
Zlepši sa vo svojej práci v oblasti inklúzie 
a diverzity prostredníctvom účasti 
na nadnárodných mládežníckych 
projektoch, ktoré sú podporené z 
programu Erasmus+.

Inklúzia a rozmanitosť 
práve teraz!



Pracuješ s mladými ľuďmi  
s nedostatkom príležitostí? 

■■ majú zdravotné ťažkosti 

■■ vzdelávacie problémy

■■ sú súčasťou menšiny a čelia diskriminácii

■■ žijú v chudobe

■■ čelia sociálnym problémom

■■ pochádzajú zo znevýhodneného 
prostredia

■■ majú zdravotný hendikep

Spravodlivý podiel príležitostí pre všetkých
Každý z nás by mal mať spravodlivý podiel príležitostí vo svojom živote. Niektorí mladí ľudia 
sú však v nevýhode. Projekty programu Erasmus+ pre mládež môžu poskytnúť špecifickú 
podporu na zapojenie tých mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí ako ich rovesníci. 
Medzinárodný mobilitný projekt môže byť skúsenosťou, ktorá im zmení život.  
Tak prečo to neskúsiť?

Vďaka mládežníckym projektom Erasmus+ môžeš  
prispieť k zmene!



Podpora inklúzie a rozmanitosti
Inklúzia a rozmanitosť sú základnými hodnotami Európskej únie. To je dôvod prečo Erasmus+ 
kladie osobitý dôraz na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Projekty programu 
Erasmus+ sú tiež skvelým spôsobom ako sa venovať diverzite vo všetkých jej formách.

Chceme práve teba!
Národné agentúry aktívne podporujú projektové žiadosti od organizácií, ktoré pracujú 
s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí a projekty, ktoré riešia otázky inklúzie a 
rozmanitosti.

Iný spôsob učenia sa
Medzinárodný mládežnícky projekt znamená oveľa viac ako len cestovanie, aj keď pre 
niektorých môže byť aj samotné vycestovanie veľkým úspechom. Kontakt s inými kultúrami 
otvára oči, myseľ aj srdce. Mladí ľudia sa spoznávajú s rozmanitosťou všetkého druhu a 
vytvárajú si životné priateľstvá.

Mladí ľudia získajú prostredníctvom aktívneho zapojenia sa veľmi veľa, a to tak na osobnej 
úrovni ako aj v podobe neformálneho vzdelávacieho zážitku. Mobilitné projekty sa orientujú 
na jednotlivých účastníkov a reagujú na otázky a výzvy, ktoré sú pre nich dôležité. Pomáhajú 
mladým ľuďom v procese osobného rozvoja, a to pre nich v príjemnej atmosfére.

Medzinárodné projekty fungujú! 

Výskumy potvrdzujú, že mládežnícke projekty programu Erasmus+ majú pozitívny vplyv 
na  kompetencie, zamestnanosť a aktívne občianstvo mladých ľudí a tiež táto skúsenosť 
pozitívne ovplyvňuje úroveň ich vzdelania a profesijné zameranie v živote.

RAY 2009-2013 (Research-based Analysis of Youth in Action) 



Základné projektové formáty
Erasmus+ má niekoľko foriem projektov, ktoré sú obzvlášť užitočné pre mladých ľudí s 
nedostatkom príležitostí:

■■ Mládežnícke výmeny ponúkajú mladým ľudom relatívne krátku medzinárodnú skúsenosť s 
mobilitou v skupine, pričom je potrebná iba jedna partnerská organizácia.

Príklad: skupina prisťahovaleckých dievčat z 3 rôznych krajín sa stretne a tvorivo pracuje na  otázkach 
identity, pričom na konci mládežníckej výmeny to vyústi do pouličného divadelného predstavenia.

■■ Európska dobrovoľnícka služba (EDS) zvyčajne trvá od 2 do 12 mesiacov. Avšak mladí ľudia s 
nedostatkom príležitostí môžu ísť do zahraničia na kratší čas, aj na 2 týždne.

Príklad: mladý človek na vozíčku trávi svoju EDS v mládežníckom klube v zahraničí. Učí sa veľa o práci s 
mládežou a zase naopak, mladí ľudia sa učia o telesnom postihnutí.

■■ Nadnárodná mládežnícka iniciatíva, realizovaná v rámci strategických partnerstiev, 
umožňuje skupinám mladých ľudí z najmenej dvoch krajín založiť si svoj vlastný projekt, s 
pomocou mládežníckeho lídra, v prípade ak ho bude treba.

Príklad: bývalí trestanci organizujú osvetové sedenia na školách o ich skúsenostiach vo väzení. Tieto 
skupiny bývalých trestancov sa rozhodli stretnúť a vymieňať si skúsenosti s metódami, ktoré používajú.

■■ Štruktúrovaný dialóg je nástroj, prostredníctvom ktorého sa mladí ľudia stretávajú s 
tvorcami mládežníckych politík. Vďaka takémuto dialógu získava hlas mladých ľudí váhu a 
môžu sa riešiť napr. aj otázky inklúzie a rozmanitosti.

