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DET EUROPÆISKE
SOLIDARITETSKORPS —
ET ÅR EFTER
»Jeg er særlig stolt af de unge europæere, der frivilligt giver sprogkurser
til syriske flygtninge, og de tusindvis af andre unge, som deltager i det nye
europæiske solidaritetskorps. De bringer det europæiske solidaritetsprincip
til live.«
Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand, den 13. september 2017

Oprettelsen af det europæiske solidaritetskorps blev annonceret af Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om
Unionens tilstand 2016 i Europa-Parlamentet.
Siden det europæiske solidaritetskorps indledte sit virke den 7. december 2016, har:

36 294 unge

tilmeldt sig fra alle
medlemsstater

1 500 unge deltaget
i projekter gennem
ca. 950 organisationer

Ved udgangen af 2017, et år efter åbningen af den elektroniske tilmelding, forventes 3 600 unge at have deltaget i et projekt.

DET EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS I AKTION:
HJÆLP, HVOR DER ER MEST BRUG FOR DET
I august 2017 ankom 16 frivillige fra det europæiske solidaritetskorps
til Norcia i Italien, som er en af de byer, der blev hårdt ramt af en række
voldsomme jordskælv mellem august 2016 og januar 2017. De hjælper
til i forbindelse med de igangværende bestræbelser på at udbedre
skaderne og genopbygge de sociale tjenester i lokalsamfundet. Frem til
2020 vil i alt 230 frivillige have ydet en indsats i de jordskælvsramte
områder i Italien.
Det europæiske solidaritetskorps handler om at udvise solidaritet
over for de mennesker, der har mest brug for det efter dramatiske
begivenheder såsom naturkatastrofer, men også om at hjælpe de mest
udsatte i vores samfund.
Aaron fra Holland er taget til Berlin, hvor han arbejder
som frivillig i en skole og daginstitution for at
undervise syriske flygtninge og lave teaterprojekter
med dem, så de får lettere ved at integrere sig i samfundet.

Og Theodoros fra Grækenland arbejder
som frivillig i Stuttgart, hvor han hjælper
med at forbedre de unges chancer
for at finde et job i Donauområdet,
der matcher deres kvalifikationer og
uddannelsesmæssige baggrund.

MERE END FRIVILLIGT ARBEJDE
Det europæiske solidaritetskorps har fra starten drejet
sig om mere end blot frivilligt arbejde. Formålet er også
at hjælpe de unge med at udvikle deres færdigheder og
forbedre deres fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet ved
at tilbyde et job eller praktikophold. Frem til marts
2019 vil op til 6 000 unge kunne få et solidaritetsrelateret
job eller praktikophold.

100 000 PROJEKTDELTAGELSER
INDEN 2020
Målsætningen er, at 100 000 unge skal engagere sig i
det europæiske solidaritetskorps. For at nå dertil foreslog
Kommissionen i maj 2017 at afsætte et budget på over
340 mio. EUR til solidaritetskorpset i løbet af det næste
tre år og at udvide de mulige aktiviteter.
Unge, der har tilmeldt sig, holdes opdateret gennem
regelmæssige
nyhedsbreve.
Der
findes
også
onlineuddannelsesmoduler for unge, der venter på at
deltage i et projekt, så de kan øge deres chancer for at få
et tilbud eller forberede sig.

TIDSPLAN
14. september
2016

7. december
2016

8. marts
2017
20. marts
2017

30. maj 2017

17. august
2017

Kommissionens formand,
Jean-Claude Juncker,
annoncerer oprettelsen af det
europæiske solidaritetskorps i
sin tale om Unionens tilstand
2016 i Europa-Parlamentet.

Det europæiske
solidaritetskorps lanceres.

Matchningen mellem unge og
organisationer begynder.

Det første medlem af det
europæiske solidaritetskorps
deltager i et projekt.

Kommissionen foreslår
at bevilge over 340 mio.
EUR til det europæiske
solidaritetskorps.
De første frivillige fra
solidaritetskorpset ankommer
til Norcia i Italien.

Ultimo 2017
Forventet vedtagelse af forslaget om at styrke
solidaritetskorpset som anført i fælleserklæringen
af 13. december 2016 fra Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen.
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Denisa
fra
Rumænien
og
Andrew
fra
Irland
er i Rotterdam, hvor de
tilrettelægger
aktiviteter
for dårligt stillede unge, bl.a.
kulturelle aktiviteter, spil og sport for
børn med særlige behov.

