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Euroopan solidaarisuusjoukot
(European Solidarity Corps) –
vapaaehtoispalvelu

■ 2-12 kk mittaisia vapaaehtoistyöjaksoja 18–30-vuotiaille

■ Osallistumiselle ei ole koulutukseen, työkokemukseen tai kielitaitoon liittyviä vaatimuksia

■ Vapaaehtoinen työskentelee voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa

■ Tietyissä tapauksissa kesto voi olla myös lyhyempi. Vapaaehtoispalveluun voi osallistua yksin tai yhdessä ryhmän kanssa. Useimmiten 
vapaaehtoispalveluun lähdetään ulkomaille, mutta jos lähtö on jostain syystä hankalaa, voi palvelun suorittaa myös omassa asuinmaassa.

■ Nuoret, joilla on osallistumista vaikeuttavia esteitä kuten pitkäaikaissairaus tai vamma, saavat osallistumiseensa erityistä tukea.

■ Solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni 
kuuluu ja sitä kuunnellaan.

■ Kun Euroopan solidaarisuusjoukot perustettiin, niille ohjattiin rahoitusta EU:n eri ohjelmista, muun muassa Erasmus+ ohjelmasta. Lokakuussa 2018 
annettiin solidaarisuusjoukkojen oikeudellisesta kehyksestä uusi asetus, jolla joukoista tehtiin itsenäinen ohjelma, ja niillä on nyt omat määrärahat. 
Kaudella 2018–2020 käytettävissä on 375,6 miljoonaa euroa hankkeisiin, joihin nuoret voivat osallistua vapaaehtoisina, työntekijöinä tai harjoittelijoina 
tai jotka he voivat ideoida ja toteuttaa itse.

■ https://www.maailmalle.net/

■ https://europa.eu/youth/solidarity_fi

https://www.maailmalle.net/
https://europa.eu/youth/solidarity_fi


ESC vapaaehtoispalvelu -
mitä osallistuja saa?

➢ matkakulukorvauksen

➢ majoituksen

➢ ruoat

➢ vakuutuksen

➢ pienen taskurahan

➢ valmennusta

(lähettävän ja vastaanottavan 
organisaation tuki)

o mahdollisuuden toimia tuetusti jonkin itselle tärkeän asian 
puolesta joko ulkomailla tai omassa asuinmaassa

o työelämätaitoja

o kansainvälistä osaamista

o kielitaitoa

o itsevarmuutta ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa

o kiinnostavan lisän CV:hen

o paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla

o uusia kokemuksia

o kansainvälisiä verkostoja

o mahdollisuuksia laajentaa omaa maailmankuvaa



ESC-hanke Nuorten taidetyöpajalla

■ NTTP:lla KV-vapaaehtoistyön tiimi vuodesta 2016 lähtien (Ent.EVS-tiimi, Nyt tiimissä: Liisa, Anu, Piia, Janos)

■ Kumppaniorganisaatioissa vierailu 2016

■ ----> EVS 2017-2019 "EVS Opprtunities in Germany and Hungary for Youth Art Workshop Trainees"

• Kuusi nuorta 6-12kk jaksoilla Unkarissa, Debrecenissä ja Saksassa, Rurbergissa

• Jokaisella APV - mukana jokaisella yksi pajaohjaaja tai NTTP:n etsivä, myös tiimin ulkopuolelta

• Pajalaisten kokemukset vapaaehtoisjaksoilta tosi rohkaisevia, niillä ollut iso vaikutus heidän elämässä

■ ESC 2020-2022 "ESC opportunities in Europe for Youth Art Workshop trainees" (1.1.2020 – 31.12.2022)

• Saksaan: 2 x 6kk, Mediapaja Hang-Kep Debrecen 2x 12kk, Köz-Pont Debrecen 2x 6kk (+6x APV:t nuori+työntekijä 2+2pv)

• Koronan takia nyt jäissä, siksi hankkeeseen on lisätty vuosi jatkoaikaa



Kumppaniorganisaatiot

Hang-Kép
egyesület

• 2* 12 kk

• Debrecen, Unkari

• Ääni ja kuva –

työpaja

• tulovalmennus

• Unkarin kielen 

opiskelua

• kaupungin 

tapahtumien 

dokumentointia

• video, valokuva

• omia projekteja

• https://www.faceboo

k.com/hangkep/

Köz pont
ifjúsági
egyesület

Hoch3 
klassen-

fahrten und
gruppen-

programme

• 2* 6kk

• Debrecen ja Niehaza, 

Unkari

• projekteja

• tulovalmennus

• Unkarin kielen kurssi 

1 kk

• EVS: promoaminen

• oma projekti, esim. 

Suomen kielen 

kielikylpytoiminta, 

kokki- /liikuntakerhot,

Nuorisotila toiminta

• http://www.kozponteg

yesulet.hu/

• 2* 6kk

• Rurberg, Saksa

• avustavan ohjaajan 

tehtävät nuorisotilalla 

ja koululla

• kielen opiskelua

• mahdollisuus 

halutessaan ottaa 

osaa paikallisen 

AMK:n Theory and 

practise of outdoor

education –kurssille 

osan aikaa

• https://hochdrei.de/

https://www.facebook.com/hangkep/
http://www.kozpontegyesulet.hu/
https://hochdrei.de/


Pajapolku ESC-
vapaaehtoisjaksolle

1

Pajajakso tai –jaksoja

(tai työkokeilu Nupalla)

Pajalla tietoa ESC:stä

Kiinnostus herää

2

Pohdintaa 
yksilövalmentajan 

kanssa

Esihaastattelu pajalla

Yhteys 
kohdeorganisaatioon:

- Hakemus 

- Skype-haastatelu

3

Lähtövalmennus

ryhmä- ja/tai 
yksilövalmennuksena:

Lähtövalmiuksien 
lisääminen, mm.

Kielenopiskelu 
(OLS/opetus)

Apu käytännön 
asioiden järjestelyssä

APV



KIITOS!

evs@jyvaskyla.fi


