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От началото си през декември 2016 г. Европейският корпус за солидарност е привлякъл близо 64 000 млади хора,
изразили интерес да се включат в дейности за солидарност в Европа. Почти 5 000 души вече са назначени да работят
в проекти в различни области, като околна среда, култура, социални услуги, подпомагане на бежанци, мигранти, деца
или възрастни. Европейският корпус за солидарност не е само доброволческа дейност. Той създава също така възможности за младите хора да развиват уменията си и да подобрят бъдещите си перспективи на пазара на труда чрез
работа или стаж.

РЕГИСТРАЦИИ — ПОЧТИ

64 000 РЕГИСТРИРАНИ МЛАДИ ХОРА

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ: РЕГИСТРАЦИИ ПО НАЦИОНАЛНОСТ
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НАЗНАЧЕНИЕ — ПОЧТИ
МЛАДИ ХОРА ПОЛУЧИХА НАЗНАЧЕНИЯ
В ПРОЕКТИ ОТ ДЕКЕМВРИ 2016 Г. НАСАМ
НАЗНАЧЕНИЯ ПО ДЪРЖАВА НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ
РУМЪНИЯ
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УЧАСТНИЦИТЕ В ЦЕНТЪРА
НА ВНИМАНИЕТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Гийом Вание от Франция е доброволец в Алтдьоберн, Германия, като работата му там е насочена към опазването
на културното наследство, и по-специално възстановяването и поддържането на исторически парк.
Между 2017 г. и 2018 г. по линия на корпуса за солидарност доброволци от цяла Европа са участници в три
различни проекта в Централна Италия в помощ на защитата и укрепването на материалното и нематериалното
наследство в регионите, засегнати от опустошителните
земетресения през 2016 г.

Помощ за опазване на културното наследство, Норча, Италия, септември 2017 г.

СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Франциска Едлингер от Австрия работи като доброволка
в Ливадия, Гърция в център за хронично болни, където
помага на нуждаещите се от лична, психологическа или
друга помощ.
Петя Христова от Чешката република е доброволка
в Стара Загора, България, където участва в дейностите
на фондацията, работеща с деца и млади хора от ромски
произход. Тя ръководи различни семинари, посветени на
музика, танци, английски език и спорт.
Рубен Руиз Редондо от Испания е доброволец в Малта,
където помага на хора с физически и умствени увреждания посредством образователни и терапевтични услуги
и услуги в областта на отдиха. Тези услуги включват:
уроци по грънчарство, езда с терапевтична цел, изкуства
и занаяти, плуване и посещения на паркове с животни.
Ана Дениса Поп от Румъния е доброволка в Ротердам,
Нидерландия, където помага на млади хора, намиращи
се в неравностойно положение, като организират дейности, свързани с изкуства и култура, игри и спорт за деца
с ограничени възможности.
ИНТЕГРАЦИЯ НА МИГРАНТИ

Назлъ Дегер от Турция е доброволка в Мандерфелд, Белгия, където помага на бежанци и търсещи убежище лица,
приютени от организацията на Червения кръст. Тя помага
с всекидневните задачи в бежанския център като сервиране на храна, прием, но също и в дейности като участието на бежанците в спорт, култура, производство, както
и уроци по чужди езици и компютър.

Майтреи-Жералдин Гупта от Франция работи в Ренде,
Италия в организацията, подпомагаща търсещи убежище
лица и политически бежанци. Тя се занимава с институционални въпроси, засягащи търсещите убежище лица,
като определя нуждите на имигрантите, предлага правна
помощ, анализира и урежда конфликти и предприема
дейности за социално приобщаване.
Лаура Ночифора от Италия е доброволка от Европейския
корпус за солидарност в Ойпен, Белгия. Тя работи в центъра на Червения кръст
за търсещи убежище
лица, където помага
с всекидневните задачи.
Наред с другите задачи
тя организира за жените
в центъра работни семинари, посветени на подобряването на качеството
на живот.
ОБРАЗОВАНИЕ

Долорес Гамбале от Италия е доброволка в Ческа
Тржебова, Чешката република в проект, насочен
към предоставянето на
образование на деца
и млади хора в свободното им време, особено
на деца със социални
проблеми.

Доброволческа дейност в център за търсещи
убежище лица, Юпен, Белгия, юни 2018 г.

Мария Николаува, Себастиан Риво, Клара Калвет Касулерас от различни европейски държави са доброволци
в Атина, Гърция, където помагат на бежанците, като се
грижат основно за децата, докато родителите им са на
езиково обучение.

Виля Виебан от Германия е доброволка в Елзас, Франция в проект, който подпомага различни групи уязвими
хора със социални затруднения, включително деца. Същевременно проектът насърчава осведомеността относно
защитата на околната среда, толерантността и активното
гражданство.

Дебора Луке от Италия е доброволка в Люксембург,
където помага на проекта „Да живеем заедно в междукултурна динамика“, чиято цел е интеграцията на мигрантите в люксембургското общество и насърчаването на
уважението към другия.

Алеса Хейден от Германия е доброволка в Клуж-Напока,
Румъния, където помага на деца от малцинствата и на
деца със специални нужди да станат уверени в себе си,
съзнателни възрастни чрез метод, използващ игри, спорт
и музика.

Ана Краска от Полша
даде своя принос заедно
с местни млади работници за проект в Еспоо,
Финландия, където организира дейности като
клубове, лагери и мероприятия за млади хора на
различна възраст и с различен произход, включително бежанци и търсещи
убежище.

Владиславс Йелисейевс от Латвия работи в Думбравита,
Румъния в проекта „Европейското разнообразие в рамките
на човешкото единство“, като той се съсредоточава върху
предоставянето на неформално образование на учащи се
от всички възрасти в град Бая Маре и около него. В рамките на асоциацията се провеждат също така обществени
мероприятия, както и уроци по английски език на различни теми.

Помощ за търсещите убежище лица, Ренде,
Италия, февруари 2018 г.

ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Мереле Наар от Естония бе доброволка в Зирл, Австрия,
където подпомагаше местната общност с изграждането
на естествена детска площадка за деца и с ремонтирането на исторически пътеки.
Шарлот Дюмулен от Белгия е доброволка в Хелзинки, Финландия в организацията, насърчаваща мира, равенството,
антирасизма и диалога. Шарлот работи с хора, работещи
с младежи, които следва да преодолеят предразсъдъците
си в своята работа.
Сара Пиу от Италия бе доброволка в Талин, Естония, като
тя подпомагаше заключителната проява на проекта на
фондацията Sport Year в рамките на програмата Interreg
Central Baltic.

Лоренца Брустолони от Италия бе доброволка в Кипър
в проект, целящ подобряването на жизнените стандарти
за бебета, деца и възрастни в община Авгору.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС
ЗА СОЛИДАРНОСТ СЛЕД 2020 Г.
С предложението на Комисията да се предвидят 1,26
милиарда евро за Европейския корпус за солидарност
в следващия бюджет на ЕС поне още 350 000 млади
хора ще могат да участват в дейности за солидарност
в периода между 2021 г. и 2027 г.
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