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EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOA (EEK) 

EKINTZEN GAINEKO INFORMAZIO PRAKTIKOA 

Europako Elkartasun Kidegoaren (aurrerantzean EEK) jarduerak erakunde parte-

hartzaileen bidez eskaintzen dira (ekimen horrek emandako Kalitate Egiaztagiri bat dutenak), 

herrialde parte-hartzaileetako bateko herritarrak diren edo horietako batean bizi diren eta 

Europako Elkartasun Kidegoa-ren atarian erregistratu diren 18 eta 30 urte arteko 

herritarrentzat. 

Erakundeek zuzenean kontaktatzen eta aukeratzen dituzte parte-hartzaileak EEK-ren 

atariaren bidez, beren profilen arabera.  

Elkartasun-jarduerek honako esku-hartze eremuak har ditzakete: 

 Genero-berdintasuna, 

 Ekintzailetza soziala, 

 Herritartasuna eta parte-hartze demokratikoa, 

 Ingurumena eta natura babestea, 

 Hondamenak prebenitzea, prestatzea eta berreskuratzea, 

 Nekazaritza eta landa-garapena, 

 Elikagaiak eta elikagaiak ez diren artikuluak hornitzea, 

 Osasuna eta ongizatea, 

 Sorkuntza eta kultura, 

 Laguntza eta ongizate soziala, 

 Hirugarren herrialdeetako nazionalak jasotzea eta integratzea. 

Parte hartzeko modu ezberdinek honako forma hau har dezakete: 

A. Boluntariotza-proiektuak,  

B. praktikak, 

C. enpleguak, 

D. elkartasun-proiektuak. 

 

A. Boluntariotza-proiektuak (banaka edo taldean) 

Jarduera horiek hainbat forma har ditzakete: 

 Banakako boluntariotza-jarduerak  

Lanaldi osoko ordaindu gabeko zerbitzu boluntario bat izaten da, 2 hilabetetik 12 

hilabetera arteko aldian egiten da, eta gazteei aukera ematen die elkartasunarekin lotutako 

eremuetako erakunde aktiboen eguneroko lanean ekarpenak egiteko. Baliabide gutxiago 

dituzten gazteen kasuan, 2 astetik 2 hilabetera arteko boluntariotza-jarduerak egin daitezke.  
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Ordaindu gabe izan arren, jarduera horietako parte-hartzaileek laguntza finantzarioa 

jasotzen dute bidaia-gastuak, biziraupen-kostuak eta gastu gehigarriak betetzeko (baliabide 

gutxiagoko gazteentzat). 

EEK-ren esparruko elkartasun-jardueren boluntariotza-proiektuak honako hauek izan 

daitezke: 

 parte-hartzailearen jaioterria ez den beste herrialde batean gertatzen diren jarduerak; 

edo  

 herrialdean bertan jarduerak egitea, baliabide gutxiago dituzten gazteen parte-hartzea 

bultzatzeko eta errazteko, edo programa nazionalik existitzen ez den tokietan aukerak 

emateko. Herrialdeko bertako jarduerek balio erantsi europar argi bat izan behar dute. 

Gutxienez bi erakundek, erakunde anfitrioi batek eta beste laguntzaile batek parte hartu 

behar dute banakako boluntariotza-jarduerak inplementatzean. Hori ez da herrialdean bertan 

jarduerak egiteko eta boluntarioen taldeentzako baldintza bat; izan ere, baldintza minimoa 

gutxienez erakunde anfitrioi bat izatea da.  

