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EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOAREN (EEK)  

JARDUEREI BURUZKO INFORMAZIO PRAKTIKOA 
 

Europako Elkartasun Kidegoaren (aurrerantzean EEK) jarduerak Kidegoan parte 

hartzen duten erakundeek eskaintzen dituzte (erakunde horiek ekimenak emandako Kalitate 

Ziurtagiria dute), 18 eta 30 urte bitarteko pertsonentzat. Pertsona horiek nazionalak dira edo 

parte hartzen duen herrialde batean bizi dira legalki, eta erregistratu egin dira Europako 

Elkartasun Kidegoaren atarian. 

Erakundeek zuzenean kontaktatu eta aukeratzen dituzte parte-hartzaileak, Europako 

Elkartasun Kidegoaren atariaren bitartez, haien profilen arabera.  

Elkartasun-jarduerak honako esku-hartze eremu hauetan gauzatu daitezke: 

 Genero-berdintasuna, 

 Gizarte-ekintzailetza, 

 Hiritartasuna eta parte-hartze demokratikoa, 

 Ingurumenaren eta naturaren babesa, 

 Hondamendien prebentzioa, eta prestatze- eta lehengoratze-lanak. 

 Nekazaritza eta landa-garapena, 

 Elikagaiak eta elikaduraz besteko produktuak hornitzea, 

 Osasuna eta ongizatea, 

 Sormena eta kultura, 

 Gizarte-laguntza eta –ongizatea, 

 Hirugarren herrialdeetako nazionalak hartzea eta integratzea. 

Parte hartzeko modalitateek forma hauek hartu ditzakete: 

A. Boluntariotza solidarioko jarduerak,  
B. laguntza humanitarioko zereginetan laguntzeko boluntariotza,  
C. praktikak, 
D. enpleguak, 
E. proiektu solidarioak. 

 

A. Boluntariotza-jarduerak elkartasun-jardueretan (banaka edo taldeka). 

Denbora osoko eta soldatarik gabeko borondatezko zerbitzu bat da, 2 eta 12 hilabete 

bitartean gauzatzen dena eta gazteei aukera eskaintzen diena elkartasunarekin lotutako 

eremuetan diharduten erakundeen eguneroko lanetan laguntzeko.  

Soldatarik ez egon arren, jarduera hauetan parte hartzen dutenek finantza-ekarpen bat 

jasotzen dute gastu hauetarako: 

 Bidaia-gastuak; 

 Mantenuaren kostuak, norberaren gastuetarako dirua barne sartuta;  

 Gastu gehigarriak (baliabide gutxiago dituzten gazteentzat). 

EEKren baitan gauzatzen diren borondatezko elkartasun-jarduerak honako hauek izan 

daitezke: 

 parte-hartzailearen jaioterria ez den herrialde batean gauzatzen diren jarduerak; edo  

https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
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 jaioterrian gauzatzen diren jarduerak; adibidez: baliabide gutxiago dituzten gazteen 

parte-hartzea sustatzea eta erraztea; edo aukerak eskaintzea eskema nazionalik ez 
dagoen herrialdeetan. 

EEKk boluntariotza-taldeak ere sostengatzen ditu. Jarduera hauen bidez, ekimenean 

parte hartzen duten herrialdeetako 10 eta 40 bitarteko gazte  solidarioen taldeak boluntario 

gisa eskain daitezke zerbitzu komunitarioko proiektuetan, bi aste eta bi hilabete bitarteko 

aldietan. Boluntariotzako jarduera estandarrekin alderatuta, honelako talde-jarduerek 

abantaila hauek dituzte, besteak beste: 

 pizgarri bat izan daitezke bizipen desafiatzaileei euren kabuz ekiteko prest sentitzen 
ez diren gazteentzat;  

 jarduerak iraupen laburra du. Horrek sustatu dezake denbora-tarte luze batez ezin 
konprometitu daitezkeen gazteen parte-hartzea, hau da, euren ikasketa edo 
lanengatik denbora luzez ezin konprometitu daitezkeen baina komunitateari lagundu 
nahi dioten gazteen parte-hartzea. 
 

