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Paljud noored eurooplased on valmis ülla 
eesmärgi nimel osalema vabatahtlikena 
või tegema tööd projektide raames, kus 
nende abist on reaalselt kasu, ja näitama 
üles solidaarsust vähem õnnelike suhtes. 
Sobiva võimaluse leidmine võib osutuda 
keerukaks. Seepärast ongi loodud 
Euroopa solidaarsuskorpus.

Euroopa solidaarsuskorpus pakub 
noortele võimalust saada hindamatu 
kogemus, arendada oma oskusi ja 
panustada ühiskonda. Kui oled noor, 
kes otsib vabatahtlikuna töötamise 
kogemust või erialast töökogemust, või 
organisatsioon, kes soovib kaasata noori 
oma solidaarsusega seotud tegevusse, 
siis võib Euroopa solidaarsuskorpus olla 
just sinu jaoks.

Fookuses
EUROOPA 

SOLIDAARSUSKORPUS



MIS ON EUROOPA  
SOLIDAARSUSKORPUS?

Euroopa solidaarsuskorpus ühendab kaht üksteist 
täiendavat suunda:

•	 Vabatahtlik suund annab noortele võimaluse teha 
2–12 kuu jooksul vabatahtlikult täisajaga tööd, 
mille eest neile makstakse toetust.

•	 Erialane suund pakub noortele võimaluse 
töötamiseks, praktikaks või õpipoisiõppeks 
erinevates sektorites, mis hõlmavad solidaarsusega 
seotud tegevusi ning kus otsitakse kõrgelt 
motiveeritud ja sotsiaalselt mõtlevaid noorukeid.

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on võimal-
dada rohkematel noortel osaleda erinevates soli-
daarsusega seotud tegevustes, kas vabatahtlikuna 
või läbi töökogemuse, et lahendada Euroopa Liidus 
keerulisi olukordi.

MIDA KORPUS 
HÕLMAB?

Korpus pakub noortele tegevust ja projekte 
väga paljudes valdkondades. Projektid võivad 
hõlmata näiteks haridust, tervishoidu, sotsiaalset 
ja tööhõivealast integratsiooni, abi toidu ning 
muude toodete jagamisel, elamispinna ehitus-, 
remondi- ja haldustööd, rändajate ja pagulaste 
vastuvõtmist ja integreerimist, keskkonnakaitset 
ja loodusõnnetuste ärahoidmist.

Osalemisest ei saa kasu üksnes noored, vaid see aitab 
erinevatele probleemidele ja kriisidele reageerimisel 
ka riiklikke ja kohalikke asutusi, vabaühendusi ja 
ettevõtteid. Osalevad organisatsioonid saavad 
Euroopa solidaarsuskorpust kasutada kodanike ja 
kogu ühiskonna hüvanguks.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 
teatas plaanist luua Euroopa solidaarsuskorpus 
oma 14. septembri 2016. aasta kõnes olukorrast 
Euroopa Liidus:

Euroopas on palju noori 
sotsiaalselt mõtlevaid inimesi, 
kes on nõus ühiskonda sisuliselt 

panustama ning näitama üles solidaarsust. 
Me saame luua neile võimalused seda teha. 
Solidaarsus on liim, mis hoiab meie liitu koos. 
[---] Noored üle kogu ELi saavad pakkuda 
vabatahtlikuna oma abi seal, kus seda kõige 
enam vajatakse, et reageerida [---] kriisiolukordadele [---]. [---] saavad 
need noored arendada oma oskusi ja omandavad lisaks töökogemusele ka 
väärtuslikke kogemusi inimestega tegelemisel.“



MILLAL  
ALUSTAB  
KORPUS TÖÖD?
Euroopa solidaarsuskorpust luuakse sammhaa-
val. 7. septembril 2016 avati huvitatud noortele  
registreerimissüsteem. Peatselt saavad registreeri-
misvahendit kasutada ka organisatsioonid, et otsi-
da solidaarsuskorpuse andmebaasis registreeritud 
noorte hulgast sobivaid kandidaate.

KUIDAS MA SAAKSIN 
OSALEDA JA MIS SEE 
MULLE ANNAKS?
Kava on avatud noortele vanuses  
17–30 aastat.

Registreerides palutakse Teil esitada põhiandmed. 
Lisaandmeid kogutakse hiljem. Registreerudes 
saate täpsustada riigid, kuhu Te sooviksite minna, 
kas oleksite huvitatud vabatahtliku või erialase 
töö kogemusest, millised tegevused pakuvad Teile 
huvi ning milline on Teie kogemuste ja oskuste 
pagas. Registreerimisvahend on kättesaadav ELi 24 
ametlikus keeles.

Euroopa solidaarsuskorpus pakub noortele võimalust 
aidata teisi, kuid samas ka end koolitada, täiustada 
oskusi ja saada elukogemust.

Euroopa solidaarsuskorpuses vabatahtlikena 
osalejate majutuse, toidu, reisimise ja kindlustusega 
seotud kulud ning taskuraha makstakse tavaliselt 
kinni. Euroopa solidaarsuskorpuse praktika- ja 
õpipoisikohtade puhul kaetakse tavapäraselt 
reisikulud ja makstakse päevaraha. Kui Euroopa 
solidaarsuskorpuse raames võetakse vastu töökoht, 
siis sõlmitakse osalejatega vastavalt kohalikele 
õigusnormidele ja kollektiivlepingutele alati tööleping 
ning neile makstakse ka palka. Kõigile osalejatele 
antakse tunnistus, milles kirjeldatakse tegevusi, 
milles nad osalesid Euroopa solidaarsuskorpuse 
raames.

REGISTREERI END SIIN:
europa.eu/solidarity-corps 

http://europa.eu/solidarity-corps


 
Kas Teil on küsimusi Euroopa Liidu kohta? 
Europe Direct saab aidata: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Käesoleva trükise interaktiivne versioon, mis sisaldab 
veebilinke, on saadaval nii PDF- kui ka HTML-
vormingus. Vt trükised.  
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/
solidarity/et/
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KUIDAS SAAB MINU 
ORGANISATSIOON 
OSALEDA?

Kõik osalevad organisatsioonid, suurusest olenemata, 
peavad kirjutama alla hartale, milles on sätestatud 
olulisemad järgitavad põhimõtted. Kõnealused põhimõtted 
hõlmavad Euroopa solidaarsuskorpuse kohaldamisalasse 
kuuluvaid tegevusi ning Euroopa solidaarsuskorpuse 
veebisaidi kaudu registreeritud osalejate värbamist. 
Harta kohustab organisatsioone ka tõendama tegevustes 
osalemist, tagama turvalised elu- ja töötingimused ning 
pakkuma asjakohast koolitust ja tuge, mis on Euroopa 
solidaarsuskorpuse osalejatele 
vajalik nende ülesannete 
täitmiseks. Samuti esitatakse seal 
teave Euroopa solidaarsuskorpuse 
osalejate ja organisatsioonide 
vahel sõlmitud solidaarsuslepingu 
kohta, kehtestades vastastikused 
õigused ja kohustused.

https://europa.eu/european-union/contact_et
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/solidarity/et/
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/solidarity/et/