 Boluntariotza-taldeak 

EEK-k boluntariotza-taldeak ere babesten ditu. Jarduera horiei esker, hainbat herrialde 

parte-hartzaileetako 10etik 40ra arteko boluntarioz osatutako gazte-taldeak (parte-hartzaileen 

¼, gutxienez, ez nazionalak izan behar dira) boluntario moduan agertu daitezke zerbitzu 

komunitarioko proiektuetan, 2 aste eta 2 hilabete arteko aldietan. Talde-jarduera mota horiek 

honako abantaila hauek izan ditzakete boluntariotzako jarduera estandarrekin alderatuta: 

 pizgarri bat izan daitezke baliabide gutxiago dituzten gazteentzat edo beren kabuz 

erronka handiei ekiteko prest sentitzen ez direnentzat; 

 jarduerak iraupen laburra du. Horrek beren ikasketak edo enpleguak direla eta epe 

luze batean konprometitu ezin daitezkeen baina oraindik komunitatearentzat 

lagungarriak izan nahi duten gazteen parte-hartzea sustatu dezake. 

 

  Boluntariotza-taldeak lehentasun handiko eremuetan  

Proiektu-formatu ezberdina dute. EACEA-k kudeatzen du, boluntariotza-taldeen jarduerak 

babesten dituenak, EBn urtero definitzen diren lehentasun tematikoetan ikuspuntu zehatza 

ezarriz. 2019rako, ekintza horren finantziazio-eskaerek honako lehentasun politikoei ekitea 

espero da: 

 Europako Kultura Ondarea; 

 Aukera gutxiagoko herritarrak gizarteratzea; 

 Ingurumen- eta klima-erronkei erantzutea, hondamenen aurreko prebentzioa, 

prestakuntza eta susperraldia barne (hondamenei ematen zaien berehalako 

erantzuna kanpoan utziz). 
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 Lankidetza Akordioak 

Horri esker, esperientziadun boluntarioen erakundeek hiru urteko akordio-esparru bat 

eska dezakete epe luzeko proiektuak garatzeko eta inplementatzeko, EEK-ren 

boluntariotzaren aukeren kalitatea eta kantitatea babeste eta hobetze aldera.  

B. Praktikak 

Era berean, 2 eta 6 hilabete arteko lan-praktikak ere egin daitezke, behin berrizta 

daitekeena gehienez ere 12 hilabetetan; eta erakunde anfitrioiak ordaintzen du. Idatzizko 

praktika-akordio batean oinarritzen da; ikaskuntza- eta trebakuntza-osagai bat ere barne 

hartzen ditu, eta helburu hauek ditu: esperientzia praktikoa eta profesionala izatea, 

enplegagarritasuna hobetzea eta hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioa erraztea. 

Erakunde parte-hartzaileak babestutako ordainsariaz gain, EEK-ko parte-hartzaileek 

ekarpen finantzario bat jasotzen dute honako hauek babesteko: 

 Bidaia-gastuak (bai herrialde barruko jarduerentzat zein mugaz gaindiko 

jarduerentzat), elkarrizketa bat egiteko bidaia eta ostatua barne, baita birkokapena 

esleitzea ere. 

 Gastu gehigarriak (baliabide gutxiago dituzten gazteentzat). 

Praktikaldi bat egin daiteke bizitokia ez den beste herrialde batean (mugaz haraindi) edo 

parte-hartzailearen bizitokian. 

Hezkuntza formaleko edo lanbide-heziketako ikasketa-planen parte diren praktikak, baita 

lanbide zehatz batean sartzeko nahitaez buru behar diren praktikak ere (adibidez, 

medikuntza, arkitektura, etab.) ez ditu EEK-k babesten. 

C. Enpleguak 

EEK-k 3 eta 12 hilabete arteko lanaldiak ere eskaintzen ditu (lan-kontraturako ez da 

iraupen maximorik ezarri, baina EEK-ren bidez emandako laguntza finantzarioa 12 hilabetera 

mugatzen da); Kidegoko parte-hartzaileari lana ematen dion erakundeak ordaintzen du 

lanaldi hori, herrialde parte-hartzaile batean gauzatzen da eta herrialde horretako arauzko 

esparruaren araberako lan-kontratuan oinarritzen da. 

