
 
 
 
 
 

PROJECTES DE VOLUNTARIAT DEL COS EUROPEU 

DE SOLIDARITAT (antic SVE) 

QUÈ ÉS EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT? 

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.  

Hi ha diferents tipus de projectes, amb les seves característiques particulars: 

 Projectes de voluntariat (antic SVE). 

 Projectes ocupacionals.  

 Projectes de solidaritat (en l'àmbit local, però amb valor afegit europeu). 

Hi pot participar gent jove, entre 18 i 30 anys i que resideixen legalment a 

qualsevol país de la UE i països associats. Tanmateix, els i les joves poden 

registrar-se a la plataforma del CES a partir dels 17 anys. 

 

QUÈ SÓN ELS PROJECTES DE VOLUNTARIAT DEL COS EUROPEU 

DE SOLIDARITAT (antic SVE)? 

Els projectes de voluntariat del CES (antic Servei Voluntari Europeu, SVE) 

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 als 

voluntaris i a les voluntàries adquirir una experiència, unes capacitats i unes 

competències que els i les resultin útils per al seu desenvolupament personal, 

educatiu, social, cívic i professional i, per tant, millorin la seva ocupabilitat. 

 

QUINS TIPUS D’ACTIVITAT INCLOU? 

Els projectes de voluntariat poden combinar una o més de les següents 

activitats principals: 



 
 
 
 
 

 Activitats de voluntariat individual. 

Activitat de solidaritat voluntària no remunerada a temps complet durant 

un període de 2 a 12 mesos. En alguns casos, es poden oferir activitats de 

voluntariat amb una durada de 2 setmanes a 2 mesos per als i a les joves 

amb menys oportunitats.  

Aquest tipus d’activitat de solidaritat permet als joves participar en la feina 

diària de les organitzacions. Les activitats poden tenir lloc en un país 

diferent del país de residència del participant (projecte transfronterer) o al 

país de residència del participant (projecte a escala nacional). 

 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. Aquestes activitats de solidaritat podrien contribuir 

especialment a la inclusió dels i de les joves amb menys oportunitats en el 

Cos Europeu de Solidaritat. 

 

EN QUINS PRINCIPIS ES BASEN? 

Gràcies a la seva dimensió intercultural i al seu enfocament no-formal, els 

projectes de voluntariat del CES són una oportunitat única per conèixer 

diferents cultures i adquirir noves habilitats i capacitats que seran útils per al 

creixement personal i professional. 

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. 

• Donar suport al desenvolupament de les comunitats locals. 

 



 
 
 
 
 

QUANT DUREN ELS PROJECTES DE VOLUNTARIAT DEL CES? 

Hi ha dues tipologies, el projecte de voluntariat del CES de breu termini i el de 

llarg termini. 

 Projecte de voluntariat del CES de breu termini: entre 2 setmanes i 2 mesos. 

 Projecte de voluntariat del CES de llarg termini: entre 2 mesos i 12 mesos. 

 

ON ES POT FER? 

Es pot fer un projecte de voluntariat del CES en: 

 Els 28 països membres de la Unió Europea. 

I algunes accions també a: 

 Països EFTA: Noruega, Islàndia i Liechtenstein. 

 Països candidats: Turquia i República de Macedònia. 

 Països veïns a la UE: 

 Balcans (Albània, Bòsnia Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Sèrbia). 

 Països de l'Est i Caucas (Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, 

Moldàvia i Ucraïna). 

 Països Sud-mediterranis (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, el 

Marroc, Palestina, Síria, Tunísia). 

 Rússia. 

  

QUI POT PARTICIPAR? 

Hi poden participar joves entre 18 i 30 anys d’un Estat membre de la UE, 

Islàndia, Liechtenstein, Noruega, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, 

Turquia i països veïns de la UE.  

Els i les joves han d’estar inscrits al Cos Europeu de Solidaritat per poder 

participar (el registre pot fer-se a partir dels 17 anys). 

 

 



 
 
 
 
 

QUÈ ES FINANÇA? 

Es financen les despeses de viatge, el suport organitzatiu (allotjament i 

manutenció, suport als i a les participants i costos de gestió), diners de 

butxaca, el suport lingüístic, el suport d’inclusió, l’assegurança i els costos 

excepcionals. 

 

COM ES FA EL REGISTRE EN EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT? 

Consideracions prèvies: 

 Els i les joves han d’estar inscrits al Cos Europeu de Solidaritat per poder 

participar en un projecte de voluntariat del CES. 

 El registre pot fer-se a partir dels 17 anys, tot i que per realitzar el projecte 

de voluntariat cal t els 18 anys. 

 L’edat màxima per poder participar en qualsevol projecte de voluntariat 

del CES és de 30 anys. 

 

Passos a seguir per registrar-se al portal del Cos Europeu de Solidaritat: 

 En primer lloc, s’ha d’accedir al web del Cos Europeu de Solidaritat i fer 

clic al botó “JOIN THE CORPS”. 

 

 A continuació, s’ha de crear un compte al Portal Europeu de la 

Joventut, indicant nom, cognoms i correu electrònic. 

Una vegada realitzat aquest tràmit, el/la jove rebrà un correu perquè 

canviï la contrasenya del seu compte. 

 

 Quan ja tingui el seu compte del Cos Europeu de Solidaritat, el/la jove 

ha de tornar a posar “JOIN THE CORPS”, i confirmar que està d’acord 

amb les missions i principis del Cos Europeu de Solidaritat.  

Seguidament, s’ha d’omplir el formulari amb les dades personals, 

motivacions i interessos. 

 

 Un cop omplerts els diferents camps del formulari i haver indicat l’interès 

pels projectes de voluntariat i/o ocupacionals, es rebrà un correu amb 

el número de referència personal del Cos Europeu de Solidaritat.  

 

https://europa.eu/youth/solidarity_en


 
 
 
 
 

 A continuació, s’ha d’omplir els apartats específics de “Additional 

information needed for Volunteering projects”, amb informació més 

detallada sobre les temàtiques més desitjades, experiència en el camp, 

hobbies i interessos, etc.  

 

 A partir d’aquest moment, ja es pot fer la recerca de projectes de 

voluntariat del CES que poden ser d’interès, a la pestanya “Placements”. 

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Assessories de mobilitat internacional a Esplugues:  

Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones joves 

interessades a informar-se sobre oportunitats de feina, pràctiques, 

voluntariat i estudis a l’estranger. Dilluns de 17 a 20 h, a l’Oficina Jove 

d’Emancipació. 

jove.mobilitat@esplugues.cat  

 

Com registrar-se al Cos Europeu de Solidaritat 

 https://europa.eu/youth/solidarity_en  

 

 

https://europa.eu/youth/solidarity_en

