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„Особено се гордея с младите европейци, които са готови доброволно
да преподават чужд език на сирийските бежанци, както и с хилядите
други, които постъпиха в новия Европейския корпус за солидарност.
Те са живото въплъщение на европейската солидарност.“
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, Реч за състоянието на Съюза, 13 септември 2017 г.

Европейският корпус за солидарност беше обявен от председателя Юнкер в речта му за състоянието на Съюза през 2016 г., произнесена
в Европейския парламент..
От създаването на Европейския корпус за солидарност на 7 декември 2016 г. :

36 294 млади хора от

всички държави членки са се
регистрирали за участие

1 500 млади хора

са получили място в рамките на
около 950 организации

До края на 2017 г. — една година след въвеждането на инструмента за регистрация онлайн, се очакват 3600 места.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ В ДЕЙСТВИЕ:
ОКАЗВА ПОМОЩ ТАМ, КЪДЕТО Е НАЙ-НЕОБХОДИМА
През август 2017 г. 16 доброволци от Европейския корпус за солидарност
пристигат в Норчия, Италия — един от тежко засегнатите градове от
няколко силни земетресения в периода между август 2016 г. и януари 2017
г. Те подкрепят полаганите вече усилия за възстановяване на щетите и на
социалните услуги за местната общност. Общо до 2020 г. в засегнатите от
земетресения региони на Италия ще бъдат изпратени 230 доброволци.
Европейският корпус за солидарност е израз на солидарност с хората, които
най-много се нуждаят от нея, след драматични събития като природни
бедствия, както и за да се помогне на най-уязвимите членове на нашите
общества.
Аарон, от Нидерландия, е изпратен в Берлин като доброволец
в училище и в център за дневни грижи, където преподава
на сирийски бежанци и създава театрални проекти с тях,
за да им помогне да се интегрират в обществото.

Теодорос
от
Гърция
осъществява
доброволческа дейност в Щутгарт,
насочена
към
подобряване
на
шансовете на младите хора в региона
на река Дунав да си намерят работа, която
отговаря на техните умения и образование.

ПОВЕЧЕ ОТ ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ
От самото начало Европейският корпус за солидарност е
много повече от само доброволческа дейност. Негова цел е
и създаването на възможности за младите хора да развиват
своите умения и да увеличават бъдещите си перспективи
на пазара на труда чрез работни места или стаж. До
март 2019 г. близо 6000 млади хора ще извлекат ползи от
свързани със солидарността работа или стаж.

100 000 МЕСТА ДО 2020 г.
Целта е да 100 000 млади хора да вземат участие в
Европейския корпус за солидарност. За постигане на тази
амбициозна цел през май 2017 г. Комисията предложи да
предостави на Европейския корпус за солидарност бюджет
от над 340 милиона евро през следващите три години, и
да разшири обхвата на видовете дейности.
Младите хора, които са се регистрирали за участие
получават актуална информация чрез редовни
информационни бюлетини. Достъпни са също така онлайн
модули за обучение на младите хора, чакащи за място, с цел
да се увеличат шансовете им за намиране на такова или да
се подготвят за това.

ХРОНОЛОГИЯ НА КОРПУСА
ЗА СОЛИДАРНОСТ
14 септември
2016 г.

7 декември
2016 г.

8 март
2017 г.
20 март
2017 г.

Председателят Юнкер
обявява създаването
на Европейски корпус за
солидарност в своята реч
за състоянието на Съюза
през 2016 г., произнесена в
Европейския парламент
Европейският корпус за
солидарност е създаден

Започва свързването на
млади хора с организации

Първият член на
Европейския корпус за
солидарност да започва
дейността си на място

30 май
2017 г.

Комисията предлага повече
от 340 милиона евро за
Европейския корпус за
солидарност

17 август
2017 г.

Първите доброволци от
Корпуса за солидарност
пристигат в Норчия, Италия

До края на 2017 г.
Очаква се приемането на предложението за
засилване на Корпуса за солидарност, както се
посочва в съвместната декларация на Европейския
парламент, на Съвета и на Комисията от
13 декември 2016 г.

Снимки: ©Европейски съюз, 2016–2017 г.

Дениса от Румъния и Андрю
от Ирландия са изпратени в
Ротердам, където организират
дейности за млади хора в
неравностойно
положение,
включително спортни и културни дейности,
игри и спортове за деца със специални нужди.