Erakunde parte-hartzaileak babestutako soldataz gain (soldataren baldintzak lege, 

erregulazio eta hitzarmen kolektibo nazionalen arabera ezarriko dira), EEK-ko parte-

hartzaileek ekarpen finantzario bat jasoko dute honako hauek babesteko: 

 Bidaia-kostuak (bai herrialde barruko zein mugaz haraindiko jarduerentzat), 

elkarrizketa bat egiteko bidaiak eta ostatua barne, baita birkokapenaren esleipena 

ere. 

 Gastu gehigarriak (baliabide gutxiago dituzten gazteentzat). 
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Helburua da Kidegoko parte-hartzaileei lan bat eskaintzea elkartasunarekin lotutako 

sektoreetan jarduten duten erakundeen barruan (GKEak, agintaritza publikoak edo enpresa 

pribatuak), parte-hartzaileek beren enplegagarritasuna indartu dezaten, eta lan-merkaturako 

trantsizioa babesteko gaitasunak eta esperientzia har ditzaten.  

Enplegu bat parte-hartzailearen bizitokia (mugaz haraindikoa) ez den tokian edo haren 

bizitokian egin daiteke. Bizitokiko jarduerek balio erantsi europar argia izan behar dute, eta 

era berean, une horretako eskema nazionalekin bateragarriak izan behar dira.  Jarduerak 

bizitokian egitea eskatzen duten proiektuek balio erantsi europar ahula edo hutsala badute 

ez dira garrantzitsutzat hartuko Kidegoaren barruan. 

D. Elkartasun-proiektuak 

Elkartasun-proiektuak tokiko ekimenak dira, EEK-ko gutxienez bost gazte parte-

hartzailerekin osatutako taldeek sortzen eta gauzatzen dituztenak, eta beren ideia propioak 

diseinatzen eta inplementatzen aktiboki parte hartzen dutenak, beren tokiko komunitatearen 

onurarako. Horregatik, proiektuak parte-hartzaileen bizitokian egiten dira.  

Boluntariotza-jardueren aldean, jarduera horiek proiektuetan oinarritzen dira; horrek esan 

nahi du EEK-ko parte-hartzaileek modu autonomoan definitzen dutela zenbat denbora eman 

duten beren atazak gauzatzen, proiektuaren programatutako helburuei eta entregei 

dagokienez, beti ere 2 eta 12 hilabeteko tarte baten barruan. 

Parte-hartzaileek ekarpen finantzario bat jasotzen dute proiektuaren kostuak estaltzeko 

(hasierako kapitala proiektuaren inplementazioarekin zuzenean lotutako jarduerak babesteko 

jartzen da); baita asegurua eta gastu gehigarriak estaltzeko ere (baliabide gutxiago dituzten 

gazteentzat). 

EEK-n izena eman duen edonork proiektu baten ideia proposatu ahal die beste parte-

hartzaileei honen bidez:  Europako Elkartasun Kidegoaren ataria. Beste parte-hartzaile 

batzuk (gutxienez lauk) interesa azaltzen badute ekimenean, taldeak erabaki behar du ea 

ideia lantzen jarraitu behar duen, eta, zuzenean edo erakunde parte-hartzaile baten laguntza 

administratiboarekin, diru-laguntza bat eskatu behar du EEK-ren finantziazio-planaren 

esparruan. 

Diru-laguntza eskaerak jarduera garatuko den herrialdeko Agentzia Nazionale-ra bidaliko 

dira, eta honako irizpide kualitatibo hauekin ebaluatuko dira: garrantzia, Europako 

dimentsioa, eraginkortasuna, inpaktua eta jasangarritasuna. Elkartasun-proiektuek erantzun 

mugarriak landu behar dituzte beren komunitatean, izaera berritzailea izan behar dute eta 

balio erantsi europar argia erakutsi behar dute. 

Kalitatea bermatzeko eta arrisku finantzarioak minimizatzeko, Europako Elkartasun 

Kidegoko erakunde parte-hartzaile batek edo diru-laguntza eman duen Agentzia Nazionalak 

babestuko, gidatuko eta lagunduko diete parte-hartzaileei. 

