


- Skleisti solidarumą visuomenėje kaip
vertybę.

- Didinti jaunų žmonių ir organizacijų
įsitraukimą bei dalyvavimą
prieinamose ir kokybiškai
organizuotose veiklose.

- Suteikti jauniems žmonėms galimybes
mokytis neformaliuoju būdu.

TIKSLAI



Jauni žmonės 18–30 m. 
užsiregistravę ESK 

duombazėje.

KAS GALI DALYVAUTI?
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1. Užsiimti savanoriška veikla

2. Užsiimti profesine veikla (praktika arba
įdarbinimas)

3. Parengti ir įgyvendinti solidarumo
projektą savo bendruomenėje

KĄ GALIMA VEIKTI? 
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Suteikia jaunimui galimybę vykdyti
solidarią, pasirinktai organizacijai bei
vietos bendruomenei naudingą
savanorišką veiklą savo arba kitoje
šalyje.

Veikla turi būti pilnai įtraukianti, trukti
visą darbo dieną ir gali būti:

Ilgalaikė, 2-12 mėn.

Trumpalaikė, iki 2 mėn.

SAVANORIŠKA VEIKLA
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Suteikia jaunimui galimybę dirbti arba
atlikti praktiką įvairiuose sektoriuose,
kuriuose vykdoma su solidarumu
susijusi veikla ir kuriuose reikia
motyvuoto visuomeniškų pažiūrų
jaunimo.

Veiklos trukmė: 

Praktika - 2-6 mėn. 

Įdarbinimas – 3-12 mėn.

PROFESINĖ VEIKLA
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Savanoriškos veiklos projektuose
dalyviams programa kompensuoja
visas su dalyvavimu pasirinktame
projekte susijusias išlaidas:

kelionę,

apgyvendinimą,

vietinį transportą,

kalbos kursus,

mokymus ir sveikatos draudimą.

Taip pat skiria kišenpinigius bei
maistpinigius.

FINANSAVIMAS
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Profesinės veiklos projektuose

dalyviams kompensuojamos kelionės
išlaidos, skiriama persikėlimo parama
(kišenpinigiai).

Taip pat su jais sudaromos darbo sutartys
ir mokama pagal atitinkamus nacionalinius
darbo užmokestį reglamentuojančius
teisės aktus bei kolektyvines sutartis – tai
reiškia, jog besipraktikuojantys ir dirbantys
už savo pragyvenimą, būstą turi
susimokėti patys iš darbdavio mokamo
atlyginimo.

FINANSAVIMAS
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Pačių jaunų žmonių inicijuota,
parengta ir įgyvendinama (nacionalinė) 
veikla, teikianti naudą vietos 
bendruomenei.

Veiklos trukmė: 2-12 mėn.

Teikti paraiškas gali:

Neformali bent 5 jaunų žmonių grupė
arba organizacija

SOLIDARUMO PROJEKTAI
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KAIP DALYVAUTI?

Registruotis ESK duombazėje

http://europa.eu/solidarity-corps

ir 

Kreiptis į siunčiančias organizacijas Lietuvoje, 
sąrašas čia: 

http://solidarumokorpusas.lt

http://europa.eu/solidarity-corps
http://solidarumokorpusas.lt/




Veiklų metu ir joms pasibaigus naudojamas

Youthpass metodas ir pažymėjimas

Visų veiklų projektų dalyviams yra išduodamas 

Europos solidarumo korpuso pažymėjimas

Į(SI)VERTINIMAS



16 regioninių konsultantų Lietuvoje



AČIŪ už dėmesį!
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Gedimino pr. 28, Vilnius

aiste@jtba.lt kristina@jtba.lt justina@jtba.lt info@jtba.lt

Veiklus jaunimas

www.solidarumokorpusas.lt

mailto:aiste@jtba.lt
mailto:kristina@jtba.lt
mailto:justina@jtba.lt
mailto:info@jtba.lt
http://www.solidarumokorpusas.lt/

