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Zapraszamy do relacji z dzia?a? EKS we w?oskiej Nursji, gdzie woluntariusze EKS pomaga? b?d? w odbudowie
zabytków.
Pierwsi wolontariusze Europejskiego Korpus Solidarno?ci przybyli do Nursji we W?oszech, aby pomaga? w
odbudowie regionów dotkni?tych w ubieg?ym roku trz?sieniem ziemi. - Ich zaanga?owanie przy odbudowie bazyliki
?w. Benedykta to symboliczny pomost mi?dzy przesz?o?ci? Europy i jej przysz?o?ci? i wa?ny wk?ad w
nadchodz?cy Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego – powiedzia? komisarz Tibor Navracsics.
Do Nursji we W?oszech przyby?a pierwsza grupa wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarno?ci, aby pomóc
w prowadzonych pracach zwi?zanych z naprawianiem szkód i przywracaniem us?ug spo?ecznych dla lokalnej
spo?eczno?ci dotkni?tej silnymi trz?sieniami ziemi, które nawiedzi?y region rok temu.
Szesnastu m?odych ludzi Europejskiego Korpusu Solidarno?ci – uczestnicz?cych w projekcie „Europejska
m?odzie? dla Nursji”, kierowanym przez w?osk? organizacj? „Kora” – przyczyni si? do odtworzenia zabytkowych
budynków, powa?nie uszkodzonych przez trz?sienia ziemi, w tym bazyliki ?w. Benedykta i klasztoru
benedyktynów. B?d? oni równie? wspó?pracowa? z m?odzie?? i seniorami z Nursji przy organizowaniu
warsztatów, zaj?? w plenerze i imprez kulturalnych.
Komisarz do spraw edukacji, kultury, m?odzie?y i sportu, Tibor Navracsics powiedzia?: - Mniej ni? rok po tym, jak
przewodnicz?cy Jean-Claude Juncker og?osi? pomys? utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarno?ci, korpus
ten ju? dzia?a, nios?c pomoc osobom w potrzebie. Nursja i jej mieszka?cy powa?nie ucierpieli i jestem dumny z
tych m?odych Europejczyków, którzy okazuj? solidarno??, pomagaj?c tej spo?eczno?ci w odbudowie. Podczas
mojej wizyty w dniach 4 i 5 wrze?nia z rado?ci? sam obejrz? realizacj? tych projektów oraz spotkam si? z
wolontariuszami i lokalnymi w?adzami. Ich zaanga?owanie przy odbudowie historycznej bazyliki ?w. Benedykta
stanowi symboliczny pomost pomi?dzy przesz?o?ci? Europy i jej przysz?o?ci? i wa?ny wk?ad w nadchodz?cy
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.
Wolontariusze, którzy Przybyli do Nursji, pochodz? z Austrii, Francji, Grecji, W?gier, Portugalii i Hiszpanii. Projekt,
w którym uczestnicz?, jest jednym z trzech realizowanych w ramach wybranych obecnie przez Europejski Korpus
Solidarno?ci dzia?a? w dotkni?tych trz?sieniami ziemi regionach W?och. We wrze?niu tego roku kolejni uczestnicy
Europejskiego Korpusu Solidarno?ci rozpoczn? prac? w pozosta?ych dwóch projektach prowadzonych
odpowiednio przez organizacj? „Arci Culture Solidari” oraz gmin? Pescara. W sumie do 2020 r. spo?eczno?ci
dotkni?te w?oskimi trz?sieniami ziemi wspiera? b?dzie 230 cz?onków Europejskiego Korpusu Solidarno?ci, a
kwota przyznana na te projekty r. wynosi 790 000 EUR.
Przy okazji przypominamy podstawowe fakty o Korpusie:
Celem Europejskiego Korpusu Solidarno?ci jest danie m?odym ludziom mo?liwo?ci uczestnictwa w ró?nego
rodzaju dzia?aniach solidarno?ciowych, które prowadzone s? w ca?ej UE podczas trudnych sytuacji. Uczestnictwo
jest korzystne nie tylko z punktu widzenia rozwoju osobistego m?odzie?y, aktywnego zaanga?owania w ?ycie
spo?eczne i szans na zatrudnienie, ale równie? wspiera organizacje pozarz?dowe, organy krajowe i
przedsi?biorstwa w ich staraniach maj?cych na celu sprostanie wyzwaniom o charakterze spo?ecznym i innym.
Do Korpusu do??czy? mog? osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpocz?cia projektu musz? mie? uko?czone 18 lat.
Górna granica wieku wynosi 30 lat – przed sko?czeniem 31 lat, udzia? w projekcie musi zosta? zako?czony.
Trzeba równie? legalnie przebywa? w jednym z krajów UE lub jednym z nast?puj?cych krajów – by?a
jugos?owia?ska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja – lub posiada? jego obywatelstwo.
Takie s? podstawowe kryteria cz?onkostwa w Europejskim Korpusie Solidarno?ci. W przypadku niektórych
projektów mog? jednak obowi?zywa? dodatkowe warunki w zale?no?ci od rodzaju projektu i sposobu jego
finansowania odnosz?ce si? do wieku, prawa pobytu lub obywatelstwa. Do Europejskiego Korpusu Solidarno?ci
nale?? m?odzi ludzie, którzy wyrazili swoje zainteresowanie udzia?em w projektach solidarno?ciowych, akceptuj?
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misj? i zasady Europejskiego Korpusu Solidarno?ci i zobowi?zuj? si? dzia?a? w zgodzie z nimi. Po rejestracji, dane
b?d? przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarno?ci, a organizacje b?d? mog?y wyszukiwa? w
bazie danych odpowiednich kandydatów. Organizacje b?d? nast?pnie proponowa? wybranym przez siebie
kandydatom uczestnictwo w realizowanych przez nie projektach.
Europejski Korpus Solidarno?ci sk?ada si? z dwóch uzupe?niaj?cych si? wzajemnie cz??ci: pierwsza z nich to
projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferuj?
m?odym ludziom mo?liwo?? udzia?u w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pe?nym wymiarze czasu i
przez okres od dwóch do dwunastu miesi?cy. Stanowi? one uzupe?nienie wolontariatu europejskiego (cz???
programu Erasmus+), jak równie? innych unijnych programów finansowania.
Wi?cej informacji na stronie: https://europa.eu/youth/SOLIdARity_pl
Zach?camy zw?aszcza do sekcji Najcz??ciej zadawane pytania.
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