




QUÈ  ÉS EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT?

És el programa de la Unió Europa que ens permet:

Participar en activitats de 
voluntariat

Organitzar
projectes solidaris



ÉS UNA INICIATIVA DE LA U.E.
UNA OPORTUNITAT PER..

o Viure una experiència de voluntariat a altre 
país. 

o Crear i desenvolupar un projecte solidari al 
meu barri, ciutat, illa...



ÉS UNA INICIATIVA DE LA U.E. UNA OPORTUNITAT PER..



COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Què és?

El Cos Europeu de Solidaritat és una nova
iniciativa de la Unió Europea i el seu objectiu es
crear oportunitats perquè els joves puguin
desenvolupar una tasca com a voluntaris o
col·laborin en projectes (als seus propis països o
a l'estranger) que beneficien a comunitats i
ciutadans de tota Europa.



COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALGUNES PISTES:
Registre obligatori a la plataforma online, tant per

als joves sol·licitants com per a les entitats:

Per als joves a:

https://europa.eu/youth/solidarity_es

Per les entitats a:

http://europa.eu/youth/solidarity/pass

Objectiu:

https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://europa.eu/youth/solidarity/pass


COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

ALGUNES PISTES:

Gestiona el programa l’Agència Nacional Espanyola del

programa CES

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es

El vostre contacte més proper són n’Eva i n’África que les 

trobareu al:

Servei de Joventut
Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies
Conselleria d'Afers Socials i Esports
C/ Uruguai, s/n, 1r pis. Velòdrom Illes Balears
07010 Palma

http://europajove.caib.es
europa-jove@dgjovent.caib.es

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es
http://europajove.caib.es/
mailto:europa-jove@dgjovent.caib.es


COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

QUI POT PARTICIPAR?:

Està dirigit a joves entre 18 i 30 anys que siguin
residents a països de la U.E.

Un jove es pot inscriure a la plataforma amb 17 anys,
però a l’hora de realitzar el seu voluntariat haurà de
tenir 18 anys con a mínim, i un màxim de 30 anys al
començament de l’activitat



COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
TIPOLOGIES I CARACTERÍSTIQUES DEL CES:

HI haurà dos tipus de voluntariats, nacionals i internacionals (a països de la

U.E.), es permetrà realitzar un voluntariat a escala nacional, regional i fins i tot

a la mateixa ciutat de residència del voluntari.

La duració d’una activitat de voluntariat al CES serà de 2 a 12 mesos,

Haurà projectes de voluntariat de menys de dos mesos com a projectes de

grup amb una durada mínima de 2 setmanes, i màxima de 59 dies. El nombre

de participants a un projecte de grup haurà de ser de 10 a 40 participants.

També es contempla la possibilitat de projectes individuals de 2 setmanes a 59

dies per a joves amb menys oportunitats.

Només es podrà realitzar una vegada el voluntariat del CES, sempre i quan el

voluntari hagi estat més de dos mesos al seu projecte.



COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
RECONEIXEMENT:

El Youthpass és un del certificat del programa als projectes de
voluntariat, però a més tindrà el seu propi certificat de
reconeixement amb la garantia per part de la Unió Europea.

ALTRES:

Voluntaris que hagin realitzat un projecte inferior a dos mesos
en els programes anteriors, Servei Voluntari Europeo o Erasmus+
voluntariat, poden realitzar un projecte individual de més de dos
mesos en el marc del programa CES.



VOLUNTARIAT

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT







VOLUNTARIAT CES

Què es?

UNA INICIATIVA DE LA UE

UNA OPORTUNITAT PER…

Viure una experiència de voluntariat en un altre
país o al teu propi.



DURACIÓ



A CANVI DEL MEU VOLUNTARIAT REBO…

Doblers de 

butxaca (5€ ES)Allotjament
Menjar

Viatge d’anada i tornada 

Formació llingÜística
Formació específica

assegurança

Tutor 

supervisor de l’activitat

Transport local



I A CANVI DE TOT AIXÒ JO QUE HE DE FER?

Dedicar a la meva tasca com a voluntari
entre 30 a 38 hores semanals a temps
complet.



CARACTERÍSTIQUES

No estic sol, estic
acompanyat

Experiència
d’aprenentatge



VOLUNTARIAT CES

Tipus de projectes?

MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ DE LA NATURA
ESPORT

INFANCIA
SALUT

JOVENTUT
INCLUSIÓ

INMIGRANTS Y REFUGIATS
ART I CULTURA ….

Per exemple:
- Netejar un bosc per a evitar incendis
- Ajudar a reconstruir una escola o centre social destruït per un terratrèmol
- Donar assistència a sol·licitants d'asil nouvinguts
- Treballar amb persones amb diversitat funcional en centres socials.



Certificat Youthpass

Certificat CES 



EN QUINS PAÏSOS PUC FER EL VOLUNTARIAT CES?

KOSOVO

ALBANIA

BOSNIA I HERCEGOVINA

MONTENEGRE

SERBIA

ARMENIA           

AZERBAIJÁN

BIELORRUSIA    

GEORGIA

MOLDAVIA        

UCRAINA

NORUEGA

FEDERACIÓ RUSA

CONCA MEDITERRANEA 
ARGELIA        LIBIA

EGIPTE          MARROC

ISRAEL           PALESTINA

JORDANIA      SIRIA

LÍBAN            TUNÍSIA 

PAÏSOS DEL 

PROGRAMA

27 UE

PAÏSOS DEL 

PROGRAMA NO E.U.

ISLANDIA, 

LIECHTENSTEIN, 

MACEDONIA DEL NORD

TURQUÍA



VOLUNTARIAT CES

ALGUNS EXEMPLES:

CES  Voluntariat de grup
https://europa.eu/!Jw93dq

Laura CES Voluntariat individual
https://europa.eu/!Ur97Tb

https://europa.eu/!Jw93dq
https://europa.eu/!Ur97Tb


PROJECTES de VOLUNTARIAT

Com participar-hi?

Cal presentar una sol·licitud de subvenció a l’agència nacional 

del país on resideixen en el termini adequat. Aquesta sol·licitud 

la pot presentar tant el grup promotor com una organització 

(qualsevol organització pública o privada) en nom del grup.

Durada dels projectes: de 2 a 12 mesos.

Termini de presentació de sol·licituds per l’any 2021: 

• 11 de maig de 2021 fins a les 12 h. (Per a projectes que comencin entre l’1 

d’agost i el 31 de desembre de 2021)

• 5 d’octubre, fins a les 12.00 h. (Per a projectes que comencin entre l’1 de gener i 

el 31 de juliol de 2022)



Certificat CES 



http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es




INSCRIPCIONS:

















Fes-ho possible!

Ho tens a les teves mans!!!


