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Många unga vill gärna engagera sig för
ett gott syfte, göra en insats och visa
solidaritet med dem som är mindre
gynnade. Men det kan vara svårt att
hitta bra projekt. Därför har EU inrättat
Europeiska solidaritetskåren.

Genom Europeiska solidaritetskåren kan
unga få möjlighet att skaffa sig värdefull
erfarenhet, utveckla sina färdigheter och
bidra till samhället. Och organisationer
kan söka efter unga deltagare till sin
solidaritetsverksamhet i kårens databas.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude
Juncker presenterade initiativet i sitt tal om
tillståndet i unionen den 14 september 2016:

Det finns många socialt medvetna
ungdomar i EU som vill lämna ett
meningsfullt bidrag till samhället
och visa solidaritet. Vi kan ge dem möjlighet
att göra det ... Solidaritet är det kitt som
håller samman vårt EU ... Ungdomar från
hela EU kan anmäla sig som frivilliga för
att hjälpa till där det behövs mest ... De kan
utveckla sin kompetens och inte bara få arbetslivserfarenhet utan också
skaffa sig ovärderliga mänskliga erfarenheter. ”

VAD ÄR DEN
VAD
EUROPEISKA
INNEBÄR
SOLIDARITETSKÅREN? DET?
Den europeiska solidaritetskåren består av följande
två kompletterande delar:
•

Volontärdelen ger unga möjlighet att jobba som
volontärer på heltid i mellan två och tolv månader.

•

Yrkesdelen ger unga möjlighet att jobba, praktisera eller få en lärlingsplats inom olika sektorer
som bedriver solidaritetsverksamhet och där man
söker efter motiverade och samhällsengagerade
unga.

Syftet med den europeiska solidaritetskåren är att
fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället, antingen som
volontärer eller för att få relevant yrkeserfarenhet.

Det finns många sätt att hjälpa till. Det kan handla om
utbildning, hälsa, att integrera människor i samhället
och på arbetsmarknaden, dela ut mat och andra varor,
bygga tillfälliga bostäder, renovera och underhålla
byggnader, ta emot flyktingar och migranter, skydda
miljön och förebygga naturkatastrofer.
Verksamheten gynnar inte bara unga, utan också
nationella och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och företag som måste hantera olika
utmaningar och kriser. De medverkande organisationerna kan genom Europeiska solidaritetskåren
hjälpa både enskilda invånare och samhället som
helhet.

NÄR STARTAR
KÅREN SIN
VERKSAMHET?
Europeiska solidaritetskåren kommer att byggas
upp successivt. Den 7 december 2016 öppnar webbplatsen där unga kan anmäla sig till kårens databas.
Snart kommer också organisationer att kunna söka
efter lämpliga deltagare i databasen.

HUR KAN JAG
DELTA OCH VAD
FÅR JAG UT AV DET?
Du som är mellan 17 och 30 år kan delta.

ANMÄL DIG HÄR:
europa.eu/solidarity-corps
När du anmäler dig ombeds du att lämna vissa uppgifter om dig själv. Du kan komplettera uppgifterna
senare. Du kan ange vilka länder du vill jobba i, om du
vill delta som volontär eller som anställd, praktikant
eller lärling, vilken typ av verksamhet som intresserar
dig och vilka erfarenheter och kunskaper du har.
Webbplatsen finns på alla 24 officiella EU-språk.
Som kårdeltagare kan du också få utbildning, förbättra din kompetens och få livserfarenhet.
Du som deltar som volontär får normalt sett boende,
mat, resan, försäkring och fickpengar. Om du deltar
som lärling eller praktikant får du som regel resan
och bidrag till uppehälle. Du som anställs för ett jobb
får alltid ett formellt anställningsavtal och lön i enlighet med landets lagar och kollektivavtal. Alla deltagare får ett intyg på vad de har gjort för den europeiska solidaritetskåren.

HUR KAN MIN
ORGANISATION
MEDVERKA?
Alla medverkande organisationer – stora som små – måste
följa en stadga med vissa huvudprinciper. Principerna gäller
den verksamhet som ska bedrivas och rekryteringen av deltagare som har anmält sig till kåren. Organisationerna måste
också utfärda deltagarintyg, garantera säkra levnads- och
arbetsvillkor och erbjuda relevant utbildning och stöd för att
hjälpa deltagarna att fullgöra sina uppgifter. Både deltagare
och organisationer ska skriva under ett solidaritetsavtal
som beskriver deras rättigheter och skyldigheter.
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