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M - 1  COS EUROPEU SOLIDARITAT  

El projecte 

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és una iniciativa de la Unió Europea l'objectiu de 
la qual és crear oportunitats perquè els i les joves treballin com a voluntaris/àries o 
col·laborin en projectes que beneficiïn a comunitats i ciutadans/es de tota Europa. 
Aquest projecte esta dirigit a gent jove, entre 18 i 30 anys i que resideixen legalment 
a qualsevol país de la UE i països associats. 

Els i les joves poden registrar-se a la plataforma del CES a partir dels 17 anys. Hi ha 
diferents tipus de projectes, amb les seves característiques particulars: 

1) Projectes de voluntariat (antic SVE). 

2) Projectes ocupacionals. 

3) Projectes de solidaritat (a nivell local, però amb valor afegit europeu). 

+ info: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/participacio_i_solidaritat/cos-europeu-de-
solidaritat/ 

Projectes de Voluntariat 

Els projectes de voluntariat del CES ofereixen als i a les joves l’oportunitat de dur a 
terme activitats voluntàries finançades per la Comissió Europea. Han de 
respondre a necessitats socials importants, contribuir a l’enfortiment de les 
comunitats i, alhora, permetre adquirir experiència i competències que els i les 
resultin útils per al seu desenvolupament personal, educatiu, social, cívic i 
professional. 

Es pot realitzar a la UE i als països veïns. N’hi ha de dues tipologies: 

- Activitats de voluntariat individual 

Activitat de solidaritat voluntària no remunerada (però amb despeses cobertes) a 
temps complet durant un període de 2 a 12 mesos. En alguns casos, per als joves 
amb menys oportunitats, es poden oferir activitats de 2 setmanes a 2 mesos. 

- Equips de voluntariat 

Consisteixen en grups de 10 a 40 joves voluntaris procedents d’almenys dos països 
diferents que fan voluntariat durant un període comprès entre 2 setmanes i 2 
mesos.  

Els projectes de voluntariat del CES es basen en els següents principis: 

• Incrementar les habilitats pròpies a través d'una experiència pràctica de voluntariat 
a l'estranger. 
• Encoratjar l'aprenentatge d'un altre idioma. 
• Desenvolupar l'habilitat d'interactuar amb gent procedent d'una llengua i cultura 
diferent. 
• Propagar la tolerància entre els i les joves europeus. 
• Promoure la participació activa de la ciutadania. 
• Recolzar el desenvolupament de les comunitats locals. 

 Recerca de projectes: https://europa.eu/youth/solidarity_en  
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Projectes Ocupacionals 

Oportunitat de fer pràctiques o trobar feina per millorar les seves capacitats i 

experiència com a transició al món laboral. Aquests projectes poden tenir una escala 

nacional o ser transfronterers. 

Aquests projectes poden combinar una o més de les següents activitats principals: 

- Projectes ocupacionals 

Període de pràctiques a temps complert d’entre 3 i 12 mesos de durada, remunerat 

per l’organització que contracta el participant del Cos. Els llocs de feina han 

d’incloure un component d’aprenentatge i formació i es formalitzen mitjançant un 

contracte laboral per escrit. Estades en pràctiques 

- Projectes de pràctiques 

Període de pràctiques a temps complet d’entre 2 i 6 mesos de durada, remunerat 

per l’organització responsable de les pràctiques del participant del Cos. Les 

pràctiques han d’incloure un component d’aprenentatge i formació per ajudar el 

participant a adquirir experiència. Les estades en pràctiques s’han de formalitzar 

mitjançant un contracte de pràctiques per escrit que s’ha de signar al començament 

del període de pràctiques. 

Aquest és un projecte per a joves d’entre 18 i 30 anys. Ambdós inclosos. 

Puntualment alguns projectes poden demanar un mínim d’edat de 21 anys. 

Projectes de solidaritat 

Un projecte de solidaritat és una activitat solidària a escala nacional (in-country) 

iniciada, desenvolupada i implementada per joves pel seu propi compte durant un 

període que va de 2 a 12 mesos. Ofereix a un grup d’un mínim de cinc joves 

l’oportunitat d’expressar la seva solidaritat assumint la responsabilitat i el compromís 

de generar canvis positius en la seva comunitat local. 

El projecte ha de tenir un tema ben definit, que els i les participants del grup vulguin 

explorar junts/es i que s’ha de traduir a les activitats diàries concretes del projecte i 

ha d’involucrar tots els i les participants. 

Els projectes de solidaritat han de ser locals, però també han d’aportar clarament 

valor afegit europeu abordant les prioritats identificades a escala europea en el marc 

del Cos Europeu de Solidaritat. 

Els costos del projecte, els costos de coaching i els costos excepcionals queden 

sufragats pel programa. 


