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Naujoji Europos solidarumo korpuso 

programa, kuriai 2021–2027 m. skirtas 

1,009 € mlrd.  
biudžetas, suteiks galimybių ne mažiau kaip 

270 000 jaunuolių.  
Jie padės spręsti visuomenės ir 

humanitarines problemas vykdydami 

savanorišką veiklą arba kurdami 

savo solidarumo projektus. 
Siekiama, kad programa būtų ne tik 

įtraukesnė, bet ir ekologiškesnė ir 
labiau skaitmeninė. Pirmą kartą 

programa suteiks jaunimui galimybę 

savanoriauti humanitarinės 
pagalbos srityje visame pasaulyje. 

GLAUSTA SANTRAUKA

 Europos solidarumo korpusas  yra ES finansuojama 

programa, skirta jaunuoliams, norintiems dalyvauti soli-

darumo veikloje įvairiose srityse: nuo pagalbos palankių 

sąlygų neturintiems asmenims iki humanitarinės pagal-

bos ir dalyvavimo sveikatos ir aplinkos apsaugos veiks-

muose visoje ES ir už jos ribų. 

Programa suteikia jaunimui galimybę ne tik prasmingai 

prisidėti prie visuomenės gyvenimo, bet ir įgyti neįkaino-

jamos patirties bei naujų įgūdžių. 18–30 metų amžiaus 

asmenys gali dalyvauti solidarumo veikloje, kuria spren-

džiamos visuomenės problemos, o 18–35 metų asmenys 

– humanitarinės pagalbos veikloje. Programa taip pat 

skirta solidarumo sektoriuje veikiančioms organizacijoms, 

siekiančioms įtraukti jaunimą į savo veiklą. 

Kad galėtų dalyvauti Europos solidarumo korpuso veiklo-

je, organizacijos turi gauti  kokybės ženklą , kuriuo pa-

tvirtinama, kad jos gali vykdyti kokybišką solidarumo vei-

klą laikydamosi programos principų, tikslų ir reikalavimų.

https://europa.eu/youth/solidarity_lt
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_lt


NAUJAHorizontalieji programos prioritetai:  
įtraukumas, ekologiškumas ir skaitmeniškumas

 Naujasis Europos solidarumo  korpusas 
remia Europos Są jungos politinius prioritetus ir 
įtraukia tiek organizacijas, tiek jaunimą į projektus, 
padedančius juos spręsti.

Programa skatinama įtrauktis ir įvairovė, ja siekiama vi-
siems jaunuoliams suteikti vienodas galimybes naudotis Eu-
ropos solidarumo korpuso teikiamomis galimybėmis. 

Programos tikslas – visuose projektuose ir veikloje taikyti     
 ekologišką praktiką , taip pat skatinti tiek dalyvių, tiek 
organizacijų aplinkos atžvilgiu tvarų ir atsakingą elgesį. 

Europos solidarumo korpusas prisideda prie  skaitmeninės    
 pertvarkos  remdamas projektus ir veiklą, kuriais siekiama 
ugdyti skaitmeninius įgūdžius, skaitmeninį raštingumą ir ge-
rinti supratimą apie skaitmeninių technologijų keliamą riziką 
ir galimybes. 

Be to, Europos solidarumo korpusas skatina pilietinį aktyvu-
mą ir jaunimo dalyvavimą  demokratiniuose procesuose  . 
Programa, kurios pagrindas – savanoriška veikla, skatina ir 
įgalina jaunimą būti aktyviais visuomenės nariais ir tikrais 
pokyčių skatintojais. 

Programoje numatyta galimybė lanksčiai įtraukti metinius 
prioritetus ir taip padėti spręsti nenumatytus uždavinius, pa-
vyzdžiui, kovoti su COVID-19 pandemijos poveikiu ir atsigauti 
nuo jos, visų pirma sveikatos prevencijos ir paramos sveika-
tos priežiūros srityse. Pagal šią programą savanoriai gali būti 
sutelkti projektams, kuriais sprendžiamos įvairios sveikatos 
problemos, remti. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_lt


Kokie veiksmai 
remiami pagal 
2021–2027 m. 

programą?

SAVANORIŠKA VEIKLA
Savanoriška veikla suteikia jaunimui galimybę prisidėti prie 
kasdienio organizacijų, vykdančių bendruomenei naudingą 
solidarumo veiklą, darbo. Veikla gali būti vykdoma arba už-
sienyje, arba dalyvio gyvenamojoje šalyje. Individuali sava-
noriška veikla gali trukti iki 12 mėnesių, o dalyvavimas sava-
norių grupėje paprastai trunka nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių.

NAUJA
               Humanitarinės pagalbos kryptis 

Pirmą kartą, remdamasis ES pagalbos savanorių pro-
grama, Europos solidarumo korpusas išplečia savo 
veiklos sritį, kad ji apimtų savanorišką veiklą, kuria 
remiamos humanitarinės pagalbos operacijos. 

Pagal šią kryptį 18–35 m. amžiaus jaunuoliai galės 
teikti skubią pagalbą, grindžiamą pagrindiniais neu-
tralumo, žmoniškumo, nepriklausomumo ir nešališ-
kumo principais, padedant teikti pagalbą, paramą ir 
apsaugą ten, kur jų labiausiai reikia. Ji padės spręsti 
humanitarines problemas saugiose trečiosiose šalyse, 
kuriose vykdoma ES humanitarinės pagalbos veikla. 

Humanitarinės pagalbos srities savanoriai bus moko-
mi ir rengiami, kad turėtų įgūdžių ir gebėjimų, reika-
lingų siekiant veiksmingai padėti žmonėms, kuriems 
reikia pagalbos. Savanoriai ir organizacijos galės pasi-
kliauti papildoma parama, pavyzdžiui, patyrusių kon-
sultantų ir ekspertų pagalba.

SOLIDARUMO PROJEKTAI  
Solidarumo projektai — tai pagal principą „iš apačios į viršų“ 
jaunimo grupės kuriama ir vykdoma veikla, kuria siekiama 
spręsti pagrindines jų bendruomenių problemas.

Todėl naujojoje programoje daugiausia dėmesio bus skiriama 
savanoriškos veiklos ir solidarumo projektams. Stažuotės ir 
įdarbinimas – 2018–2020 m. Europos solidarumo korpuso 
veiksmas – bus nutraukti.



Jaunuoliai, norintys 
dalyvauti programoje, 

turi užsiregistruoti Europos 
solidarumo korpuse Europos jaunimo 
portale. Portale jaunuoliai gali ieškoti 

paskelbtų pasiūlymų dalyvauti 
savanoriškoje veikloje, o kokybės 
ženklu pažymėtos organizacijos 

gali ieškoti potencialių savo 
projektų dalyvių.

NAUJA
                 Atsižvelgdamas į skaitmeninę pertvarką 
Atsižvelgdamas į skaitmeninę pertvarką ir užmojį remti 
jaunimo mokymosi patirtį, Europos solidarumo korpusas 
visiems programoje registruotiems jaunuoliams siūlo mo-
kymą internetu. Naują internetinio mokymo skiltį galima 
rasti Europos jaunimo portale. Jame pateikti moduliai  
28 kalbomis, padedantys suvokti motyvaciją, pagerinti 
įgūdžius bei žinias ir pasirengti dalyvauti programoje. 

Norite sužinoti daugiau

Daugiau informacijos apie programą rasite  Europos solidarumo korpuso portale . 

 Programą administruoja ir įgyvendina  Europos Komisija ,  nacionalinės agentūros   

 ir  Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga .

Sekite mus socialiniuose tinkluose

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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