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2017 M.
„Aš ypač didžiuojuosi Europos jaunuoliais, kurie patys siūlosi pabėgėlius iš
Sirijos mokyti kalbų, ir tūkstančiais kitų, kurie užsiregistravo mūsų naujame
Europos solidarumo korpuse. Jie įgyvendina Europos solidarumą.“
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris, Pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2017 m. rugsėjo 13 d.

Apie Europos solidarumo korpusą Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė 2016 m., kai Europos Parlamente skaitė
pranešimą apie Są jungos padėtį.
Nuo 2016 m. gruodžio 7 d. – Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios:
į jį užsiregistravo 36 294
jaunuoliai iš visų valstybių
narių;

1 500 jaunuolių buvo

pakviesti dalyvauti 950
organizacijų projektuose.

Tikimasi, kad iki 2017 m. pabaigos, praėjus vieniems metams nuo registracijos internetu pradžios, solidarumo projektuose
dalyvaus 3 600 jaunuolių.

EUROPOS SOLIDARUMO KORPUSO SIEKIS –
PADĖTI TIEMS, KURIEMS LABIAUSIAI REIKIA
2017 m. rugpjūčio mėn. šešiolika Europos solidarumo korpuso savanorių
atvyko į Norčą (Italija) – vieną iš miestų, kuriuos 2016 m. rugpjūčio
mėn. ir 2017 m. sausio mėn. sukrėtė keli stiprūs žemės drebėjimai. Jie
padeda vietos bendruomenei pašalinti žemės drebėjimo padarinius ir
atkurti viešųjų paslaugų teikimą. Iki 2020 m. į nuo žemės drebėjimo
nukentėjusius Italijos regionus iš viso bus išsiųsta 230 savanorių.
Europos solidarumo korpusas sukurtas parodyti solidarumą ne tik su
tais, kurie stipriai nukentėjo nuo dramatiškų įvykių, tokių kaip gaivalinės
nelaimės, bet ir padėti patiems pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės
nariams.
Berlyne Aaronas iš Nyderlandų dirba savanoriu
mokykloje ir dienos priežiūros centre. Kad padėtų
pabėgėliams iš Sirijos įsilieti į visuomenę, jis veda jiems pamokas ir kuria su
jais teatro vaidinimus.

Štutgarte Theodoros iš Graikijos dirba
savanoriu ir padeda jaunimui padidinti
savo galimybes Dunojaus regione rasti
jų gebėjimus ir išsilavinimą atitinkantį
darbą.

DAUGIAU NEI SAVANORIŠKA VEIKLA
Nuo pat sukūrimo Europos solidarumo korpuso tikslas
– ne vien savanoriška veikla. Kitas Solidarumo korpuso
uždavinys – teikti darbo arba praktikos galimybių, kad
jaunuoliai galėtų tobulinti įgūdžius ir užsitikrinti geresnes
darbo perspektyvas ateityje. Iki 2019 m. kovo mėn.
solidarumo projektuose patirties bus įgiję beveik 6 000
jaunuolių.

IKI 2020 M. –
100 000 PROJEKTŲ DALYVIŲ
Siekiama, kad Europos solidarumo korpuso veikloje
dalyvautų 100 000 jaunuolių. Kad pasiektų šį tikslą,
2017 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė Europos
Solidarumo korpusui skirti didesnį kaip 340 mln. EUR
biudžetą ateinantiems trejiems metams ir išplėsti jo
veiklos sritį.
Užsiregistravusiems jaunuoliams reguliariai siunčiami
naujienlaiškiai su naujausia informacija. Be to, šiems
jaunuoliams suteikiama galimybė mokytis internetu ir
taip padidinti savo šansus būti pakviestiems dalyvauti
projekte ar tiesiog geriau pasirengti.

SVARBIAUSIOS SOLIDARUMO
KORPUSO DATOS
2016 m.
rugsėjo 14 d.

Pirmininkas J.-C. Junckeris,
Europos Parlamente
skaitydamas pranešimą apie
Są jungos padėtį 2016 m.,
paskelbia apie Europos
solidarumo korpuso sukūrimą

2016 m.
gruodžio 7 d.

Europos solidarumo korpusas
pradeda veiklą

2017 m.
kovo 8 d.
2017 m.
kovo 20 d.

Pradeda veikti duomenų
bazės paieškos sistema

Pradeda dirbti pirmasis
Europos solidarumo korpuso
narys

2017 m.
gegužės 30 d.

Komisija pasiūlo Europos
solidarumo korpusui skirti
daugiau kaip 340 mln. EUR

2017 m.
rugpjūčio 17 d.

Į Norčą (Italija) atvyksta
pirmieji solidarumo korpuso
savanoriai

2017 m. pabaiga
Ketinama priimti pasiūlymą dėl Solidarumo korpuso
sustiprinimo, kaip nurodyta 2016 m. gruodžio 13 d.
bendroje Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos
deklaracijoje.
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