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Много млади европейци са готови да 
бъдат доброволци или да работят за 
добра кауза в проекти, в които работата 
им дава реални резултати, както и да 
докажат своята солидарност с хора в 
затруднение. Намирането на подходяща 
възможност може да е сложно. Затова 
беше създаден Европейският корпус за 
солидарност.

Европейският корпус за солидарност 
ще предоставя на младите хора 
възможности да натрупат ценен опит, 
да развиват своите умения и да дават 
приноса си за обществото. Ако сте млад 
човек, който търси доброволческа 
дейност или професионален опит, или 
организация, стремяща се да привлече 
млади хора за продиктуваните си от 
солидарност дейности, то решението 
може да бъде Европейският корпус за 
солидарност.

На фокус:
ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОРПУС 

ЗА СОЛИДАРНОСТ



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
КОРПУС ЗА 
СОЛИДАРНОСТ?

Европейският корпус за солидарност обединява 
два взаимно допълващи се компонента:

• Доброволческият компонент предлага чрез 
отпускането на безвъзмездни средства на 
младите хора възможността за извършване на 
доброволческа работа на пълно работно време 
за период от два до дванадесет месеца.

• Професионалният компонент предоставя на 
младите хора възможност за работа, стаж 
или чиракуване в широк спектър от сектори, 
които участват в дейности за солидарност и 
имат нужда от силно мотивирани млади хора 
с обществено съзнание.

Целта на Европейския корпус за солидарност е да 
се позволи на повече млади хора да участват в 
широк спектър от дейности за солидарност чрез 
доброволческа дейност или чрез натрупване на 
професионален опит, за да се намерят решения 
за трудни ситуации в Европейския съюз.

КАКВО ТОЧНО 
ВКЛЮЧВА ТОЙ?

Младите хора ще имат възможност да участват 
в дейности и проекти от широко естество. Те 
могат да обхващат области като образование, 
здравеопазване, социално приобщаване и 
интеграция на пазара на труда, помощ за 
достъп до храни и други стоки, изграждане на 
подслон, изграждане, ремонт и управление на 
строителни обекти, приемане и интеграция на 
мигранти и бежанци, защита на околната среда и 
предотвратяване на природни бедствия.

Участието в корпуса ще бъде от полза не само за 
младите хора, но и за националните и местните 
органи, неправителствените организации и 
предприятията в усилията им за справяне с 
различните предизвикателства и кризи. Участващите 
организации ще могат да се възползват от 
Европейския корпус за солидарност за благото на 
гражданите и на обществото като цяло.

Председателят на Европейската комисия Жан-
Клод Юнкер обяви своя план за Европейския 
корпус за солидарност в речта си за 
състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г.:

… В Европа има много млади хора 
с обществено съзнание, които 
желаят да дадат своя принос 

за обществото и да проявят солидарност. 
Можем да им създадем възможността да 
го сторят … Солидарността е свързващият 
елемент, който поддържа целостта на 
нашия Съюз … Младите хора в целия ЕС ще 
могат доброволно да окажат помощ там, където тя е най-необходима, 
за да се реагира при кризисни ситуации … Тези млади хора ще могат 
да развиват уменията си и да получат не само работа, но и безценен 
човешки опит.“



КОГА КОРПУСЪТ 
ЩЕ БЪДЕ ГОТОВ ДА 
ЗАПОЧНЕ РАБОТА?
Европейският корпус за солидарност се изгражда 
постепенно. На 7 декември 2016 г. беше отворена 
системата за регистрация за заинтересованите 
млади хора. Скоро възможност за регистрация 
ще бъде предоставена и на организации, които 
ще могат да търсят подходящи кандидати сред 
младите хора, регистрирани в базата данни на 
Корпуса за солидарност.

КАК МОГА ДА 
УЧАСТВАМ И КАК 
ТОВА МОЖЕ ДА МИ 
БЪДЕ ПОЛЕЗНО?
Схемата е отворена за млади хора  
(на възраст от 17 до 30 години).

Когато се регистрирате, от Вас ще се иска да 
представите основна информация за себе си. 
Допълнителна информация ще се събира на по-
късен етап. Когато се регистрирате, ще можете да 
посочите страните, в които бихте искали да бъдете 
изпратени, дали предпочитате доброволческа 
дейност или професионален опит, какъв вид 
дейности представляват интерес за Вас и какъв 
опит и компетенции притежавате. Инструментът за 
регистрация е на 24-те официални езика на ЕС.

Европейският корпус за солидарност ще предоставя 
на младите хора възможност не само да помагат на 
другите, а да получат обучение, да подобрят своите 
умения и да придобият опит.

За участниците в доброволческа дейност на Европейския 
корпус за солидарност по правило ще се осигуряват 
настаняване, храна, пътуване, застраховка и джобни 
пари. За участниците в дейности по чиракуване и стаж 
по правило ще се плащат пътни разноски и дневни. За 
участниците, назначавани на работа, винаги ще има 
трудов договор, както и възнаграждение в съответствие 
с местните закони, подзаконови актове и колективни 
трудови договори. Всички участници ще получат 
сертификат, в който подробно се описват извършените 
от тях дейности чрез Европейския корпус за солидарност.

РЕГИСТРАЦИЯ НА:
europa.eu/solidarity-corps 

http://europa.eu/solidarity-corps


 
Въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

Интерактивна версия на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на разположение в PDF  
и HTML формат.  
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/
solidarity/bg/
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КАК МОЯТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕ  
ДА УЧАСТВА?

Всяка участваща организация, без значение дали малка 
или голяма, ще трябва да се присъедини към харта, в 
която са заложени основните принципи, към които ще се 
придържа. Тези принципи ще включват осъществяването 
на дейности, които попадат в обхвата на Европейския 
корпус за солидарност, и набирането на участници, които са 
регистрирани посредством уебсайта на Европейския корпус 
за солидарност. Хартата ще задължава организациите 
да удостоверяват участието в дейността, да гарантират 
безопасни условия за живот и 
работа и да осигуряват подходящо 
обучение и подкрепа за успешното 
изпълнение на задачите от 
участниците в Европейския 
корпус за солидарност. Ще бъде 
предоставена и информация 
относно договора за солидарност, 
който ще бъде договорен между 
участниците и организациите 
в Европейския корпус за 
солидарност и в който ще се 
определят взаимните права и 
задължения.
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