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EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI:
GODINU POSLIJE

2017.

„Posebno sam ponosan na mlade Europljane koji volontiraju kako bi se
sirijskim izbjeglicama osigurali tečajevi jezika, kao i na tisuće drugih koji
sudjeluju u našim novim Europskim snagama solidarnosti. Oni su ti koji
utjelovljuju europsku solidarnost.”
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

Predsjednik Juncker najavio je pokretanje Europskih snaga solidarnosti u svojem govoru o stanju Unije 2016. u Europskom
parlamentu.
Od pokretanja Europskih snaga solidarnosti 7. prosinca 2016.:
prijavilo se 36
mladih iz svih
država članica

294

1 500 mladih

dobilo je angažman
u otprilike 950 organizacija

Očekuje se da će se do kraja 2017., godinu dana nakon pokretanja internetskog sustava za prijavu, omogućiti 3 600 angažmana.

EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI NA DJELU:
PRUŽANJE POMOĆI GDJE JE TO NAJPOTREBNIJE
U kolovozu 2017. 16 volontera Europskih snaga solidarnosti stiglo je u
Norciju u Italiji, jedan od gradova koje je teško pogodio niz jakih potresa
između kolovoza 2016. i siječnja 2017. Ondje pomažu lokalnoj zajednici
u popravljanju štete i ponovnom uspostavljanju socijalnih usluga. Do
2020. ukupno će 230 volontera dobiti angažman u regijama Italije
koje su pogodili potresi.
Svrha je Europskih snaga solidarnosti pokazati solidarnost s ljudima
kojima je to najpotrebnije nakon dramatičnih događaja kao što su
prirodne katastrofe, ali i pomoći najranjivijim članovima naših društava.
Nizozemac Aaron u Berlinu je angažiran kao volonter
u školi i vrtiću, gdje podučava sirijske izbjeglice i s
njima osmišljava kazališne projekte kako bi pridonio
njihovoj integraciji u društvo.

Theodoros iz Grčke kao volonter u
Stuttgartu sudjeluje u poboljšanju
izgleda mladih na tržištu rada u
dunavskoj regiji kako bi mogli pronaći
zaposlenje koje odgovara njihovim
vještinama i obrazovanju.

VIŠE OD VOLONTIRANJA
Europske snage solidarnosti od samog su početka više
od volontiranja. Njihov je cilj stvoriti prilike za mlade
kako bi u okviru zaposlenja ili stažiranja razvili
svoje vještine i u budućnosti imali bolje izglede na
tržištu rada. Do 6 000 mladih iskoristit će mogućnost
zaposlenja ili stažiranja povezanog sa Snagama
solidarnosti do ožujka 2019.

100 000 ANGAŽMANA DO 2020.
Cilj je uključiti 100 000 mladih u Europske snage
solidarnosti. Kako bi se to ostvarilo, Komisija je
za Europske snage solidarnosti u svibnju 2017. za
sljedeće tri godine predložila proračun veći od 340
milijuna eura i proširenje vrsta aktivnosti.
Mladi koji su se prijavili dobivaju obavijesti u redovitim
biltenima. Mladima su dostupni i internetski moduli za
osposobljavanje koji im mogu pomoći u pronalasku
angažmana ili pripremi za angažman.

VREMENSKI PREGLED EUROPSKIH
SNAGA SOLIDARNOSTI
14. rujna
2016.

7. prosinca
2016.

U svojem govoru o stanju
Unije 2017. u Europskom
parlamentu predsjednik
Juncker najavljuje osnivanje
Europskih snaga solidarnosti

Uspostava Europskih
snaga solidarnosti

8. ožujka
2017.

Počinje povezivanje mladih
s organizacijama

20. ožujka
2017.

Početak angažmana prvog
člana Europskih snaga
solidarnosti

30. svibnja
2017.

17. kolovoza
2017.

Komisija predlaže više od
340 milijuna eura za Europske
snage solidarnosti

Prvi volonteri Snaga
solidarnosti stižu u Norciju
u Italiji

Krajem 2017.
Očekuje se donošenje prijedloga za jačanje Snaga
solidarnosti, kako je navedeno u zajedničkoj
deklaraciji Europskog parlamenta,
Vijeća i Komisije od 13. prosinca 2016.
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Denisa iz Rumunjske i
Andrew iz Irske angažirani
su u Rotterdamu gdje
organiziraju
aktivnosti
za mlade u nepovoljnom
položaju, uključujući kulturne
aktivnosti, igre i sportove za djecu s
posebnim potrebama.

