
 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: ευκαιρίες για τους
νέους που θέλουν να προσφέρουν
 
Αν είσαι μεταξύ 18 και 30 ετών και θέλεις να βοηθήσεις στο να γίνει ο κόσμος μας λίγο
καλύτερος, τότε δήλωσε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.
 

Στις 18 Μαΐου, οι ευρωβουλευτές επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης και ενέκριναν το πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027.
 
Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό σκέλος για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας
(που προηγουμένως συνιστούσαν ανεξάρτητο πρόγραμμα) και αποτελεί, για πρώτη
φορά, αυτοτελές πρόγραμμα με δικό του προϋπολογισμό.
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Το ανανεωμένο πρόγραμμα θα είναι πιο συμπεριληπτικό από το προηγούμενο καθώς
στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής νέων ανθρώπων που προέρχονται από
μειονεκτικό περιβάλλον. Οι νέοι θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε εθελοντικές
δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος και στις δικές τους χώρες.
 
Το πρόγραμμα προτείνει εθελοντικές δραστηριότητες σε άτομα ηλικίας 18-30 ετών και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύξησε επιτυχώς τον προϋπολογισμό του κατά 15% σε
σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα (2018-2020).
 
Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
Στόχος του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2016, είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για
όσους νέους επιθυμούν να γίνουν εθελοντές ή να εργαστούν σε προγράμματα στη χώρα
τους ή στο εξωτερικό, που θα βοηθήσουν ανθρώπους και κοινότητες σε όλη την
Ευρώπη.
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις προσωπικές και
επαγγελματικές τους δεξιότητες και ταυτόχρονα να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους.
 
Τα προγράμματα αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την υγεία, την προστασία του
περιβάλλοντος, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, ή την αντιμετώπιση
διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.
 
Ο εθελοντισμός είναι πραγματική μορφή αλληλεγγύης και βρίσκεται στην καρδιά των
αξιών της ΕΕ. Το νέο μας πρόγραμμα είναι καλύτερα εστιασμένο και προσφέρει πολλά
περισσότερα στη νεολαία της Ευρώπης. Ο εθελοντισμός αποτελεί ζωτικό μέρος της
δημοκρατίας μας. Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση αν ενώσουμε τις
δυνάμεις μας και ενισχύσουμε την πολιτική μας δέσμευση”, είπε η εισηγήτρια Μικαέλα
Σοίντροβα (ΕΛΚ, Τσεχία).
 
Δείτε το βίντεο μας για να μάθετε περισσότερα.
 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps
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https://www.europarl.europa.eu/meps/el/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps


Μπορείς να εγγραφείς στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αν είσαι 17 ετών, αλλά για να
ξεκινήσεις μια δραστηριότητα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών.
 
Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου: Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν το νέο εθελοντικό πρόγραμμα της ΕΕ (19
Μαΐου 2021)
Διαδικαστικός φάκελος
Σε μια ματιά: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027
Ενημερωτικό δελτίο
Μελέτη: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και εθελοντισμός
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http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210517IPR04112/meps-approve-the-eu-s-new-volunteering-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210517IPR04112/meps-approve-the-eu-s-new-volunteering-programme
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690600/EPRS_ATA(2021)690600_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608731/EPRS_BRI(2017)608731_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601999/IPOL_STU(2017)601999_EN.pdf

