
 
 

Principiile Corpului European de Solidaritate (CES) 

 

Fiecare participant aduce propriile idei, așteptări, nevoi și obiceiuri, acestea meritând un mediu 

respectuos și de încredere, în care se acordă atenție nevoilor tuturor celor implicați.  

Aceste principii generale țin cont de marea varietate de organizații implicate, și de mediile în care 

acestea își desfășoară activitatea. 

Tinerii care vor să se alăture CES sunt invitați să citească acest document cu atenție. Alăturându-se 

inițiativei CES, vor fi de acord să respecte următoarele principii: 

Participanții CES adoptă următoarele valori: solidaritate, respect pentru demnitatea umană și 

drepturile omului, și cred în promovarea unei societăți corecte și egale în care pluralismul, non-

discriminarea, toleranța, dreptatea, solidaritatea și egalitatea prevalează.  

Ei contribuie la consolidarea solidarității dintre oameni, respectând în același timp cultura și tradițiile 

lor, și urmăresc să construiască o comunitate cu responsabilități comune și sprijin reciproc. 

Participanții CES sunt dispuși să aducă societății contribuții semnificative, și vor da dovadă de 

solidaritate, cooperare și înțelegere reciprocă. 

Aderarea la CES trebuie să fie întotdeauna o alegere voluntară a tinerilor, aceștia fiind liberi să renunțe 

la calitatea de participant în orice moment. Ei au dreptul de a refuza să accepte orice ofertă de plasare 

primită din partea CES, fără ca acest lucru să le afecteze capacitatea de a primi alte oferte în viitor. 

Participanții trebuie să fie informați cu privire la inițiativa CES – obiectivele, domeniul de aplicare și 

procesele sale. Aceștia se vor angaja să contribuie la obiectivele Corpului. 

Atunci când acceptă o propunere de plasare pentru voluntariat sau activitate profesională, participanții 

CES vor trebui să semneze un Contract de Solidaritate cu organizația gazdă, care detaliază condițiile 

activității. Atunci când acceptă o activitate profesională, va fi utilizat contractul de muncă relevant. 

Înainte de începerea activității și în timpul instalării participanților CES, aceștia trebuie să primească 

informații clare cu privire la sarcinile pe care le vor avea, instruire adecvată și sprijin pentru depășirea 

barierelor lingvistice. 

Participanților CES nu trebuie să le fie percepută vreo taxă, în mod direct sau indirect, pentru a lua 

parte la o inițiativă a Corpului de solidaritate. 

Condițiile de muncă și voluntariat trebuie să respecte sănătatea, siguranța și demnitatea persoanelor 

implicate, și să fie în conformitate cu legile naționale ale țării gazdă, inclusiv cu standardele salariale 

naționale. 

Participanții CES nu trebuie să acționeze în niciun mod care ar putea expune alte persoane sau pe ei 

înșiși la vreun risc. 

Participanții CES trebuie să respecte regulile și structura organizației gazdă. Participanții CES trebuie să 

respecte legile în vigoare în țara gazdă. 

La sfârșitul stagiului, participanții CES au dreptul de a primi un certificat din partea CES care confirmă 

participarea lor la activitate. 


