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Erasmus+
Chceš si byť istý tým, čo
sa mladí ľudia na tvojich
aktivitách učia a hľadáš
možnosti, ako ich k
učeniu doviesť?
V tom prípade je tu
priamo pre teba školenie
Marker CS.

Ak máš pocit, že nie si
rešpektovaný a tvoje
názory nie sú dospelými
brané dostatočne vážne,
nájdi si tri minúty a
odpovedz na 6 otázok.
Čo je to štrukturovaný
dialóg a viac o tom ako a
kde byť aktívny sa
dozvieš na tomto webe.

Formuláre

žiadostí

nájdeš

tu

Časté otázky spojené s programom nájdeš tu
Príručka

programu

Užitočné

je

online

videoinštrukcie

Konzultovať projekty Erasmus+ za oblasť Mládež a
šport môžeš na týchto kontaktoch v Bratislave a na
týchto v regiónoch

Prihlás seba alebo ľudí z
tvojej organizácie na

školenia cez Erasmus+
Získaj cenné know-how
zo zahraničia.
Formal and Non-formal
Education of Youth
workers

TIME TO MOVE?
Vyhraj reklamné predmety Eurodesk alebo jeden
z dvoch InterRail Global Pasov! 22 dní po Európe
vlakom ZADARMO!

Bridges for Trainers
Strategické Partnerstvá
Plus
Seminar on
Employability: Is it really
something new?

Pošli nám fotku, na ktorej zdieľaš to, čo si sa naučili
počas svojich ciest Európou, alebo čo by si chcel zažiť,
ak by si dostal príležitosť cestovať.

Chceš zistiť, ako to
funguje v reálnom
biznise? Chýbajú ti v
škole praktické veci?
Príď a ukáž, čo je v tebe
na @Slovakia Youth to
Business Fórum 2014.
Neváhaj a registruj sa.

Ako sa zapojiť?


Uploadni svoje
fotografie prostredníctvom Facebook súťaže



pripoj svoj Instagram
konto na súťažnú Facebook stránku a
pridávaj svoje
fotografie označené#eurodesk_timetomove

Pre ďalšie informácie si
prosím prečítajte Podmienky súťaže na Facebook
stránke súťaže.

Konzultuj svoj nápad

Na týchto miestach si môžeš dohodnúť konzultáciu
ohľadom svojich plánov vycestovať do zahraničia,
napísať projekt, alebo len zistiť svoje možnosti ako byť
aktívny v rámci svojho okolia. Ak máš akékoľvek otázky,
napíš nám na eurodesk@iuventa.sk radi ťa usmerníme.

Publikácia:
Riadenie kvality v oblasti
informácií a
poradenstva pre mládež
Vydala ju sieť ERYICA, v
rámci programu Mládež
v pohybe - projektu
zameranom na
informácie o
mobilite. Booklet
predstavuje kvalitný
nástroj pre
sebahodnotenie ako aj
príklady dobrej praxe v
oblasti riadenia kvality
spôsobom, ktorý je
prístupný pre všetkých
pracovníkov s mládežou,
ktorí informujú mladých o
ich možnostiach v
Európe.

Certifikáty Youthpass už
môžeš vystavovať aj v
rámci nového programu

Stačí si len vybrať
Medzinárodný Aktuálny zoznam termínov pre
prihlásenie sa do rôznych programov, súťaží, stáží,
grantových výziev...

30 September
Traineeships at the Committee of the Regions
2014
30 September Traineeships at the Economic and Social
2014
Committee
30 September
Traineeship at the Court of Justice
2014
30 September European Investment Bank (EIB) - Universities
2014
Research Action
30 September
MEDEA Awards
2014

Erasmus+ Prečítaj si
viac o tejto možnosti na
Slovensku.

Stáže a študijné pobyty
v Európskom
parlamente
Najbližší termín:
15.10.2014
Európsky parlament
ponúka rôzne stáže v
rámci svojho sekretariátu
s cieľom prispieť k
odbornému vzdelávaniu
mladých občanov a k
pochopeniu fungovania
inštitúcie. Prihlás sa ešte
dnes.

