
Európai Szolidaritási Testület
A projektek megvalósításához nyújtott anyagi 
támogatást az Európai Unió finanszírozza.

A PROGRAMRÓL
Az ESzT feladata a szolidaritás támogatása az európai társadalomban. Lehetővé 
teszi a fiatal emberek és a különböző szervezetek számára, hogy bekapcsolódjanak 
különböző hozzáféhető és színvonalas tevékenységekbe. Emellett megteremti 
a lehetőségét annak, hogy a fiatalok részt vegyenek a társadalmi problémák 
megoldásában egész Európában. A program által a fiatalok önkéntes tevékenységet 
végezhetnek Szlovákiában, vagy az EU más országaiban, illetve megvalósíthatják 
saját szolidaritási projektjeiket.



HOGYAN MŰKÖDIK?
A 17 - 30 év közötti fiatalok az alábbi linken beregisztrálhatnak az EU Európai 
Szolidaritás Testületének adatbázisába: https://europa.eu/youth/solidarity_sk.
Azok az akkreditált szervezetek, amelyeknek van hozzáférésük az adatbázishoz, 
értesítik a 18 és 30 év közötti regisztrált embereket, hogy mely konkrét, a szolidaritás 
témáját feldolgozó projektekbe tudnak belkapcsolódani. Ezeknek a szervezeteknek 
van lehetőségük hirdetéseket megjelentetni az adott portálon, ezért azok a fiatalok, 
akik már regisztráltak az adatbázisba azonnal reagálhatnak a lehetőségekre.  

MIBEN NYILVÁNUL MEG AZ ESZT TEVÉKENYSÉGE?
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG

Az individuális önkéntesség lehetővé teszi, hogy a fiatalok részt vegyenek 
a szervezet mindennapi tevékenységében 2-12 hónapig. A résztvevők önkéntes 
munkát végezhetnek külföldön, vagy a saját országukban olyan projektekben, 
amelyek érintik a társadalmi beilleszkedés, környezetkultúra és egyéb témákat. Az 
önkéntes csapatok 10 és 40 főből álló csoportok minimum 2 országból, akik közösen 
önkénteskednek 2 héten, vagy 2 hónapon keresztül.

Az önkéntes humanitárius segítségnyújtási tevékenységek olyan 
tevékenységek, amelyek hozzájárulnak az élet védelméhez, az emberi szenvedés 
megelőzéséhez, a méltóság megőrzéséhez és a kiszolgáltatott közösségek 
megerősítését célzó humanitárius segítségnyújtáshoz. Ezek a projektek csak az EU 
határain kívül valósulhatnak meg. A felső korhatár 35 évre módosult. 

A szállással és az étkezéssel járó költségeket a a projekt költségvetése fedezi.  
A résztvevők kapnak pénzügyi támogatást személyes kiadásaikra is. A részvevők 
számára a szervezetek bebiztosítják a biztosítást, nyelvtanfolyamot, valamint 
amennyiben a résztvevő igényli, utólagos támogatást is. 



SZOLIDARITÁSI PROJEKTEK

A szolidaritás témájú projekteket egy minimum 5 tagú ifjúsági csapat kezdeményezi, 
fejleszti és fejezi be, akik szeretnének pozitív változást elérni a saját közösségükben. 
2 és 12 hónapos időtávban valósulnak meg. Azok a fiatalok, akik szeretnének részt 
venni a szolidaritás témájú projektekben szükséges, hogy regisztráljanak az Európai 
Szolidaritási Testület honlapján.

KI VEHET RÉSZT A TEVÉKENYSÉGEKBEN?
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK

Részt vehetnek 18-30 éves fiatalok, valamint a következő program és 
partnerországok szervezetei:
• az Európai Únió tagországai;
• Törökország és Észak-Macedónia;
• Lichtenstein, Izland és Norvégia;
• Albánia, Bosznia-Hercegovina,  Koszovó, Montenegró, Szerbia;
• Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Ukrajna;
• Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, 

Tunézia;
• Oroszország.

SZOLIDARITÁS PROJEKTEK

A projektben 18 a 30 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik a programban részt 
vevő országokban laknak. További információk a résztvevő és partnerországokról, 
valamint a jogosultsági feltételekről az Európai Szolidaritási Testület aktuális 
programkalauzában találhatóak.

HOGYAN TUDUNK RÉSZT VENNI AZ ESZT-BEN?
FIATALOK

A fiatalok regisztrálhatnak és kikereshetik a számukra legmegfelelőbb lehetőségeket 
az Európai Szolidaritási Testület honlapján. Fiatalok csoportja vagy a nevükben 
működő szervezet a megszabott határidőn belül pályázhat a Szolidaritási Projekt 
támogatására.

SZERVEZETEK

Azoknak a szervezeteknek, amelyek részt vesznek az Európai Szolidaritási Testület 
tevékenységében - önkéntesség - szükséges, hogy megkapják a minőségi
tanúsítványt. A minőségi tanúsítvány biztosítja, hogy betartják az Európai 
Szolidaritási Testület céljait és elveit. A minőségi tanúsítványra a szervezetek 
saját országaikban nyújtják be kérvényeiket a Nemzeti Ügynökségnek. A minőségi 
tanúsítvány iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.

Az EU-tagállamok bármely állami vagy magánszervezete, amely minőségi 
tanúsítvánnyal rendelkezik, a meghatározott határidőn belül pályázhat az önkéntes 
tevékenység támogatására. A kérvényeket azon ország Nemzeti Ügynökségéhez 
szükséges online formában beadni, amely országban székel a kérvényező
szervezet. Az Európai Unión kívüli partnerországok minőségi tanúsítvánnyal 
rendelkező szervezetei partnerként vehetnek részt az önkéntes tevékenységekben.



LEHETŐSÉGEKET, OKTATÁST VAGY UTAZÁST KERES KÜLFÖLDÖN?
Kezdje el most! Vessen egy pillantást az Eurodesk nyújtotta lehetőségekre, 
és válassza ki az önnek legmegfelelőbbet. Ezeket az Eurodesk Lehetőségek 
menüpontja alatt találja: www.eurodesk.eu.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az Eurodesk küldetése, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok mobilitási 
lehetőségeire és ösztönözze őket arra, hogy aktív európai polgárokká 
váljanak.

» Amennyiben magánszemélyként szeretne részt venni, kérjük regisztráljon az 
Európai Szolidaritási Testület honlapján: 
www.europa.eu/youth/solidarity_sk”www.europa.eu/youth/solidarity_sk 

» Ha meg szeretné tekinteni az Európai Szolidaritási Testület kézikönyvét, pályázni 
szeretne támogatásra, vagy kapcsolatba lépne az illetékes Nemzeti ügynökség 
felelős személyeivel, az alábbi oldalon megteheti
www.zborsolidarity.eu

» Ha érdekel az EURODESK hálózattal való együttműködés, vagy bármilyen 
kérdése van, keresse fel az alábbi elérhetőségeket:

Eurodesk Szlovákia

www.eurodesk.sk

Európai Ifjúsági Portál

www.europa.eu/youth/EU_sk

EU Erasmus+ Ifjúsági- és Sportprogram Nemzeti Ügynöksége

www.eurodesk.sk/narodna-agentura-kontakty/

„Time to move“ kampány

www.timetomove.eurodesk.eu

A legfrissebb információkat a közösségi oldalakon találjátok

Eurodesk Slovensko

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

eurodesk_sk


