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„Som mimoriadne hrdý na mladých Európanov, ktorí ako dobrovoľníci dávajú
jazykové kurzy sýrskym utečencom, či na ďalšie tisícky z nich, ktorí pôsobia
v našom novozriadenom Európskom zbore solidarity. Svojím konaním
stelesňujú zásadu európskej solidarity“.
predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, správa o stave Únie, 13. septembra 2017

Európsky zbor solidarity oznámil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2016 v Európskom parlamente.
Od začatia činnosti Európskeho zboru solidarity 7. decembra 2016:
sa zaregistrovalo 36 294
mladých ľudí zo všetkých
členských štátov

umiestnenie približne v 950
organizáciách získalo 1 500
mladých ľudí

Do konca roku 2017, teda rok od spustenia online registračného nástroja, sa očakáva 3 600 umiestnení.

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY V AKCII:
POMOC TAM, KDE JE NAJVIAC POTREBNÁ
V auguste 2017 pricestovalo 16 dobrovoľníkov Európskeho zboru
solidarity do talianskeho mesta Norcia, jedného z miest, ktoré boli
v období medzi augustom 2016 a januárom 2017 ťažko zasiahnuté
niekoľkými silnými zemetraseniami. Títo dobrovoľníci pomáhajú s
odstraňovaním škôd a obnovou sociálnych služieb pre miestnu komunitu.
Do roku 2020 sa do talianskych regiónov zasiahnutých zemetraseniami
vyšle celkovo 230 dobrovoľníkov.
Cieľom Európskeho zboru solidarity je preukázať solidaritu s ľuďmi, ktorí
to najviac potrebujú po dramatických udalostiach, akými
sú napríklad prírodné katastrofy, ale aj pomáhať tým
najzraniteľnejším osobám našej spoločnosti.
Aaron z Holandska bol vyslaný do Berlína, kde sa ako
dobrovoľník v škole a zariadení dennej starostlivosti
podieľa na výučbe sýrskych utečencov a pripravuje s
nimi divadelné projekty, aby im pomohol integrovať sa do spoločnosti.

A Theodoros z Grécka je dobrovoľníkom
v Stuttgarte, kde pomáha zlepšovať
príležitosti mladých ľudí podunajskej
oblasti nájsť si pracovné miesto, ktoré
náležite korešponduje s ich zručnosťami
a dosiahnutým vzdelaním.

VIAC NEŽ LEN DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
Od samého začiatku Európskeho zboru solidarity ide
o viac než len o dobrovoľnícku činnosť. Jeho cieľom je
takisto vytvárať príležitosti pre mladých ľudí na rozvíjanie
ich zručností a zvyšovanie ich budúcich vyhliadok na trhu
práce, a to prostredníctvom pracovného miesta alebo
stáže. Do marca 2019 bude mať šancu využiť pracovné
miesto alebo stáž v oblasti solidarity 6 000 mladých
ľudí.

100 000 UMIESTNENÍ DO ROKU 2020
Cieľom je zabezpečiť, aby sa do Európskeho zboru
solidarity zapojilo 100 000 mladých ľudí. Na dosiahnutie
tohto cieľa Komisia v máji 2017 navrhla, aby sa pre
Európsky zbor solidarity vyčlenil rozpočet vo výške
viac ako 340 miliónov EUR na nasledujúce tri roky
a aby sa rozšíril druh činností.
Mladí ľudia, ktorí sa doň zaregistrovali, sú pravidelnými
správami informovaní o aktuálnej situácii. Pre mladých
ľudí, ktorí čakajú na umiestnenie, sú takisto k dispozícii
online tréningové moduly, ktoré majú zvýšiť ich šancu na
nájdenie umiestnenia či prípravu naň.

ČASOVÁ OS ZBORU
SOLIDARITY
14. september
2016

Predseda Juncker vo svojej
správe o stave Únie v roku
2016, ktorú predniesol
v Európskom parlamente,
oznámil zriadenie Európskeho
zboru solidarity.

7. december
2016

Európsky zbor solidarity začal
svoju činnosť.

8. marec
2017

Začalo sa prepájanie mladých
ľudí s organizáciami.

20. marec
2017

30. máj
2017

17. august
2017

Prvá členka Európskeho
zboru solidarity začala
svoje pôsobenie v rámci
umiestnenia.
Komisia pre Európsky zbor
solidarity navrhla viac než
340 miliónov EUR.

Prví dobrovoľníci zboru
solidarity prišli do talianskeho
mesta Norcia.

Koniec roku 2017
Očakáva sa prijatie návrhu na posilnenie zboru
solidarity, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 13.
decembra 2016.

Fotografie: © Európska únia, 2016 – 2017

Denisa z Rumunska a Andrew
z Írska boli vyslaní do
Rotterdamu, kde pomáhajú
organizovať
aktivity
pre
mladých
ľudí
zo
znevýhodneného prostredia vrátane
kultúrnych aktivít, hier a športových aktivít
pre deti s osobitnými potrebami.

