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Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Τι ευκαιρίες παρέχει
το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία σε νέους 18 με 30
να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο
εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Νέοι

Θέλεις να λάβεις μέρος;
Εγγράψου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης και μπορείς να επιλεγείς για να συμμετάσχεις σε σχέδια για
την πρόληψη φυσικών καταστροφών, την αποκατάσταση μετά από
καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, ή
την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

European
Solidarity
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Ακόμα, αν ανήκεις σε κάποιο Οργανισμό ή ΜΚΟ, μπορείς να
πάρεις επιχορήγηση για να υλοποιήσεις τα δικά σου σχέδια
εθελοντισμού, Αλληλεγγύης ή Πρακτικής Άσκησης!
Τα σχέδια που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
διαρκούν από δύο έως δώδεκα μήνες και υλοποιούνται συνήθως
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ενδιαφέρεσαι;
Αν θέλεις να ανταποκριθείς σε μια πρόκληση και να αφοσιωθείς
στο να βοηθάς άλλα άτομα, δήλωσε σήμερα συμμετοχή στο
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης!

European Solidarity Corps

What are the opportunities provided by the European
Solidarity Corps?

The European Solidarity Corps is the new European Union initiative
which creates opportunities for young people aged 18 to 30 to
volunteer or work in projects in their own country or abroad that
benefit communities and people around Europe.

Youth

Do you want to participate?
Athalassas Avenue 104, (ΟΝΕΚ Central Offices)
2024, Strovolos
Sofocles Tower (3rd floor)
P.O.Box: 20282, 2150 Nicosia - Cyprus
Tel: +357 22402644 Fax: +357 22402653
E-mail: esc@onek.org.cy
eusolidaritycorps.onek.org.cy

Interested?
If you are up for a challenge, and willing to dedicate yourself to
helping other people, then join the European Solidarity Corps today!

Register at the European Solidarity Corps’ Internet Platform and
you can be selected and invited to join projects, such as helping
to prevent natural disasters or rebuild afterwards, assisting in
centres for asylum seekers, or addressing different social issues in
communities.
What is more, if you belong to an Organisation or an NGO, you can
also get a grant to implement your own volunteering, solidarity
or Jobs and traineeship projects!
Projects supported by the European Solidarity Corps can last from
two to twelve months. They will usually take place within the European Union Member States.
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