B. Laguntza humanitarioko zereginetan laguntzeko boluntariotza-jarduerak, 

Laguntza humanitarioko operazioetan laguntzeko boluntariotza-jarduerak hirugarren 

herrialdeetan (EBtik kanpo) gauzatzen diren mugaz gaindiko postuak dira; bertan laguntza 

humanitarioko jarduera eta operazioak gauzatzen dira, betiere une horretan gatazka 

armaturik gertatzen ari ez bada. Aurreko modalitatea bezala, denbora osoko eta soldatarik 

gabeko borondatezko zerbitzu bat da, 2 eta 12 hilabete bitarteko iraupena duena; halaber, 

taldeka egin daiteke, bi aste eta bi hilabete bitarteko aldi batez. 

Ordainduta ez egon arren, jarduera hauetan parte hartzen dutenek finantza-ekarpen bat 

jasotzen dute gastu hauetarako: 

 Bidaia-gastuak; 

 Mantenuaren kostuak, norberaren gastuetarako dirua barne sartuta;  

 Gastu gehigarriak (baliabide gutxiago dituzten gazteentzat). 
 

C. Praktikak. 

Halaber, beste aukera bat da lan-praktikak egitea; iraupena 2 eta 6 hilabete bitartekoa 

da, eta gehienez 12 hilabeteraino luzatu daiteke; praktikak erakunde anfitrioiak ordaintzen 

ditu. Idatzizko praktika-akordio batean oinarritzen da; ikaskuntza- eta prestakuntza-osagai 

bat hartzen du barne, eta bere helburua da esperientzia praktiko eta profesionala eskuratzea, 

enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegu erregularrera pasatzen laguntzeko. 

Parte hartzen duen erakundeak ordaintzen duen zenbatekoaz gain, EEKko parte-

hartzaileek finantza-ekarpen bat jasotzen dute gastu hauetarako: 

 Bidaia-gastuak (bai herrialdearen barneko jardueretarako eta bai mugaz gaindiko 
jardueretarako), elkarrizketa egiteko bidaiak eta alojamendua edo birkokapenaren 
asignazioa barne sartuta.  

 Gastu gehigarriak (baliabide gutxiago dituzten gazteentzat). 

Praktika-aldia parte-hartzailearen bizilekua ez den herrialde batean egin daiteke (mugaz 

gaindikoa), edo bere bizilekua den herrialdean. 
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Hezkuntza formalaren edo lanbide heziketaren ikasketa-planetan sartuta dauden 

praktikek, edo lanbide espezifiko batean sartzeko (adibidez: medikuntza, arkitektura, eta 

abar) nahitaez burutu behar diren praktikek ez dute EEKren sostengua. 

 

D. Enpleguak. 

Halaber, EEKk 2 eta 12 hilabete bitarteko lan-aldiak ere eskaintzen ditu, Kidegoaren 

parte-hartzailea enplegatzen duen erakundeak ordainduta. Lan-aldia ekimenean parte 

hartzen duen herrialde batean betetzen da, eta herrialde horren araubide juridiko 

nazionalarekin bat datorren lan-kontratu batean oinarritzen da. 

Erakunde parte-hartzaileak ordaintzen duen soldataz gain (soldata-baldintzak lege, 

araudi eta hitzarmen kolektibo nazionalen arabera ezarriko dira), Europako Elkartasun 

Kidegoko parte-hartzaileek finantza-ekarpen bat jasotzen dute gastu hauetarako: 

 Bidaia-gastuak (bai herrialdearen barneko jardueretarako eta bai mugaz gaindiko 
jardueretarako), elkarrizketa egiteko bidaiak eta alojamendua edo birkokapenaren 
asignazioa barne sartuta.  

