


O ČO IDE?
Európsky zbor solidarity sa zameriava na podporu solidarity 

v európskej spoločnosti, pričom podporuje zapájanie mladých 

ľudí a organizácií do dostupných a kvalitných činností. Mladým 

ľuďom ponúka príležitosť pomáhať pri riešení náročných situácií 

naprieč Európou.

S rozpočtom vo výške 375,6 milióna EUR na roky 2018 – 2020 

môže podporiť účastníkov pri vykonávaní dobrovoľníckych 
činností, stáží, obsadzovaní pracovných miest a realizácii 

vlastných projektov v oblasti solidarity.

AKO TO FUNGUJE?
Na portáli Európskeho zboru solidarity sa môžu zaregistrovať 

záujemcovia vo veku 17 až 30 rokov. Organizácie, ktoré majú 

prístup k databáze, môžu vyzvať zaregistrované osoby vo veku 

18 a viac rokov, aby sa zúčastnili na projektoch týkajúcich sa 

solidarity. Tieto organizácie môžu navyše ponúkať príležitosti na 

portáli, aby na ne mohli mladí ľudia priamo reagovať.

INFORMÁCIE



DOBROVOĽNÍCKE ČINNOSTI
Individuálne dobrovoľníctvo umožňuje mladým ľuďom 

podieľať sa na každodennej práci organizácií počas 2 až 12 

mesiacov a v niektorých prípadoch 2 a viac týždňov. Účastníci 

môžu dobrovoľne pracovať v zahraničí alebo v krajine svojho 

bydliska na projektoch, ktoré sa vzťahujú na širokú škálu tém, 

ako je sociálne začleňovanie, životné prostredie, kultúra a iné.

Tímy dobrovoľníkov sú skupiny 10 až 40 mladých ľudí  

z najmenej dvoch rôznych krajín, ktoré sa spoločne podieľajú  

na dobrovoľníckych činnostiach počas 2 týždňov až 2 mesiacov.

Účastníkom sa uhrádzajú cestovné náklady na ubytovanie  

a stravovanie. Dostávajú aj malý príspevok na osobné výdavky.

STÁŽE A PRACOVNÉ MIESTA
Stáže sa považujú za odbornú prax na plný úväzok a trvajú od  

2 do 6 mesiacov – pričom je možnosť jedného obnovenia. Vypláca 

ich organizácia zodpovedná za stáž. Účastníci rozvíjajú svoje 

osobné, vzdelávacie, sociálne, občianske a profesionálne zručnosti. 

Pracovné miesta sa považujú za prácu na plný úväzok a trvajú 

od 3 do 12 mesiacov. Vypláca ich organizácia zamestnávajúca 

účastníka.

Stáže a pracovné úlohy sa vykonávajú v krajine bydliska 

účastníka alebo v zahraničí. V prípade, že sa vykonávajú  

v zahraničí, účastníci dostávajú malý príspevok na uľahčenie 

presťahovania a usadenia sa v cudzej krajine.

Účastníci dobrovoľníckych činností, stáži a pracovných úloh 
získajú online jazykovú podporu, odbornú prípravu a mentorstvo. 

Uhrádzajú sa tiež ich cestovné náklady na prepravu na miesto 

konania projektu a z neho.

PROJEKTY V OBLASTI SOLIDARITY 
Projekty v oblasti solidarity iniciuje, rozvíja a realizuje 

skupina minimálne piatich mladých ľudí, ktorí chcú pozitívne 

zmeniť svoju miestnu komunitu v období 2 až 12 mesiacov.  

Mladí ľudia, ktorí chcú uskutočniť projektu v oblasti solidarity 

v krajine svojho bydliska, sa musia zaregistrovať na portáli 

Európskeho zboru solidarity. 

ČO VÁM TO PRINESIE?



DOBROVOĽNÍCKE ČINNOSTI 
Zúčastniť sa na nich môžu mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov  

a organizácie z týchto zúčastnených a partnerských krajín:

 > členské štáty Európskej únie,

 > Turecko a Severné Macedónsko,

 > Lichtenštajnsko, Island a Nórsko,

 > Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko,

 > Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, 

Ukrajina,

 > Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, 

Palestína, Sýria, Tunisko,

 > Ruská federácia.

STÁŽE A PRACOVNÉ MIESTA
Zúčastniť sa na nich môžu mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov  

a organizácie z členských štátov Európskej únie.

PROJEKTY V OBLASTI SOLIDARITY 

Sú dostupné pre mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov, ktorí žijú 

v zúčastnených krajinách. Ďalšie informácie o oprávnených 

zúčastnených a partnerských krajinách a kritériách oprávnenosti 

nájdete v príručke Európskeho zboru solidarity.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?



AKO SA ZÚČASTNIŤ? 

MLADÍ ĽUDIA
Mladí ľudia sa môžu zaregistrovať na portáli Európskeho zboru 

solidarity a vyhľadať si príležitosti.

Skupina mladých ľudí alebo organizácia v ich mene môže  

v stanovených termínoch požiadať o financovanie projektu v 

oblasti solidarity. Označenie kvality sa pre projekty  

v oblasti solidarity nevyžaduje.

ORGANIZÁCIE
Vyžaduje sa, aby organizácie podieľajúce sa na dobrovoľníckych 

činnostiach, stážach a pracovných miestach Európskeho zboru 

solidarity získali označenie kvality. Označenie kvality zaručuje 

dodržiavanie zásad a cieľov Európskeho zboru solidarity. 

Organizácie predkladajú žiadosť o označenie kvality národnej 

agentúre vo svojich krajinách alebo regionálnym centrám SALTO 

v prípade partnerských krajín. Žiadosti o označenie kvality možno 

predkladať nepretržite.

Ktorákoľvek verejná alebo súkromná organizácia z členského 

štátu Európskej únie, ktorá je držiteľom označenia kvality, 

môže predkladať žiadosti o financovanie v rámci stanovených 

termínov pre dobrovoľnícke činnosti, stáže a pracovné miesta. 

Žiadosti treba predkladať prostredníctvom online formulárov 

národnej agentúre v krajine, v ktorej sídli žiadajúca organizácia. 

Organizácie z partnerských krajín mimo Európskej únie, ktoré sú 

držiteľmi označenia kvality, sa môžu zapojiť do dobrovoľníckych 

činností ako partneri.

V osobitných prípadoch treba žiadosti o označenie kvality  

a financovanie mali adresovať Výkonnej agentúre pre 

vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).



 > Ak sa chcete zúčastniť ako jednotlivec, zaregistrujte  

sa na portáli Európskeho zboru solidarity na stránke:  

europa.eu/solidarity-corps

 > Ak si chcete pozrieť príručku Európskeho zboru solidarity, 

požiadať o financovanie alebo vyhľadať kontaktné údaje 

svojej národnej agentúry alebo centra SALTO, prejdite na 

stránku: ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Sledujte naše činnosti na stránke venovanej európskej 

mládeži na Facebooku

#EUSolidarityCorps

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
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