PRIORITY PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCII NA ROK 2013

Prioritné cieľové skupiny:
•
•
•
•
•
•

menšiny
Rómovia
nezamestnaní mladí ľudia
vidiecka mládež
mladí ľudia, ktorí prešli vzdelávaním cez Národný projekt KomPrax
prvoaplikanti v programe Mládež v akcii

Tematické priority:
•
•
•
•
•
•
•

projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o európskom občianstve a právach spojených
s ním, v kontexte Európskeho roku občanov
projekty, ktoré podporujú účasť na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
a zároveň poskytujú mladým ľuďom možnosť byť aktívnymi a informovanými občanmi
aktívne zapojenie mladých nezamestnaných do spoločnosti
začlenenie mladých migrantov a znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti, zameranie
predovšetkým na rómsku mládež
podpora iniciatívnosti, kreativity a podnikavosti mladých ľudí so zameraním na zvýšenie
zamestnanosti mladých
podpora zdravého životného štýlu, športového ducha a posilnenie participácie mladých ľudí v
spoločnosti prostredníctvom športu
podpora spolupráce medzi formálnou a neformálnou oblasťou vzdelávania

Priority podľa Akcií:
Akcia 1.1: Mládežnícke výmeny
•
•

Podpora prvoaplikantov
Projekty podávané mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí – s dôrazom na realizáciu
bilaterálnych mládežníckych výmen

Akcia 1.2: Mládežnícke iniciatívy
•
•
•

Podpora projektov s priamym zapojením mladých ľudí do všetkých fáz projektu
Projekty zacielené na vidiecku mládež – vyhľadávanie potenciálnych mládežníckych lídrov
Projekty zamerané na iniciatívnosť, kreativitu a podnikavosť mladých ľudí s dôrazom na
zvýšenie zamestnanosti mladých

Akcia 1.3: Projekty mládežníckej demokracie
•
•

Projekty zamerané na podporu spolupráce regionálnych samospráv s mládežníckymi
parlamentmi, so zástupcami žiackych školských rád
Projekty propagujúce Európsky rok občanov a voľby do Európskeho parlamentu

Akcia 2: Európska dobrovoľnícka služba
•
•
•
•

Projekty krátkodobej EDS pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
Vysielanie nezamestnaných mladých ľudí
Vysielanie mladých ľudí z rómskych komunít
Projekty zapájajúce krajiny východnej Európy a Kaukazu v rámci Krajín východného
partnerstva (s výnimkou Ruska)

Akcia 3.1: Spolupráca s partnerskými krajinami
•

Podpora spolupráce s krajinami východnej Európy a Kaukazu v rámci Krajín východného
partnerstva (s výnimkou Ruska)

Akcia 4.3: Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí
•
•
•

Podpora nových aplikantov v rámci Akcie
Projekty tematicky zamerané na lepšiu zamestnateľnosť mladých ľudí
Projekty tematicky zamerané na inklúziu cieľových skupín

Akcia 5.1: Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku
•
•
•
•

Projekty zástupcov vyškolených samospráv
Projekty zamerané na štruktúrovaný dialóg
Aktivity zamerané na medzisektorový dialóg a spoluprácu medzi formálnou a neformálnou
oblasťou vzdelávania
Aktivity zamerané na podporu účasti mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu v
roku 2014

