
ATT VARA VOLONTÄR 
Europeisk solidaritetskåren (ESC) är ett initiativ från EU-kommissionen som, bland annat, 
ger unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader.

Vad krävs för att vara volontär?
Det krävs inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer för att vara volontär. Som volontär kan du välja 
projekt inom exempelvis teater, sport, kultur eller ungdomsaktiviteter. Under din volontärperiod får du 
boende, transport, språkundervisning, matpengar och fickpengar. 

Vad får jag ut av att vara volontär?
Genom att vara volontär får du arbetslivserfarenhet, men även möjlighet att lära dig språket som talas  
i landet. Det är en möjlighet att utvecklas som människa och uppleva något du kommer att bära med dig  
under en lång tid framöver. Du kommer dessutom att få möjlighet att lära känna nya människor. Och vem 
vet? Du kanske får vänner för livet på köpet! Din tid som volontär blir en ovärderlig merit för din framtid!

Hur blir jag volontär?
Det första steget är att registrera en profil på ESC:s hemsida. Du kan registrera dig från och med att du  
har fyllt 17 år, men behöver vara 18-30 år för att delta i ett volontärprojekt. Ett annat krav är att du måste 
vara folkbokförd i ett av EU:s medlemsländer eller i något av de andra utvalda länderna. Besök sidan  
europa.eu/youth/solidarity/faq och tryck på fliken ”Who can join the European Solidarity Corps?” för  
att se vilka länder som omfattas.
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Drömmer du om att bo och  
arbeta utomlands?

Bli volontär inom Europeiska Solidaritetskåren



Livet som volontär i Jönköping
Volontärprojektet i Jönköping
I slutet av augusti 2020 anlände volontärerna Eva, Olatz och Luka till Jönköping. De kommer att vara här 
under 12 månader för att utveckla kultur- och demokratirelaterade aktiviteter på kommunens fritidsgårdar 
och delta i deras dagliga verksamhet.  

Skillnader från Spanien och Kroatien
Eva, Olatz och Luka sökte till Jönköping eftersom de hade en bra bild av Sverige och var nyfikna på hur 
det fungerade här. Väl på plats överraskades de av hur stora skillnaderna var mellan Sverige och deras 
hemländer. 

Möjlighet att påverka och förändra
Som volontärer ska man bidra med nya idéer och utbyten.  Eva, Olatz och Luka upplever att svenska  
fritidsgårdar är en plats för ”häng och chill”. De hoppas att kunna bidra fritidsgårdarna med nya idéer 
och tankar.  
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