
 

Lá Idirnáisiúnta na Saorálaithe: céard faoi obair
dheonach a dhéanamh ar an gcoigríoch?
 
Le teacht na bliana úire tá rúin athbhliana á leagan síos ag go leor daoine. Tá daoine
áirithe ag éirí as toitíní nó as an ól, ach cén fáth nach smaoineofá ar obair dheonach a
dhéanamh?
 
Tionóltar Lá Idirnáisiúnta na Saorálaithe an 5 Nollaig gach bliain. Tá beagnach gach Eorpach as
ceathrar atá os cionn 15 bliana d’aois gníomhach san earnáil dheonach. Is bealach iontach é an
obair dheonach le blaiseadh a fháil de chultúir éagsúla agus cairde nua a dhéanamh, ach
cabhrú le daoine eile ag an am céanna agus scileanna nua a fhoghlaim a d'fhéadfadh cabhrú
leat amach anseo.
 
 
 
D’fhonn daoine a spreagadh le hobair dheonach a dhéanamh ar an gcoigríoch, chuir an tAontas
Eorpach an tSeirbhís Dheonach Eorpach ar bun siar sa bhliain 1996; tá thart ar 100,000 duine
óg tar éis páirt a ghlacadh sa tSeirbhís ó bunaíodh í.
 
 
 Gabhann oibrithe deonacha de chuid na Seirbhíse orthu féin oibriú ar son eagraíocht ar an
gcoigríoch. Maidir le tionscadail oibre deonaí, d'fhéadfadh mórchuid gníomhaíochtaí éagsúla a
bheith i  gceist, mar shampla, obair don óige, gníomhaíochtaí cultúrtha, cúram sóisialta nó
cosaint an chomhshaoil.
 
 
 Déantar a mbeidh curtha i gcrích agus foghlamtha ag an oibrí deonach a theastasú fud fad na
hEorpa a bhuí le huirlis aitheantais Ógphas. Tréimhse nach lú ná coicís agus nach mó ná bliain
amháin a bhíonn sna gníomhaíochtaí oibre deonaí, agus caithfidh oibrithe deonacha a bheith
idir 17 agus 30 bliain d'aois. Cumhdaítear na costais riachtanacha uile a ghabhann leis an
tionscadal oibre deonaí: lóistín agus taisteal chomh maith le hárachas agus airgead póca.
 
 
 I rún a glacadh sa Pharlaimint an 27 Deireadh Fómhair 2016, d’iarr feisirí Eorpacha ar an
gCoimisiún Eorpach cur ar chumas daoine páirt a ghlacadh sa scéim, beag beann ar a n-aois,
agus cead a thabhairt chomh maith do dhaoine nach ón Aontas Eorpach iad. D’iarr feisirí ar an
gCoimisiún freisin cosaint dhlíthiúil níos fearr a thabhairt d’oibrithe deonacha agus tuilleadh
airgeadais a chur ar fáil do thionscadail dheonacha.
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/29_ga
http://www.europarl.europa.eu/news/ga/news-room/20161021IPR48206/european-volunteering-remove-remaining-barriers-urge-meps


An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach
 
 
 Is tionscnamh úrnua de chuid an Aontais Eorpaigh é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a
thugann deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh, ina dtír féin nó ar an
gcoigríoch,  i  dtionscadail  a  bunaíodh  chun  leasa  pobail  agus  daoine  ar  fud  na  hEorpa.
Féadfaidh tú clárú leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach ach 17 mbliana a bheith slánaithe
agat.
 
 
Más duine óg tú agus suim agat páirt a ghlacadh sa tSeirbhís Dheonach Eorpach nó sa Chór
Dlúthpháirtíochta Eorpach cliceáil ar na naisc thíos.
 
Find out more
Preaseisiúint (27 Deireadh Fómhair 2016)
Tairseach Eorpach na hÓige
Glac páirt sa tSeirbhís Dheonach Eorpach!
Glac páirt sa Chór Dlúthpháirtíochta Eorpach!

Físeán
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-voluntary-service-embracing-culture-bringing-change
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https://europa.eu/youth/SOLIDARity_ga
http://www.europarl.europa.eu/news/ga/press-room/20161021IPR48206/european-volunteering-remove-remaining-barriers-urge-meps
http://europa.eu/youth/node/33119_ga
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/29_ga
https://europa.eu/youth/SOLIDARity_ga

