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Dzięki budżetowi w wysokości 

1,009 € mld  

na lata 2021–2027 z nowego programu 

„Europejski Korpus Solidarności” będzie  

mogło skorzystać co najmniej 

270 tys. młodych ludzi.  
Będą pomagać w stawianiu czoła wyzwaniom 

społecznym i humanitarnym poprzez 

wolontariat lub tworzenie własnych 

projektów solidarnościowych. 
Program ma być nie tylko bardziej 

włączający, ale także bardziej 
ekologiczny i cyfrowy. Po raz 

pierwszy program umożliwi również młodym 

ludziom wolontariat w dziedzinie pomocy 
humanitarnej na całym świecie. 

W PIGUŁCE

 Europejski Korpus Solidarności  to unijny program fi-
nansowania przeznaczony dla osób młodych, które chcą 
zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych 
dziedzinach. Działania te obejmują pomoc osobom znaj-
dującym się w niekorzystnej sytuacji, pomoc humanitarną 
oraz zaangażowanie na rzecz zdrowia i środowiska w całej 
UE i poza nią. 

Program oferuje młodym ludziom możliwość nie tylko 
wniesienia znaczącego wkładu w życie społeczne, ale tak-
że zdobycia cennego doświadczenia i nowych umiejętno-
ści. Udział w działaniach w zakresie społecznym otwarty 
jest dla młodzieży w wieku od 18 do 30 lat, zaś w działa-
niach w zakresie pomocy humanitarnej – dla młodych osób 
w wieku od 18 do 35 lat. Program skierowany jest również 
do organizacji działających w sektorze solidarności, które 
chcą zaangażować młodych ludzi w swoje działania. 

Aby móc uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności, 
organizacje muszą uzyskać  znak jakości  poświadczający, 
że są w stanie prowadzić wysokiej jakości działania 
solidarnościowe zgodnie z zasadami, celami i wymogami 
programu.

https://europa.eu/youth/solidarity_pl
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_pl


NOWOŚĆPriorytety horyzontalne programu:  
sprzyjanie włączeniu społecznemu, 
ekologiczność i cyfrowy charakter

Nowy Europejski Korpus Solidarności wspiera  
 priorytety polityczne Unii Europejskiej  i angażuje 
zarówno organizacje, jak i młodzież w projekty,  
które pomogą je realizować.

Program promuje włączenie społeczne i różnorodność oraz 
ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom równego 
dostępu do możliwości oferowanych przez Europejski Korpus 
Solidarności. 

Celem programu jest przyjęcie  ekologicznych praktyk  we 
wszystkich projektach i działaniach, a także promowanie zrów-
noważonego ekologicznie i odpowiedzialnego zachowania za-
równo wśród uczestników, jak i organizacji. 

Europejski Korpus Solidarności przyczynia się do  transfor‑     
 macji cyfrowej  poprzez wspieranie projektów i działań ma-
jących na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych, rozwijanie 
kultury informatycznej oraz zrozumienie zagrożeń i możliwości 
związanych z technologią cyfrową. 

Ponadto Europejski Korpus Solidarności promuje aktywność 
obywatelską i udział młodych ludzi w  procesach demokra‑    
 tycznych . Program, którego istotą jest wolontariat, angażuje 
młodych ludzi i wzmacnia ich pozycję, aby mogli oni aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i przyczyniać się do zmian. 

Program zapewnia elastyczność w zakresie dodawania rocz-
nych priorytetów, co umożliwia reagowanie na nieprzewidziane 
wyzwania, np. w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 i odbudowy po niej, w szczególności w obszarze 
profilaktyki zdrowotnej i wsparcia zdrowia. Program 
umożliwia pozyskiwanie wolontariuszy do wspierania projek-
tów dotyczących różnych wyzwań zdrowotnych.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pl


Jakie działania  
wspiera program 

w latach  
2021–2027?

WOLONTARIAT
Wolontariat daje osobom młodym możliwość wnoszenia 
wkładu w codzienną pracę organizacji specjalizujących się 
w działaniach solidarnościowych z korzyścią dla społecz-
ności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju 
zamieszkania uczestnika. Wolontariat indywidualny może 
trwać do 12 miesięcy, natomiast wolontariat zespołowy trwa 
zazwyczaj od 2 tygodni do 2 miesięcy.

NOWOŚĆ
             Komponent pomocy humanitarnej 
Po raz pierwszy, na wzór wcześniejszej inicjatywy „Wo-
lontariusze pomocy UE”, program „Europejski Korpus 
Solidarności” obejmie swym zakresem udział wolon-
tariuszy w akcjach pomocy humanitarnej. 

Komponent ten będzie otwarty dla młodych ludzi 
w wieku od 18 do 35 lat, aby zapewnić pomoc w sy-
tuacjach nadzwyczajnych opartą na podstawowych 
zasadach neutralności, humanitaryzmu, niezależności 
i bezstronności, ułatwiając oferowanie wsparcia, po-
mocy doraźnej i ochrony tam, gdzie jest to najbardziej 
potrzebne. Pomoże on sprostać wyzwaniom humani-
tarnym w bezpiecznych państwach trzecich, w których 
prowadzone są unijne akcje w zakresie pomocy hu-
manitarnej. 

Wolontariusze w dziedzinie pomocy humanitarnej 
będą szkoleni i przygotowani, tak aby posiąść umie-
jętności i kompetencje niezbędne do skutecznej po-
mocy potrzebującym. Wolontariuszom i organizacjom 
będzie oferowane dodatkowe wsparcie, na przykład ze 
strony doświadczonych trenerów i ekspertów. 

PROJEKTY SOLIDARNOŚCIOWE
Projekty solidarnościowe to działania oddolne inicjowane 
i realizowane przez grupy młodych ludzi w celu sprostania 
kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach.

Nowy program będzie zatem koncentrował się na wolonta-
riacie i projektach solidarnościowych. Działania w zakresie 
praktyk zawodowych i miejsc pracy, prowadzone w ramach 
Europejskiego Korpusu Solidarności w latach 2018–2020, nie 
będą kontynuowane.



Osoby młode, 
które chcą wziąć 

udział w programie, 
muszą zarejestrować się w 

Europejskim Portalu Młodzieżowym. 
Młodym ludziom portal umożliwia 

przeszukiwanie opublikowanych ofert, 
natomiast organizacje oznaczone 
znakiem jakości mogą szukać na 
nim potencjalnych uczestników 

swoich projektów.

NOWOŚĆ
                       Zgodnie z celami transformacji cyfrowej  
Zgodnie z celami transformacji cyfrowej i w ramach dążenia 
do wspierania doświadczeń edukacyjnych młodzieży Euro-
pejski Korpus Solidarności oferuje szkolenia online wszyst-
kim młodym ludziom zarejestrowanym w programie. Nową 
sekcję poświęconą szkoleniom online można znaleźć na Eu-
ropejskim Portalu Młodzieżowym. Znajdują się tam moduły 
w 28 językach, dzięki którym młodzi ludzie mogą poznać 
swoją motywację, udoskonalić swe umiejętności i wiedzę 
oraz przygotować się do uczestnictwa w programie. 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na  portalu Europejskiego Korpusu Solidarności . 

 Wdrażaniem programu i zarządzaniem nim zajmują się  Komisja Europejska ,  agencje narodowe   

 oraz  Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury .

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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