Online kurz – Dizajn
pre ľudí
ACUMEN organizuje
online kurz zameraný na
dizajnové riešenia pre
ľudí. Počas 7 týždňov sa
účastníci zoznámia s
konceptmi

30 September
International Citizen Media Award 2014
2014
30 September
Environment & Me - EEA photo competition
2014
1 October
Traineeship at the Council of the European Union
2014
European Youth Foundation - Grants for
1 October
international
2014
youth activities
1 October
International youth activities held in co-operation
2014
with the European Youth Centres
1 October
OSCE Parliamentary Assembly Research
2014
Fellowship
1 October
2014
1 October
2014
2 October
2014
12 October
2014
14 October
2014
15 October
2014

Structured Dialogue: meetings between young
people and decision-makers in the field of youth
within Erasmus+
Training placements at the European Parliament
Support for policy reform - Prospective initiatives
within Erasmus+
BEST courses for students of technology
European Youth Capital
Traineeships and Study Visits at the European
Parliament

15 October
2014

EU prize for Cultural Heritage / Europa Nostra
Awards

15 October
2014

Traineeships at the European Parliament for people
with disabilities

15 October
2014

Roma Education Fund Scholarships Programme
2014-2015

20 October
2014

Young European of the Year Award - Travel
Fellowships &
InterRail-Global-Passes

20 October
2014

Juvenes Translatores - translation contest for
schools

31 October
2014

Internship programme at the Office of the
United Nations High Commissioner for Human
Rights

31 October
2014

Traineeships at the Office for Harmonisation in

dizajnérskych riešení a
použitím dizajnérskeho
procesu sa naučia
vytvárať kreatívne
inovácie a udržateľné
riešenia pre sociálnu
zmenu.
Kurz je otvorený
všetkým, ktorých téma
zaujíma. V priebehu
kurzu sa bude pracovať
v skupinách, preto je
dobré, ak si skupinku
vytvoríte sami spolu s 26 ľuďmi z vášho mesta.
Kurz je zadarmo a
prihlásiť sa naň
môžete TU.
Viac info
na plusacumen.org.
Prihlás sa do 13.10.2014

Stáž v Rade Európskej
únie
Každý rok generálny
sekretariát Rady ponúka
tri druhy stáží: platené,
neplatené a stáže
vyhradené pre
vnútroštátnych
úradníkov. Stážisti
nastúpia
na určité oddelenie a
budú pracovať ako

the Internal Market (Trade marks and Designs)
31 October
2014
31 October
2014
3 November
2014
9 November
2014

Internships at the World Bank
Traineeships at the North-South Centre of the
Council of Europe
European Human Rights Moot Court Competition
InnoApps EU-China Hackathon Challenge

Translation Traineeships at the European
15 November
Parliament
2014
for university graduates

súčasť tímu, ku ktorému
budú priradení. Medzi
úlohy stážistov patrí
účasť na rokovaní,
vypracovanie
poznámok a príprava rôz
nych podkladov alebo
výskumov na určitú
tému. Prihlás sa ešte
dnes, najneskôr
však 01.10.2014

Travel Video Contest
2014
Mladí ľudia z celého
sveta vo veku 18 rokov,
ktorí už sú zapísaní na
vysokej škole alebo
univerzite mimo svojej
domovskej krajiny majú
možnosť zapojiť sa
do tejto súťaže. Jediné,
čo musíte urobiť, je
natočiť krátke video o
maximálnej dĺžke piatich
minút, v ktorom
vysvetlíte dôvody, pre
ktoré ste sa
rozhodli cestovať alebo
študovať v zahraničí.
Autor najlepšieho videa
bude ocenený
sumou 4000 dolárov.
Prihlás sa do 22.
Októbra 2014 na tomto
linku.
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