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Jaunā Eiropas Solidaritātes korpusa 

programma, kuras budžets  

2021.–2027. gadam ir 

1,009 € miljardi,  
pavērs iespējas vismaz 

270 000 jauniešu.  
Tie palīdzēs risināt sociālās un humanitārās 

problēmas, veicot brīvprātīgo darbu 

vai izstrādājot savus solidaritātes 
projektus. Programma tiecas ne tikai 

būt vairāk iekļaujoša, bet arī izmantot 

zaļāku un digitālāku pieeju. 

Pirmo reizi programma arī ļaus jauniešiem 

brīvprātīgi iesaistīties humānās 
palīdzības jomā visā pasaulē. 

ĪSUMĀ

 Eiropas Solidaritātes korpuss  ir ES finansēšanas 
programma jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties solidari-
tātes darbībās dažādās jomās. Tie ietver gan palīdzību 
nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem, gan humāno 
palīdzību, kā arī ieguldījumu veselības un vides aizsar-
dzības pasākumos visā ES un ārpus tās. 

Programma sniedz jauniešiem iespēju ne tikai sniegt no-
zīmīgu ieguldījumu sabiedrībai, bet arī iegūt nenovērtē-
jamu pieredzi un attīstīt jaunas prasmes. Tā ir atvērta 
cilvēkiem vecumā no 18–30 gadiem solidaritātes darbī-
bām, kas risina sabiedrības problēmas, un 18–35 gadus 
veciem cilvēkiem — humānās palīdzības pasākumiem. 
Programma attiecas arī uz organizācijām, kas darbo-
jas solidaritātes jomā un vēlas iesaistīt jauniešus savās  
darbībās. 

Lai piedalītos Eiropas Solidaritātes korpusā, organizāci-
jām ir jāsaņem  kvalitātes zīme , kas apliecina, ka tās 
spēj veikt kvalitatīvas solidaritātes darbības saskaņā ar 
programmas principiem, mērķiem un prasībām

https://europa.eu/youth/solidarity_lv
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_lv


JAUNUMS

Programmas horizontālās prioritātes: 
iekļaujoša, zaļa un digitāla

Jaunais Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta     
 Eiropas Savienības politiskās prioritātes  un 
iesaista gan organizācijas, gan jauniešus projektos, 
kuru mērķis ir palīdzēt tās risināt.

Programma veicina iekļaušanu un daudzveidību, un tās 

mērķis ir nodrošināt visiem jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi Ei-

ropas Solidaritātes korpusa iespējām. 

Programmas mērķis ir pieņemt  videi draudzīgu praksi     

visos projektos un darbībās, kā arī veicināt ekoloģiski ilgtspē-

jīgu un atbildīgu rīcību gan dalībnieku, gan organizāciju vidū. 

Eiropas Solidaritātes korpuss veicina  digitālo pārkārtošanos , 
atbalstot projektus un darbības, kuru mērķis ir uzlabot digitālās 

prasmes, veicināt digitālo pratību un veidot izpratni par riskiem 

un iespējām, ko rada digitālās tehnoloģijas. 

Turklāt Eiropas Solidaritātes korpuss veicina pilsonisko līdzda-

lību un jauniešu līdzdalību  demokrātiskajos procesos . Tā 

kā brīvprātīgais darbs ir galvenais, programma iesaista jaunie-

šus un dod viņiem iespējas būt aktīviem sabiedrībā un kļūt par 

patiesiem pārmaiņu veicinātājiem. 

Programma nodrošina elastību gada prioritāšu pievienošanai, 

tādējādi palīdzot risināt neparedzētas problēmas, piemēram, 

novērst Covid-19 pandēmijas ietekmi un atgūties no tās, jo 

īpaši veselības profilakses un atbalsta jomā. Programma var 

mobilizēt brīvprātīgos, lai atbalstītu projektus, kas risina da-

žādas veselības problēmas.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_lv


Kādu darbību 
atbalsta  

2021.–2027.  
gada programma?

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS
Brīvprātīgais darbs sniedz jauniešiem iespēju piedalīties to 
organizāciju ikdienas darbā, kuras specializējas solidaritātes 
darbībās, lai sniegtu labumu kopienām. Pasākumi var notikt 
vai nu ārvalstīs, vai dalībnieka dzīvesvietas valstī. Individu-
ālais brīvprātīgais darbs var ilgt līdz 12 mēnešiem, savukārt 
komandas brīvprātīgais darbs parasti ilgst no 2 nedēļām līdz 
2 mēnešiem.

JAUNUMS
              Humānās palīdzības atzars 

Pirmo reizi un balstoties uz ES palīdzības brīvprātīgo 
programmu, Eiropas Solidaritātes korpuss paplašina 
savu darbības jomu, lai ietvertu brīvprātīgās darbības 
humānās palīdzības pasākumu atbalstam. 

Šī sadaļa būs pieejama jauniešiem vecumā no 18–
35 gadiem, lai sniegtu ārkārtas palīdzību, pama-
tojoties uz neitralitātes, cilvēcības, neatkarības un 
objektivitātes pamatprincipiem, palīdzot sniegt palī-
dzību, atbalstu un aizsardzību tur, kur tas visvairāk 
vajadzīgs. Tas palīdzēs risināt humanitārās problēmas 
drošās trešās valstīs, kurās notiek ES humānās palī-
dzības pasākumi. 

Humānās palīdzības jomas brīvprātīgie tiks apmācīti 
un sagatavoti, lai nodrošinātu, ka viņiem ir nepiecie-
šamās prasmes un kompetences, lai efektīvi palīdzētu 
grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Brīvprātīgie un orga-
nizācijas varēs paļauties uz papildu atbalstu, piemē-
ram, no pieredzējušiem skolotājiem un ekspertiem.

SOLIDARITĀTES PROJEKTI 
Solidaritātes projekti ir augšupējas darbības, ko izveido un 
īsteno jauniešu grupa, lai risinātu galvenās problēmas savās 
kopienās.

Tāpēc jaunajā programmā galvenā uzmanība tiks pievērsta 
brīvprātīgā darba un solidaritātes projektiem. Stažēšanās un 
darbs, kas bija pasākums 2018.–2020. gada Eiropas Solida-
ritātes korpusā, tiks pārtraukts.



Jauniešiem, 
kas vēlas 

pievienoties programmai, 
ir jāreģistrējas Eiropas 

Solidaritātes korpusā Eiropas 
Jaunatnes portālā. Portālā jaunieši 

var meklēt publicētās iespējas, 
savukārt organizācijas ar kvalitātes 

marķējumu var meklēt 
potenciālos dalībniekus 

saviem projektiem.

JAUNUMS
                          Digitālo pārveidi
Eiropas Solidaritātes korpuss saskaņā ar digitālo pārvei-
di un mērķi atbalstīt jauniešu mācīšanās pieredzi piedā-
vā apmācību tiešsaistē visiem programmā reģistrētajiem 
jauniešiem. Jaunā tiešsaistes apmācības sadaļa ir pieeja-
ma Eiropas Jaunatnes portālā. Tajā ir organizēti moduļi  
28 valodās, lai jaunieši varētu izpētīt savu motivāciju,  
uzlabot prasmes un zināšanas un sagatavoties dalībai 
programmā. 

Vēlaties uzzināt vairāk?

Ielūkojieties  Eiropas Solidaritātes korpusa portālā , lai uzzinātu vairāk par programmu. 

 Programmu pārvalda un īsteno  Eiropas Komisija ,  valstu aģentūras   

 un  Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra .

Sekojiet mums sociālajos tīklos

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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