 Gastu gehigarriak (baliabide gutxiago dituzten gazteentzat). 

Helburua da Kidegoko parte-hartzaileei lan bat ematea elkartasunarekin lotutako 

sektoreetan diharduten erakundeetan (GKEak, agintaritza publikoak edo enpresa pribatuak), 

horren bidez lortzeko haien enplegagarritasuna indartu eta lan-merkatura pasatzen 

lagunduko dieten gaitasunak eta esperientzia.  

Enplegua parte-hartzailearen bizilekua ez den herrialde batean bete daiteke (mugaz 

gaindikoa), edo parte-hartzailearen bizilekua den herrialdean. 

 

KALITATEA ETA SOSTENGU-NEURRIAK 

Europako Elkartasun Kidegoko parte-hartzaileek, lehen aipatutako modalitateetako 

jardueraren bat gauzatzen badute, banaka zein taldeka, honako sostengu-neurri hauek 

jasotzeko eskubidea dute: 

1. Asegurua: osasun- eta istripu-aseguru osagarria, Europako Osasun Txartelak edo 
parte-hartzaileek izan lezaketen beste aseguru-planen batek estaltzen ez dituen 
gastuetarako. 
 Laguntza humanitarioko operazioetan laguntzeko boluntariotza-jardueretan parte 

hartzen duten pertsonek estaldura osoko osasun- eta istripu-aseguru bat izango 
dute. 

 

2. Online hizkuntza-laguntza (mugaz gaindiko jardueretarako): parte-hartzaileek online 
tresna bat dute euren esku atzerriko jardueran erabiliko duten atzerriko hizkuntzan 
dituzten konpetentziak ebaluatzeko eta hobetzeko (online hizkuntza-ikastaro baten 
bitartez). 
 

3. Online prestakuntza orokorra: sarbide libreko prestakuntza, Europako Elkartasun 
Kidegoaren bidez abiatu aurretik eskainia. Hau online ematen den hastapen orokor 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
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bat da, besteak beste modulu hauek dituena: EEKren eginkizuna; EEKren etika eta 
osotasuna, haurren babesa barne sartuta; parte-hartzaileen rolak eta ardurak; 
europar balioak eta demokrazia; kultura arteko kontzientziazioa; osasuna eta 
segurtasuna, eta abar. 
 

 Laguntza humanitarioko operazioetan diharduten boluntarioen zirkunstantzia 
berezien eraginez, derrigorrezkoa da operazioen eremuko segurtasunari buruzko 
prestakuntza-modulua egitea. 
 

4. Prestakuntza espezifikoa mugaz gaindiko jarduera bat banaka gauzatzen duten 
parte-hartzaileentzat: iristeko unean ematen zaien prestakuntza, bertan ongi etorria 
emateko modukoa; tutoretzak eta prestakuntza etengabea, parte-hartzaileak eskuratu 
ditzan kokagunean aurreikusitako zereginak betetzeko beharrezkoak diren 
gaitasunak; (aukerakoa) abiatu aurreko prestakuntza, baliabide gutxiago dituzten 
gazteentzat; eta ebaluazio partzialeko saioak, sei hilabetetik gorako iraupena duten 
jardueretan parte hartzen dutenentzat. 

 

5. Europako Elkartasun Kidegoaren Ziurtagiria: parte-hartzaileek eskubidea dute 
EEKren jarduera batean parte hartu izanaren ziurtagiria bat jasotzeko; ziurtagiri hori 
erakunde parte-hartzaileak emango du, derrigorrez, jardueraren amaieran. Erakunde 
parte-hartzailearen idatzizko txosten edo ebaluazio estandarizatu bat EEKren 
amaierako ziurtagiriaren parte integral bat izan liteke. 
 

