynyújtás a semlegesség, az embe-
riesség, a függetlenség és a pártatlanság elvét tisztelet-
ben tartva ott nyújt támogatást, segítséget és védelmet, 
ahol arra a legnagyobb szükség van. Olyan biztonságos 
harmadik országokban fogja segíteni a humanitárius ki-
hívások megválaszolását, ahol uniós humanitárius segít-
ségnyújtási tevékenységek vannak folyamatban. 

A humanitárius segítségnyújtás területén tevékenykedő 
önkénteseknek rendelkezniük kell a rászorulók hatékony 
segítéséhez szükséges készségekkel és kompetenciák-
kal. Ezek elsajátításában kiképzésük és felkészítésük 
fogja segíteni őket. Az önkéntesek és a szervezetek kie-
gészítő támogatásra is számíthatnak, például tapasztalt 
mentorok és szakértők révén. 

SZOLIDARITÁSI PROJEKTEK  
A szolidaritási projektek alulról induló kezdeményezések, ame-
lyeket fiatalok hoznak létre és hajtanak végre közösségük prob-
lémáinak megoldása érdekében.

Az új program ezért az önkéntes munkára és a szolidaritási 
projektekre fog összpontosítani. A 2018–2020-as Európai Szo-
lidaritási Testület keretében létrehozott szakmai gyakorlatok és 
állások megszűnnek.



A részt venni  
kívánó fiatalok  

az Európai Ifjúsági Portálon 
regisztrálhatnak az Európai 

Szolidaritási Testületbe. A portálon 
a fiatalok a közzétett lehetőségek 
közül válogathatnak, a minőségi 

védjeggyel rendelkező szervezetek 
pedig potenciális résztvevőket 

kereshetnek projektjeikhez.

ÚJ
                 A digitális transzformáció jegyében   
A digitális transzformáció jegyében és a fiatalok tanulási lehe-
tőségeinek támogatására irányuló törekvésével összhangban 
az Európai Szolidaritási Testület online képzést kínál minden 
regisztráló fiatal számára. Az új online képzési szekció az Eu-
rópai Ifjúsági Portálon érhető el. 28 nyelven kínál modulokat, 
amelyek segítségével a fiatalok megismerhetik motivációju-
kat, fejleszthetik készségeiket és ismereteiket, és felkészül-
hetnek a programban való részvételre. 

Szeretne többet megtudni? 

Látogasson el az  Európai Szolidaritási Testület portáljára . 

  A programot az  Európai Bizottság , a  nemzeti irodák   

  és az  Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség  irányítja és hajtja végre.

Kövessen minket a közösségi médiában

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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