SOLIDAARISUUSJOUKOT
MITÄ NE OVAT?
Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on edistää
solidaarisuutta eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja osallistaa
nuoria ja organisaatioita kaikille avoimissa ja laadukkaissa
toiminnoissa. Ne tarjoavat nuorille mahdollisuuksia auttaa
haastavien tilanteiden ratkaisemisessa eri puolilla Eurooppaa.
Joukoille on budjetoitu 375,6 miljoonaa euroa kaudelle
2018–2020, ja osallistujia voidaan tukea vapaaehtoistoiminnassa, työharjoittelun ja työn tekemisessä ja omien
solidaarisuusprojektien toteuttamisessa.

MITEN NE TOIMIVAT?
Kiinnostuneet 17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä Euroopan
solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Järjestöt, joilla on
pääsy tietokantaan, voivat kutsua 18 vuotta täyttäneitä
rekisteröityneitä osallistumaan solidaarisuushankkeisiin.
Järjestöt voivat myös mainostaa tarjoamiaan mahdollisuuksia
portaalissa, jotta nuoret voivat reagoida niihin suoraan.

MITÄ HYÖTYÄ NIISTÄ ON SINULLE?
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Yksilökohtaisen vapaaehtoistyön kautta nuoret voivat
osallistua järjestöjen päivittäiseen työhön 2–12 kuukauden
ajan tai joissakin tapauksissa kaksi viikkoa tai pidempään.
Osallistujat voivat toimia vapaaehtoisina työntekijöinä
ulkomailla tai asuinmaassaan, ja hankkeita on muun muassa
sosiaalisen osallisuuden, ympäristön tai kulttuurin aloilla.
Vapaaehtoistiimit ovat 10–40 nuoren ryhmiä, joihin kuuluvat
henkilöt tulevat vähintään kahdesta eri maasta ja tekevät
vapaaehtoistyötä yhdessä kahdesta viikosta kahteen kuukauteen.
Majoitus- ja ruokailukulut katetaan. Osallistujat saavat myös
pienen avustuksen henkilökohtaisia menoja varten.

TYÖHARJOITTELU JA TYÖPAIKAT
Työharjoittelu on kokoaikaista työtä, joka kestää kahdesta
kuuteen kuukautta ja sitä voidaan jatkaa kerran. Harjoitteluajan
palkan maksaa harjoittelusta vastaava organisaatio.
Työharjoittelijat kehittävät henkilökohtaisia, koulutuksellisia,
sosiaalisia ja ammatillisia taitojaan kansalaistaitoja unohtamatta.
Työ on kokoaikaista ja se kestää 3-12 kuukautta. Osallistujan
työllistävä organisaatio maksaa palkan.
Työharjoittelut ja palkkatyö voidaan toteuttaa osallistujan
asuinmaassa tai ulkomailla. Jos ne toteutetaan ulkomailla,
osallistujat saavat pienen avustuksen vieraaseen maahan
sijoittautumisen ja asettumisen tueksi.
Vapaaehtoistoimintaan, työharjoitteluihin ja työpaikkoihin
osallistujat saavat verkkopohjaista kielellistä tukea, koulutusta
ja mentorointia. Heidän matkakulunsa projektipaikkaan ja
takaisin katetaan.

SOLIDAARISUUSPROJEKTIT
Solidaarisuusprojektit ovat vähintään viiden nuoren, jotka
haluavat saada aikaan myönteisen muutoksen paikallisyhteisössään, käynnistämiä, kehittämiä ja toteuttamia projekteja,
jotka kestävät kahdesta kuukaudesta vuoteen. Nuorten, jotka
haluavat toteuttaa asuinmaassaan solidaarisuusprojektin, on
rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa.

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Avoinna nuorille (18–30-vuotiaat) ja organisaatioille
seuraavista osallistuvista maista ja kumppanimaista:
>
>
>
>
>

Euroopan unionin jäsenvaltiot
Turkki ja Pohjois-Makedonia
Liechtenstein, Islanti ja Norja
Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia
Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova,
Ukraina
> Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko,
Palestiina, Syyria, Tunisia
> Venäjän federaatio

TYÖHARJOITTELUT JA TYÖPAIKAT
Avoinna Euroopan unionin jäsenvaltioiden nuorille
(18–30-vuotiaat) ja organisaatioille.

SOLIDAARISUUSPROJEKTIT
Avoinna nuorille (18–30-vuotiaat), jotka asuvat seuraavissa
osallistuvissa maissa: Lisätietoa hyväksyttävistä osallistuvista
maista ja kumppanimaista sekä hyväksyttävyyskriteereistä on
Eurooppalaiset solidaarisuusjoukot -oppaassa.

MITEN NIIHIN VOI OSALLISTUA?
NUORET
Nuoret voivat rekisteröityä Euroopan solidaarisuusjoukkojen
portaalissa ja hakea sieltä tarjolla olevia mahdollisuuksia.
Nuorten ryhmä – tai organisaatio heidän puolestaan – voi hakea
solidaarisuusprojektille rahoitusta asetettujen määräaikojen
puitteissa. Laatumerkki ei ole tarpeen solidaarisuusprojekteissa.

ORGANISAATIOT
Organisaatioiden on hankittava laatumerkki, jotta ne voivat
osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyö-,
työharjoittelu- ja työpaikkatoimintoihin. Laatumerkki takaa
Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteiden ja tavoitteiden
noudattamisen. Organisaatiot voivat hakea laatumerkkiä
oman maan kansallisesta toimistosta tai kumppanimaiden
tapauksessa alueellisista SALTO-resurssikeskuksista.
Laatumerkkihakemuksia voidaan jättää jatkuvasti.
Julkinen tai yksityinen organisaatio, joka on rekisteröity
Euroopan unionin jäsenvaltioon ja jolla on laatumerkki, voi jättää
rahoitushakemuksia vapaaehtoistyölle, työharjoitteluille ja
työpaikoille asetettujen määräaikojen puitteissa. Hakemukset on
jätettävä verkkopohjaisella lomakkeella kansalliselle toimistolle
siinä maassa, johon hakijaorganisaatio on rekisteröity.
Euroopan unionin ulkopuolisista kumppanimaista peräisin
olevat organisaatiot, joilla on laatumerkki, voivat osallistua
vapaaehtoistyötoimintaan kumppaneina.
Erityisissä tapauksissa laatumerkkiä ja rahoitusta koskevat
hakemukset on lähetettävä koulutuksen, audiovisuaalialan
ja kulttuurin toimeenpanovirastolle (EACEA).

LISÄTIETOA
> Osallistuminen yksityisenä henkilönä rekisteröidy
Eurooppalaisten solidaarisuusjoukkojen portaalissa
osoitteessa: europa.eu/solidarity-corps
> Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaopas,
rahoituksen hakeminen tai kansallisen toimiston tai
SALTO-resurssikeskuksen yhteystiedot:
ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Seuraa meitä European Youthin Facebook-sivulla
#EUSolidarityCorps
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