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Със специален бюджет от

1,009 € милиарда  

за периода 2021—2027 г. новата програма 

„Европейски корпус за солидарност“ ще 

предостави възможности за най-малко 

270 000 млади хора. 
Те ще спомогнат за справяне с обществените 

и хуманитарните предизвикателства чрез 

доброволческа дейност или чрез 

създаване на свои собствени проекти за 
солидарност. Целта на програмата е 

не само да бъде по-приобщаваща, но 

и по-екологична и по-цифрова. 
За първи път програмата ще даде 

възможност на младите хора да извършват 

доброволческа дейност в областта на 

хуманитарната помощ в целия свят. 

НАКРАТКО

 Европейският корпус за солидарност  е програма 
на ЕС за финансиране на млади хора, които желаят 
да участват в дейности за солидарност в различни 
области. Те варират от помощ за лица в неравностойно 
положение до хуманитарна помощ, както и принос към 
действия в областта на здравеопазването и околната 
среда в целия ЕС и извън него. 

Програмата предлага възможност на младите хора не 
само да дадат значим принос за обществото, но и да 
придобият безценен опит и да развият нови умения. 
Могат да кандидатстват хора на възраст между 18 
и 30 години за дейности за солидарност, насочени 
към справяне с обществените предизвикателства, 
и на възраст между 18 и 35 години за дейности за 
хуманитарна помощ. Програмата е насочена и към 
организации, работещи в сектора на солидарността, 
които се стремят да включат младите хора в своите 
дейности. 

За да участват в Европейския корпус за солидарност, 
организациите трябва да получат   знак за качество , 
който удостоверява, че са в състояние да извършват 
висококачествени дейности за солидарност в съ-
ответствие с принципите, целите и изискванията на 
програмата.

https://europa.eu/youth/solidarity_bg
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_bg


НОВОХоризонтални приоритети на програмата: 
приобщаване, околна среда  

и цифрови технологии

Новият Европейски корпус за солидарност подкрепя 
политическите  приоритети на Европейския съюз  
и привлича организации и млади хора за участие в 
проекти с цел постигане на тези приоритети. 

Програмата насърчава приобщаването и многообра-
зието и има за цел да предостави на всички млади хора 
равен достъп до възможностите на Европейския корпус за 
солидарност.

Програмата има за цел възприемането на  екологосъо- 
 бразни практики  във всички проекти и дейности, както 
и насърчаването на устойчиво от гледна точка на околната 
среда и отговорно поведение както сред участниците, така 
и сред организациите. 

Европейският корпус за солидарност допринася за  цифро- 
 вия преход , като подкрепя проекти и дейности за пови-
шаване на цифровите умения, насърчаване на цифровата 
грамотност и разбиране за рисковете и възможностите на 
цифровите технологии.

Освен това Европейският корпус за солидарност насърча-
ва гражданската ангажираност и  участието  на младите 
хора в демократичните процеси. Тъй като доброволчеството 
заема централно място в програмата, тя ангажира младите 
хора и им дава възможност да бъдат активни в обществото 
и да се превърнат в истински двигатели на промяната. 

В програмата могат да се добавят годишни приоритети, 
което позволява справянето с непредвидени предизвика-
телства, като например преодоляване на последиците от 
пандемията от COVID-19 и възстановяване от тях, особено в 
областта на здравната профилактика и подкрепа. Програ-
мата може да мобилизира доброволци в подкрепа на про-
екти, насочени към различни здравни предизвикателства.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_bg


Какви действия 
подкрепя 

програмата  
за периода  

2021—2027 г.?

ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Доброволческата дейност дава възможност на младите 
хора да допринасят за ежедневната работа на организа-
ции, специализирани в дейности за солидарност, които са 
от полза за общностите. Дейностите могат да се извършват 
в чужбина или в държавата на пребиваване на участника. 
Индивидуалната доброволческа дейност може да продъл-
жи до 12 месеца, докато доброволческата дейност в екип 
обикновено продължава между 2 седмици и 2 месеца.

НОВО
          Направление за хуманитарна помощ 
За първи път и като се основава на програмата „До-
броволци на ЕС за хуманитарна помощ“, Европейски-
ят корпус за солидарност разширява своя обхват, 
така че да включва доброволческите дейности в 
подкрепа на операции за хуманитарна помощ. По 
това направление могат да участват млади хора 
на възраст между 18 и 35 години с цел предоста-
вяне на спешна помощ при спазване на основните 
принципи на неутралност, хуманност, независимост 
и безпристрастност, за помагане на предоставяне-
то на помощ, подкрепа и закрила там, където това е 
най-необходимо. 

Направлението ще спомогне за справяне с хума-
нитарните предизвикателства в сигурни трети 
държави, в които се извършват дейности на ЕС за 
хуманитарна помощ. Доброволците в областта на ху-
манитарната помощ ще бъдат обучени и подготве-
ни, за да се гарантира, че притежават необходимите 
умения и компетентности, за да помагат ефективно 
на нуждаещите се. 

Доброволците и организациите ще могат да разчи-
тат на допълнителна подкрепа, например от опитни 
треньори и експерти. 

ПРОЕКТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ  
Проектите за солидарност са дейности „от долу нагоре“, 
създадени и осъществявани от група млади хора с цел 
справяне с основните предизвикателства в рамките на 
техните общности.

Ето защо новата програма ще се съсредоточи върху  
доброволческата дейност и проектите за солидарност. 
Стажовете и работните места, които бяха дейност в рам-
ките на Европейския корпус за солидарност за периода  
2018—2020 г., ще бъдат прекратени. 



Младите 
хора, които 

желаят да се 
присъединят към програмата, 

трябва да се регистрират в 
Европейския корпус за солидарност 
на Европейския младежки портал. 
На портала младите хора могат да 
търсят публикувани възможности,  

а организациите със знак за 
качество могат да търсят 
потенциални участници  

за своите проекти

Искате да узнаете повече?

Посететеk портала на  Европейския корпус за солидарност  , за да научите повече за програмата. 

 Европейската комисия  ,   националните агенции   

и  Европейска изпълнителна агенция за образование и култур  управляват и изпълняват програмата.

Следвайте ни в социалните медии

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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НОВО
В съответствие с цифровата трансформация
В съответствие с цифровата трансформация и с амби-
цията си да подкрепя образованието на младите хора, 
Европейският корпус за солидарност предлага онлайн 
обучение за всички млади хора, регистрирани в програ-
мата. Новият раздел за онлайн обучение може да бъде 
намерен на Европейския младежки портал. В него се по-
мещават модули на 28 езика, за да могат младите хора 
да проучат своята мотивация, да подобрят уменията и 
знанията си и да се подготвят за участие в програмата. 

https://europa.eu/youth/solidarity_bg
https://europa.eu/youth/solidarity_bg
https://ec.europa.eu/info/index_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_bg
https://www.eacea.ec.europa.eu
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
https://www.facebook.com/groups/1147016848762453/
https://www.instagram.com/european_youth_eu/?hl=en
https://twitter.com/EuropeanYouthEU