6. Jarduera amaitu osteko laguntza: parte-hartzaileek orientabideak eta sostengu-
zerbitzuak jasoko dituzte haien jardueraren amaieran, EEKren ekimenean parte 
hartzen jarraitzera bultzatzeko (ikasle ohien sarea, prestakuntza, Kidegoaren 
etorkizuneko parte-hartzaileentzako tutoretzak); halaber, lanbide-orientabideak 
eta/edo sostengua eskainiko zaie haien jaioterriko edo beste herrialde bateko lan-
merkatuan integratzeko.  

Pertsona parte-hartzaileak zuzeneko kontaktua baldin badu adingabeekin, EEKren 

testuinguruaren baitan gauzatzen dituen jardueretan, haren aurrekariak egiaztatuko dira 

aurretik, adingabeen babesa bermatzeko xedez. 

 

E. PROIEKTU SOLIDARIOAK 

Proiektu solidarioak tokiko ekimenak dira, EEKko gutxienez bost partaidez osatutako 

taldeek sortuak eta gauzatuak. Talde horiek modu aktiboan parte hartzen dute euren ideien 

diseinu eta inplementazioan, euren tokiko komunitateen onerako. Horregatik, proiektuak 

parte-hartzaileak bizi diren herrialdean garatu ohi dira.  

Boluntariotzako jarduerak ez bezala, jarduera hauek proiektutan oinarritu ohi dira, eta, 

hortaz, EEKko parte-hartzaileek modu autonomoan definitzen dute euren zereginak 

betetzera zuzenduko duten denbora-tartea, proiektuaren helburuak eta entregak kontuan 

hartuta; dena dela, epea 2 eta 12 hilabete bitartekoa izango da beti. 

EEKn erregistratutako edozein pertsonak proiektu-ideia bat proposatu diezaieke beste 

parte-hartzaile batzuei, EEKren atariaren bitartez. Beste parte-hartzaile batzuek (gutxienez 
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lau) ekimenaren aldeko interesa azaltzen badute, taldeak jarrai dezake ideia lantzen eta diru-

laguntza bat eskatu, dela zuzenean dela erakunde parte-hartzaile baten sostengu 

administratiboarekin, EEKren finantziazio-planaren baitan. 

Diru-laguntzen eskabideak jarduera garatzen den herrialdeko Agentzia Nazionalera 

bidaltzen dira, eta irizpide kualitatiboekin ebaluatzen dira, faktore hauek kontuan hartuta: 

garrantzia, europar dimentsioa, eraginkortasuna, inpaktua eta jasangarritasuna. Proiektu 

solidarioek izaera berritzailea izan behar dute eta europar balio erantsi garbia erakutsi. 

Haien kalitatea bermatzeko eta finantza-arriskuak minimizatzeko, parte-hartzaileek 

sostengu, orientazioa eta laguntza eskuratzen dituzte Europako Elkartasun Kidegoan parte 

hartzen duen erakunde baten aldetik edo diru-laguntza eman duen Agentzia Nazionalaren 

aldetik. 

Diru-laguntzaren eskabidea arrakastatsua bada, proiektu solidarioan parte hartzen duen 

taldeak badu honako hau jasotzeko eskubidea: 

 Online prestakuntza orokorra: lehen aipatutako sarbide libreko prestakuntza 
berbera da. 

 Europako Elkartasun Kidegoaren Ziurtagiria: nahi duten parte-hartzaileek aukera 
izango dute haien esperientziaren ikaskuntza-emaitza nagusiak identifikatu eta 
dokumentatzen dituen ziurtagiri bat jasotzeko. 

 Halaber, parte-hartzaileek finantza-ekarpen bat ere jasotzen dute proiektuaren 
kostuak ordaintzeko (hasierako kapitala, proiektuaren inplementazioarekin zuzenean 
lotuta dauden jardueretan laguntzeko); asegurua; eta gastu gehigarriak (baliabide 
gutxiago dituzten gazteentzat). 

 