LAGUNTZA-NEURRIAK 
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Lehen deskribatutako modalitateren batean, banaka edo taldean, jarduera bat egiten 

duten EEK-ko parte-hartzaile guztiek honako babes-neurriak izateko eskubidea dute: 

1. Asegurua: osasun- eta istripu-aseguru osagarria, Europako Osasun Txartela-k 

estaltzen ez dituen gastuetarako, edo parte-hartzaileek izena eman ahal duten beste 

aseguru-plan batzuk. 

 

2. Sareko euskarri linguistikoa (mugaz haraindiko jarduerentzat): parte-hartzaileek 

sareko tresna bat dute eskuragarri, atzerrian beren jarduera gauzatzeko erabiliko 

duten atzerriko hizkuntzan beren gaitasunak ebaluatze eta hobetze aldera. 

 

3. Gaikuntza orokorra sarean: sarbide libreko gaikuntza, joan aurretik ematen dena 

EEK atariaren bidez. Hastapen orokorrak lantzen dira hainbat moduluren ildotik, hala 

nola, EEK-ren misioa, EEK-ren etika eta integritatea (haurren babesa barne), parte-

hartzaileen rolak eta erantzukizunak, balio europarrak eta demokrazia, kultura arteko 

kontzientziazioa, eta osasuna eta segurtasuna, etab. 

 

4. Berariazko gaikuntza mugaz haraindi jarduera bat banaka egiten duten parte-

hartzaileentzat: etengabeko gaikuntza ematen zaio parte-hartzaileari beharrezko 

gaitasunak izan ditzan aurreikusitako atazak burutzen aldera; (hautazkoa) irten 

aurreko prestakuntza baliabide gutxiago dituzten gazteentzat, eta ebaluazio-saio 

partzialak, sei hilabete baino gehiago irauten duten jardueretako parte-hartzaileentzat. 

 

5. Mentoring: boluntariotzako jardueren parte-hartzaile guztiek laguntza pertsonala 

jasoko dute; horretarako, anfitrioiak edo laguntza-erakundeak izendatutako 

mentorearen eta parte-hartzailearen arteko tutoretzak eta ohiko bilerak egingo dira, 

jarduera gauzatzen den toki barruan zein kanpoan. Bilerak parte-hartzaileen ongizate 

pertsonalean oinarritu behar dira. 

 

6. Europako Elkartasun Kidegoa Egiaztagiria: Kidegoko jardueretan parte hartzen 

duten gazte guztiek EEK-n eta Youthpass-en parte hartzeko egiaztagiri bat jasotzeko 

eskubidea dute prozesuaren amaieran, proiektuan zehar garatutako eskumenak 

identifikatze eta dokumentatze aldera.  

 

7. Jarduera amaitu ondorengo laguntza: parte-hartzaileek orientazioa eta laguntza-

zerbitzuak jasoko dituzte beren jarduera-amaieran, EEK-ren ekimenean parte hartzen 

jarraitu dezaten bultzatzeko (ikasle ohien sarea, gaikuntza, Kidegoko etorkizuneko 

parte-hartzaileentzako tutoretzak), baita orientazio profesionala edota laguntza 

emateko, beren jaioterriko edo beste herrialde bateko lan-merkatuan integratu 

daitezen. 

 

8. Bisak eta bizileku-baimenak: parte-hartzaile batzuek bisa bat eskuratzeko premia 

izan dezakete atzerrian jarraitzeko edo jarduera bat antolatzen duen herrialde bazkide 

batetik etortzeko. Eskatutako baimenak (bisak edo bizileku-baimenak, epe laburrean 
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edo luzean) planifikatutako jarduera gauzatu aurretik egunean izatea bermatzeko 

erantzukizuna dute erakunde parte-hartzaile guztiek.  

Nabarmendu behar da EEK barruko edozer jardueratan adingabekoekin parte hartzean 

harreman zuzena duen orori aurrekariak egiaztatuko zaizkiola, adingabekoak babestea 

bermatze aldera. 
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