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Nový program Európsky zbor solidarity s 

rozpočtovými prostriedkami vo výške

1,009 € miliardy 

na roky 2021 – 2027 poskytne  

príležitosti pre minimálne 

270 000 mladých ľudí. 
V rámci dobrovoľníctva alebo 

prostredníctvom vlastných projektov 
v oblasti solidarity pomôžu 

riešiť spoločenské a humanitárne výzvy. 

Ambíciou programu je nielen väčšia 

inkluzívnosť, ale aj ekologickosť 

a digitalizácia. Po prvýkrát program 

umožní mladým ľuďom zapojiť sa ako 

dobrovoľníci do humanitárnej 
pomoci priamo v teréne na celom svete. 

V SKRATKE

 Európsky zbor solidarity  je program financovania EÚ 
určený pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do činností 
v oblasti solidarity v mnohých sférach: či už ide o pomoc 
znevýhodneným, humanitárnu pomoc, alebo prispievanie 
k činnostiam zameraným na zdravie a životné prostredie 
v EÚ i za jej hranicami. 

Program mladým ľuďom ponúka príležitosť nielen na 
zmysluplný prínos pre spoločnosť, ale takisto získať cenné 
skúsenosti a rozvinúť nové zručnosti. Určený je pre vekovú 
kategóriu 18- až 30-ročných v prípade činností v oblasti 
solidarity zameraných na spoločenské výzvy a pre vekovú 
kategóriu 18- až 35-ročných v prípade humanitárnej 
pomoci. Rovnako môžu program využiť aj organizácie 
pôsobiace v sektore solidarity, ktoré do svojich činností 

chcú zapojiť mladých ľudí. 

Na to musia organizácie  získať známku kvality   
preukazujúcu, že sú schopné vykonávať vysokokvalitné 
činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, cieľmi 
a požiadavkami programu.

https://europa.eu/youth/solidarity_sk
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_sk


NOVINKAHorizontálne priority programu:  
inkluzívnosť, ekologickosť, digitalizácia

Nový Európsky zbor solidarity podporuje   
 politické priority Únie  a ponúka organizáciám aj 
mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do projektov, 
ktoré sú na ne zamerané.

Program podporuje inkluzívnosť a rozmanitosť a má po-
skytnúť všetkým mladým ľuďom rovnaký prístup k príležitos-
tiam Európskeho zboru solidarity. 

Jedným z jeho vytýčených cieľov je zaviesť  ekologické postupy      
vo všetkých projektoch a činnostiach, ako aj propagovať envi-
ronmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov 
i organizácií. 

Európsky zbor solidarity prispieva k  digitalizácii , pretože 
podporuje projekty a činnosti na rozvoj digitálnych zručností, 
digitálnej gramotnosti i chápania rizík a príležitostí, ktoré digi-
tálne technológie prinášajú.

Okrem toho Európsky zbor solidarity podporuje aj občiansku anga-
žovanosť a účasť mladých ľudí na  demokratických procesoch . 
Jeho základom je dobrovoľníctvo, čo znamená, že program za-
pája mladých ľudí a posilňuje ich postavenie, aby mohli vyvíjať 
svoje aktivity v spoločnosti a stať sa aktérmi zmeny.

Program je dostatočne flexibilný, takže je možné dopĺňať ročné 
priority, a teda reagovať na neočakávané výzvy (akou je aj rie-
šenie dôsledkov pandémie COVID-19 a jej prekonanie), predo-
všetkým v oblasti zdravotníckej prevencie a podpory. Dokáže 
zmobilizovať dobrovoľníkov na podporu projektov zameraných 
na rôzne zdravotnícke problémy. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_sk


Aké činnosti 
podporuje program  

na roky  
2021 – 2027?

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
Dobrovoľníctvo je príležitosťou pre mladých ľudí prispieť ku 
každodennej práci organizácií špecializovaných na činnosti 
v oblasti solidarity v prospech komunít. Činnosti pritom môžu 
prebiehať buď v krajine pobytu účastníkov, alebo v zahraničí. 
Jednotlivci môžu ako dobrovoľníci pôsobiť až 12 mesiacov, 
tímy sa spravidla zapájajú na obdobie od dvoch týždňov do 
dvoch mesiacov.

NOVINKA

            Zložka humanitárnej pomoci 
Európsky zbor solidarity po prvýkrát a v nadväznosti na 
program dobrovoľníci pomoci EÚ rozširuje svoj záber aj 
na dobrovoľnícke činnosti na podporu operácií humani-
tárnej pomoci. 

Zapojiť do tejto zložky sa budú môcť mladí ľudia vo veku 
18 až 35 rokov. Ich úlohou bude poskytovať núdzovú 
pomoc základe zásad neutrálnosti, ľudskosti, nezávis-
losti a nestrannosti a pomáhať priniesť pomoc, podporu 
a ochranu tam, kde ich najviac treba. Pôjde o pomoc pri 
riešení humanitárnych výziev v bezpečných tretích kraji-
nách, kde EÚ rozvíja činnosti humanitárnej pomoci. 

Dobrovoľníci v oblasti humanitárnej pomoci absolvujú 
školenie a prípravu, aby nadobudli potrebné zručnosti 
a schopnosti a mohli tak účinne pomáhať ľuďom v nú-
dzi. Tak dobrovoľníci, ako aj organizácie sa budú môcť 
spoliehať na dodatočnú podporu, napríklad od skúsených 
školiteľov a odborníkov.

PROJEKTY V OBLASTI SOLIDARITY
Projekty v oblasti solidarity sú činnosti iniciované zdola nahor, 
ktoré vykonáva skupina mladých ľudí v snahe riešiť zásadné vý-
zvy, ktorým čelia ich komunity.

 Nový program bude teda zameraný na dobrovoľníctvo a projek-
ty v oblasti solidarity. Stáže a pracovné príležitosti, ktoré tvorili 
podstatu činností Európskeho zboru solidarity v rokoch 2018 – 
2020, sa už nebudú realizovať.



Mladí 
záujemcovia 

o účasť na programe 
sa musia zaregistrovať do 

Európskeho zboru solidarity na 
Európskom portáli pre mládež.. Na ňom 

môžu potom vyhľadávať uverejnené 
príležitosti. Organizácie so značkou 

kvality zas na ňom môžu hľadať 
možných účastníkov do  

svojich projektov.

NOVINKA
                 V súlade s digitálnou transformáciou  
V súlade s digitálnou transformáciou a jej cieľom podporo-
vať učenie sa medzi mladými ľuďmi Európsky zbor solidarity 
ponúka online školenia všetkým zaregistrovaným mladým ľu-
ďom. Nová rubrika so školeniami sa nachádza na Európskom 
portáli pre mládež. Obsahuje moduly v 28 jazykoch, ktoré 
mladým ľuďom pomôžu hlbšie sa zamyslieť nad svojou moti-
váciou, zlepšiť zručnosti a nadobudnúť vedomosti a pripraviť 
sa na účasť na programe. 

Chcete sa dozvedieť viac?

Viac informácií o programe ponúka  portál Európskeho zboru solidarity .

 Riadi a realizuje ho  Európska komisia,  národné agentúry   

 a  Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru .

Sledujte nás na sociálnych médiách

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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