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HELP ’N’ TRAVEL!HOGYAN VEHETSZ RÉSZT? 

SZERVEZETEK
A szervezeteknek Minőségi Tanúsítványt kell szerezniük, amely 
bizonyítja, hogy működésük megfelel a program alapelveinek. 
A szervezetek folyamatosan kérelmezhetik a Minőségi 
Tanúsítvány kibocsátását a magyar nemzeti irodánál,
a Tempus Közalapítványnál.

Az Európai Unió tagállamaiból származó, Minőségi 
Tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek önkéntes vagy 
gyakornoki tevékenységre, illetve munkalehetőségre
nyújthatnak be pályázatot online űrlapokon keresztül a Tempus 
Közalapítványhoz. Az Európai Unión kívüli, Tanúsítvánnyal bíró 
országok partnerként vehetnek részt a projektekben.

FIATALOK
A fiatalok az Európai Szolidaritási Testület portálján
(europa.eu/solidarity-corps) regisztrálva fedezhetik fel
a lehetőségeket. 

Szolidaritási projektek támogatására fiatalok egy csoportja 
vagy a nevükben eljáró szervezet pályázhat. Ehhez nincs 
szükség Minőségi Tanúsítványra.

››  Ha magánszemélyként szeretnél részt venni, regisztrálj az 
Európai Szolidaritási Testület portálján: 

 www.europa.eu/solidarity-corps 
››  Ha az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutatóját 

szeretnéd megtekinteni vagy pályázni szeretnél, keresd fel 
a magyar nemzeti iroda oldalát:

 www.eusolidaritycorps.hu 

Kövess minket Facebookon! 
Erasmus+ Ifjúság és Eurodesk
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Help ’n’ Travel!

Az Európai Szolidaritási Testület célja a szolidaritás 
előmozdítása, amit úgy kíván elérni, hogy a fiatalokat 
és a szervezeteket, a szolidaritást előtérbe helyező 
tevékenységekbe vonja be. Európa-szerte biztosít változatos 
lehetőségeket: önkéntes és gyakornoki tevékenységeket, 
valamint munkalehetőségeket tesz elérhetővé, és hozzájárul 
ahhoz, hogy a fiatalok megvalósítsák saját szolidaritási 
projektjüket.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az érdeklődőknek és a szervezeteknek az Európai Szolidaritási 
Testület portálján kell regisztrálniuk. A honlap adatbázisában 
szereplő szervezetek a 18-30 év közötti fiatalokat hívhatják 
meg a szolidaritási programjaikban való részvételre, 
lehetőségeiket pedig a portálon is közzé tehetik, hogy azokra
a fiatalok közvetlenül jelentkezhessenek. 

A LEHETŐSÉGEK

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK
Természeti katasztrófa sújtotta családok segítése, az idősek napjait 
megszépítő intergenerációs program, pezsgő művészeti projekt – 
egyéni önkéntesség révén többek között ilyen projektekbe lehet
a fiatalokat bevonni. A résztvevők 2-12 hónapon át külföldön vagy 
belföldön segíthetik különböző szervezetek munkáját többek között 
olyan területeken, mint társadalmi befogadás, környezetvédelem 
vagy kultúra.

Csoportos önkéntesség keretein belül 10-40 főből álló csapatok 
dolgozhatnak együtt egy 2 héttől 2 hónapig terjedő időszakban.
A csapat tagjainak legalább két különböző országból kell érkezniük.

A program fedezi az utazás, a szállás és az étkezés költségeit, 
emellett pedig zsebpénzt, nyelvi támogatást, képzést és mentorálást 
is biztosít a fiataloknak.

Kik vehetnek részt?
Azok a szervezetek és 18-30 éves fiatalok, akik az Európai Unió 
tagállamaiból, valamint a környező országokból számaznak. 
További infók: eusolidaritycorps.hu 

GYAKORNOKI TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKALEHETŐSÉGEK
A Szolidaritási Testület a fiatalok munkaerőpiacon való 
elhelyezkedését is segíti professzionális tapasztalatszerzési 
lehetőségekkel. A gyakornoki tevékenységek teljes munkaidős 
gyakorlatnak számítanak, 2-6 hónapig tartanak.
A munkalehetőségek 3-12 hónapig terjedő teljes munkaidős állást 
jelentenek. A fizetést mindkét esetben a résztvevőt foglalkoztató 
szervezet állja. 

Ezek a lehetőségek belföldön és külföldön is elérhetők.
A Szolidaritási Testület fedezi a résztvevők nyelvi támogatását, 
képzését, mentorálását, az oda- és visszaút költségeit, valamit kis 
összegű támogatást nyújt a fiatal személyi kiadásainak fedezésére.

Kik vehetnek részt? 
Az Európai Unió tagállamaiból származó szervezetek és 18-30 éves 
fiatalok.

SZOLIDARITÁSI PROJEKTEK
Szolidaritási projekteket nem szervezetek, hanem legalább öt 
fiatalból álló csapatok valósíthatnak meg 2-12 hónapos időszakon 
belül a lakóhelyük szerinti országban azzal a céllal, hogy pozitív 
változást érjenek el a helyi közösségükben. 

A Szolidaritási Testület a projektmenedzsmenthez és segítő coach 
felfogadásához nyújt anyagi támogatást, ezek igényléséhez
a program honlapján kell regisztrálni.

Kik vehetnek részt? 
Az Európai Unió tagállamaiból származó 18-30 éves fiatalok.

www.eusolidaritycorps.hu


