
  

20 sena u 100,000 voluntier 

#EVS20 

Is-Servizz Volontarju Ewropew (SVE) huwa parti mill-programm Erasmus+. L-iskema tippermetti liż-

żgħażagħ (17-30 sena) sabiex jagħmlu volontarjat madwar l-Ewropa u lil hinn minnha, u ssostni lill-

organizzazzjonijiet sabiex jipprovdu opportunitajiet ta' volontarjat. 

Imwaqqaf fl-1996 bħala programm pilota mill-Kummissjoni Ewropea, s'issa s-SVE ta lil iktar minn 

100,000 voluntier żagħżugħ opportunità sabiex jagħtu sehemhom għal kawża li jemmnu fiha. Il-

voluntiera tas-SVE appoġġjaw lir-refuġjati u l-ambjent, lit-tfal u l-anzjani, u ħadmu fuq avvenimenti 

kulturali flimkien ma' għadd ta' inizjattivi oħrajn. 

Sabiex jiċċelebra l-20 anniversarju tiegħu, is-Servizz Volontarju Ewropew nieda l-kampanja "SVE 

20". Il-kampanja sejra tippromwovi l-aċċess miftuħ tas-SVE għaż-żgħażagħ kollha, indipendentement 

mill-isfond jew il-kwalifiki tagħhom, u tixħet dawl fuq kif il-volontarjat jagħti ħiliet ġodda u sens ta' 

emanċipazzjoni liż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet. 

L-SVE 20 għandha l-għan li tattira organizzazzjonijiet ġodda li għadhom mhumiex benefiċjarji tal-

programm Erasmus+, u sejra tħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet eżistenti sabiex joffru iktar 

opportunitajiet ta' volontarjat. Il-kampanja tixħet enfasi partikolari fuq l-inklużjoni u d-diversità fil-

proġetti ta' volontarjat. Il-kampanja SVE 20 sejra tipprova tattira wkoll kumpaniji involuti f'inizjattivi 

tar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva (CSR), awtoritajiet reġjonali u lokali, għaqdiet sportivi u dawk 

li jaħdmu maż-żgħażagħ. 

Tibor Navracsics, Kummissarju għall-Edukazzjoni, il-Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport, qal: "Għal 20 

sena, is-Servizz Volontarju Ewropew offra liż-żgħażagħ opportunità sabiex imorru barra pajjiżhom, 

jesperjenzaw kulturi differenti u jagħmlu ħbieb ġodda filwaqt li jagħmlu xogħol li jiswa u jiżviluppaw 

ħiliet importanti. Għalhekk mhix xi ħaġa tal-iskantament li hemm tant żgħażagħ li jridu jieħdu sehem. 

B'hekk, il-messaġġ tiegħi lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali, l-għaqdiet taż-żgħażagħ, sportivi u oħrajn 

madwar l-Ewropa huwa dan: issieħbu fis-Servizz Volontarju Ewropew illum u ilqgħu lill-voluntiera 

żgħażagħ fl-għaqda tagħkom." 



Fl-2016 sejrin isiru bosta avvenimenti u attivitajiet madwar l-Ewropa kollha.  Fittex iktar tagħrif fuq il-

midja soċjali taħt il-hashtag #EVS20! Il-messaġġ tal-kapanja huwa li s-SVE jipprovdi valur reali lill-

organizzazzjonijiet li jieħdu sehem u lill-voluntiera żgħażagħ ukoll. 

L-organizzazzjonijiet u ż-żgħażagħ li jixtiequ jkunu involuti fil-kampanja SVE 20 jew li qegħdin ifittxu 

avvenimenti li sejrin isiru fl-inħawi tagħhom jistgħu jżuru s-sit web tal-SVE 20 jew jikkuntattjaw lill-

Aġenzija Nazzjonali tagħhom li tieħu ħsieb l-Erasmus+.  

Tagħrif ġenerali 

Iż-żgħażagħ li jingħataw opportunità li jagħmlu volontarjat barra pajjiżhom fil-programm tas-SVE 

jirċievu appoġġ sabiex ikopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-għajxien tagħhom, kif ukoll flus x'jonfqu, 

assigurazzjoni u karta tal-iskontijiet. 

Fl-2014 biss, kważi 10,000 żagħżugħ għamlu volontarjat mas-SVE permezz tal-programm Erasmus+. 

Bil-baġit li għandna għad-dispożizzjoni matul il-programm Erasmus+, qegħdin nistennew li sejrin 

inkunu nistgħu nappoġġjaw sa 100,000 voluntier tas-SVE bejn l-2014 u l-2020. 

Bażi ta' dejta online ta' organizzazzjonijiet u opportunitajiet fis-SVE tagħti aċċess iktar ugwali għall-

volontarjat transnazzjonali għaż-żgħażagħ li jaf ma għandhomx netwerk b'saħħtu ta' 

organizzazzjonijiet. 

L-iskop tal-Bażi ta' Dejta tal-Volontarjat huwa li tagħti liż-żgħażagħ interessati fil-volontarjat 

possibbiltà li jsibu l-proġett it-tajjeb tas-SVE u jidħlu f'kuntatt mal-organizzazzjonijiet. L-

organizzazzjonijiet li huma involuti fis-SVE jistgħu jużaw din il-bażi ta' dejta sabiex jirreklamaw meta 

jkollhom postijiet għad-dispożizzjoni, u huma tassew imħeġġin jagħmlu dan. 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/youth/evs20

