15 aprilie 2021

Oportunități europene pentru tinerii între 18 și 30 de ani

Lansarea Corpului European de Solidaritate,
2021-2027

Comisia Europeană a anunțat, astăzi, lansarea noii generații a Corpului European de
Solidaritate, program european ce urmărește promovarea solidarității prin proiecte
de voluntariat adresate tinerilor care au între 18 și 30 de ani. În acest sens, au fost
publicate Ghidul programului și Apelul european la propuneri de proiecte pentru
anul în curs.
1 miliard de Euro va fi alocat, la nivelul tuturor țărilor participante, pentru perioada
2021-2027, suma urmând să ofere oportunități la nivel local și internațional pentru
cel puțin 270.000 de tineri. În 2021, bugetul se ridică la 138 de milioane de Euro.
„Tinerii au multe de oferit societății. La o vârstă la care totul pare posibil, dorim să îi
încurajăm să fie activi, să dea dovadă de solidaritate și să își pună la dispoziție
timpul, angajamentul și pasiunea pentru cauzele care îi preocupă. Participarea la
Corpul european de solidaritate este, de asemenea, o ocazie neprețuită de a câștiga
experiență și de a dezvolta noi competențe. Anul acesta, cu un accent deosebit pe
activitățile și proiectele legate de prevenție și sprijin în domeniul sănătății, sperăm,
de asemenea, să mobilizăm voluntari în eforturile noastre comune de combatere a
pandemiei de COVID-19.” (Mariya Gabriel, Comisarul european pentru inovare,
cercetare, cultură, educație și tineret)

Corpul European de Solidaritate în România
În România, programul este administrat de Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituție
care implementează și programul european Erasmus+.
Bugetul total al României pentru anul 2021 va fi de 4.7 milioane de Euro, din care
3.7 milioane de Euro pentru proiecte. În perioada 2018-2020 au fost alocate peste
11.5 milioane de Euro și au fost finanțate aproape 300 de proiecte de solidaritate,
voluntariat și experiență profesională, cu implicarea a aproape 3500 de tineri.
Pagina
1/2

Într-un studiu publicat de Comisia Europeană pentru Corpul European de
Solidaritate 2018-2019, România ocupa locul 3, după Franța și Regatul Unit, în ceea
ce privește numărul de participanți la proiecte de voluntariat și locul 7 în ceea ce
privește proiectele de solidaritate.
„Corpul European de Solidaritate creează contexte de învățare pentru tineri prin
voluntariat și învățare nonformală. Proiectele de voluntariat și solidaritate
reprezintă un cadru pentru ca tinerii să se implice în activități cu sens pentru
comunitatea unde se derulează proiectul, indiferent de temele acestor activități sau
dacă proiectele se derulează la nivel național sau internațional. Drept rezultat,
comunitatea se dezvoltă și beneficiază de energia tinerilor, în timp ce aceștia cresc
natural, dezvoltând competențe, devin mai implicați și mai solidari, mai atenți la
comunitatea unde se află și la contextul general. Iar miza, de fapt, este ca ceea ce
acumulează în câteva luni, în acest cadru restrâns al unui proiect, să aibă impact pe
termen lung atât asupra lor, cât și asupra comunității.” (Andrei Popescu,
coordonator Corpul European de Solidaritate în România)

Ce este Corpul European de Solidaritate?
Corpul European de Solidaritate a fost anunțat, ca inițiativă strategică a Comisiei
Europene, la sfârșitul anului 2016. A fost lansat oficial în 2018 și implementat, întro primă etapă, în perioada 2018-2020. Acesta a venit ca răspuns la provocările cu
care se confruntă cele aproape 100 de milioane de tineri din UE. Astfel, deși vorbim
despre cea mai educată generație de până acum, tinerii întâmpină dificultăți în a-și
găsi un loc de muncă, sunt demotivați să se implice activ în comunitate și există
diferențe tot mai mari între tinerii cu studii superioare și cei cu oportunități reduse.
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