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CORPUL EUROPEAN DE
SOLIDARITATE: DUPĂ UN AN
„Sunt foarte mândru de tinerii europeni care s-au oferit să predea cursuri
de limbă refugiaților sirieni și de miile de tineri care lucrează ca voluntari
în noul nostru Corp european de solidaritate. Ei întruchipează principiul
solidarității europene.”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

Înființarea Corpului european de solidaritate a fost anunțată de președintele Juncker în discursul din 2016 privind starea
Uniunii, ținut în fața Parlamentului European.
De la 7 decembrie 2016, când a fost lansat Corpul european de solidaritate:
s-au înregistrat 36 294
de tineri din toate statele
membre

1 500 de tineri au obținut un
plasament într-una dintre cele
aproximativ 950 de organizații

Până la sfârșitul lui 2017, adică la un an de la deschiderea programului de înregistrare online, se preconizează 3 600 de
plasamente.

CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE ÎN ACȚIUNE:
AJUTOR LA NEVOIE
În august 2017, la Norcia (unul dintre orașele italiene care au avut
de suferit de pe urma mai multor cutremure puternice între august
2016 și ianuarie 2017), au sosit 16 voluntari ai Corpului european de
solidaritate. Ei ajută la reparații și contribuie la restabilirea serviciilor
sociale pentru comunitatea locală. În total, până în 2020, în zonele
din Italia afectate de cutremure vor fi participat 230 de voluntari.
Rolul Corpului european de solidaritate este să demonstreze
solidaritatea cu persoanele cele mai afectate de evenimente
dramatice precum dezastrele naturale și să-i ajute pe
cei mai vulnerabili.
Olandezul Aaron este voluntar la B erlin, la o grădiniță
și la o școală unde lucrează cu refugiații sirieni și
creează împreună cu ei proiecte de teatru, pentru a-i
ajuta să se integreze în societate.

Grecul
Theodoros
este
voluntar
la Stuttgart, unde lucrează la
îmbunătățirea
șanselor
de
angajare a tinerilor din zona
Dunării în funcție de abilitățile pe
care le au și de educația pe care au
primit-o.

MAI MULT DECÂT VOLUNTARIAT
De la început, Corpul european de solidaritate a
depășit voluntariatul propriu-zis. El dă tinerilor ocazia
să-și dezvolte abilitățile și să-și crească șansele de
angajare prin intermediul unui post sau al unui
stagiu. Până în martie 2019, vom avea până la 6 000
de tineri care să ocupe aceste poziții.

100 000 DE PLASAMENTE PÂNĂ
ÎN 2020
Dorim ca la Corpul european de solidaritate să participe
100 000 de tineri. Pentru a realiza această ambiție,
Comisia a propus în mai 2017 să acorde Corpului un
buget care depășește 340 de milioane EUR pe
următorii trei ani și să extindă tipurile de activități.
Tinerii care s-au înregistrat primesc periodic un
newsletter care îi ține la curent cu toate activitățile.
Pentru tinerii care așteaptă plasamentul, sunt
disponibile module de formare online, care să-i ajute
să se pregătească și să-și găsească mai repede un
plasament.
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14 septembrie
2016

Președintele Juncker anunță
crearea Corpului european de
solidaritate în discursul din
2016 privind starea Uniunii,
ținut în fața Parlamentului
European

7 decembrie
2016

Se lansează Corpul european
de solidaritate

8 martie
2017

Începe relaționarea între
tineri și organizații

20 martie
2017

Primul membru al Corpului
european de solidaritate își
începe plasamentul

30 mai
2017

Comisia propune mai mult
de 340 de milioane EUR
pentru Corpul european de
solidaritate

17 august
2017

Primii voluntari ai Corpului de
solidaritate sosesc la Norcia,
în Italia

Sfârșitul anului 2017
Se preconizează adoptarea propunerii de consolidare
a Corpului de solidaritate, astfel cum se afirmă
în Declarația comună din 13 decembrie 2016 a
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei.
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Românca Denisa și irlandezul
Andrew sunt voluntari la
Rotterdam unde organizează
activități pentru tinerii
din medii dezavantajate,
inclusiv activități culturale, jocuri
și activități sportive pentru copiii cu
nevoi speciale.