Príklad: stretnú sa mladí ľudia z menšín a miestni politici. Hovoria o skúsenostiach s diskrimináciou a tiež 
navrhujú riešenia ako by mohli zmeny v politikách zlepšiť ich situáciu.

Pracovníci s mládežou majú tiež možnosť ťažiť z mládežníckych projektov programu Erasmus+. 
Môžu si napríklad rozvíjať svoje kompetencie v oblasti inklúzie a diverzity.

■■ Školenia, sieťovanie a stáže v organizáciách umožňujú pracovníkom s mládežou a 
mládežníckym lídrom zdieľanie a rozvíjanie kompetencií vo svojej práci na témach inklúzie a 
diverzity.

Príklad: pracovníci s mládežou z vidieckych a geograficky izolovaných oblastí celej Európy sa stretávajú 
a diskutujú o tom, ako pracovať s mládežou na miestach s obmedzenou infraštruktúrou a finančnými 
prostriedkami.

■■ Strategické partnerstvá podporujú inovatívne postupy a nápady. Rôzni aktéri sa snažia nájsť 
riešenia problémov, ktorým čelia mladí ľudia s nedostatkom príležitostí.

Príklad: mládežnícke organizácie, školy a subjekty poskytujúce sociálne služby z rôznych krajín sa 
stretávajú pri zdieľaní dobrých postupov a spolupracujú na riešení problému predčasného ukončenia 
školskej dochádzky.

Potrebuješ viac školení?
Nájdi prehľad vzdelávacích možností pre pracovníkov s mládežou v oblasti 
inklúzie a diverzity v Európskom kalendári školení: 

www.SALTO-YOUTH.net/Training



Viac podpory pre inklúziu a diverzitu

Ak vysvetlíš a opodstatníš, prečo by sa účastníci (mladí ľudia s nedostatkom príležitostí) 
nemohli projektu zúčastniť bez špeciálnej podpory a aký typ podpory potrebujú, 
dodatočné náklady pokrývajúce tieto potreby môžu byť financované až do výšky 100%.

Špecifické financovanie
Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí by mali mať možnosť zúčastniť sa programu Erasmus+ 
pre mládež tak, ako ostatní mladí ľudia.  Niekedy to však vyžaduje špecifickú podporu. V rámci 
programu Erasmus+ je možné požiadať o finančné pokrytie špeciálnych potrieb (napr. osobný 
asistent, prenájom asistenčných pomôcok a zariadení, a pod.) alebo mimoriadnych nákladov 
(napr. mentor, kouč, víza, cestovné poistenie, a pod.).

Dodatočná podpora
Okrem finančnej podpory sa pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ponúkajú aj iné podporné 
možnosti, ktoré im pomáhajú zúčastniť sa na medzinárodných projektoch. A to napríklad:

■■ Prípravné stretnutia: tieto plánovacie stretnutia pomáhajú budovať dôveru, porozumenie 
a fungujúce partnerstvá medzi organizáciami; mladí ľudia môžu byť do týchto stretnutí 
zapojení.

■■ Dodatoční lídri skupín: do projektov, ktoré sú zamerané na inklúziu a diverzitu, je možné 
zapojiť viac lídrov ako je potrebné minimum. 

■■ Mentorstvo: na niektorých mladých ľudí s nedostatkom príležitostí by mohla mať podpora 
zo strany mentora pozitívny vplyv, napríklad počas Európskej dobrovoľníckej služby.

■■ Jazyková podpora: organizácie môžu žiadať o dodatočné finančné prostriedky alebo o 
prístup k on-line podpornému jazykovému tréningu pri dlhodobých EDS projektoch.

■■ Uznanie: každý účastník mládežníckeho projektu Erasmus+ má nárok na Youthpass. Je to 
jednak nástroj pomáhajúci pri uvedomení si toho, čo sa účastník naučil, ako aj certifikát, 
ktorý môže byť užitočný pre mladých ľudí bez zamestnania pri hľadaní práce.

■■ Otvorená prihláška: pri organizovaní projektov pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí 
je možné požiadať o dotáciu bez toho, aby boli vopred vybraní konkrétni účastníci. 

Národné agentúry sú tu, aby pomáhali!

Každá Národná agentúra pre program Erasmus+ pre mládež má v tíme 
pracovníka, ktorý sa venuje téme inklúzie a diverzity a rád ťa oboznámi s 
možnosťami tvojho vlastného projektu. 

   Na tejto adrese nájdeš kontakt na svoju národnú agentúru:  
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_sk


Cesty k inklúzii a rozmanitosti
Ako by si mal začať s medzinárodným vzdelávacím dobrodružstvom pre mladých ľudí s 
nedostatkom príležitostí? Prvým krokom je zistiť viac o programe Erasmus+ a jeho možnostiach, 
prostredníctvom ktorých môže byť podporená tvoja práca v oblasti inklúzie a 
diverzity. Sprievodcu programom Erasmus+ nájdeš tu: 

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_sk

Okrem toho vyvinuli SALTO-YOUTH informačné centrá celý rad nástrojov, 
ktoré ti pomôžu správne nastaviť projekty medzinárodnej mobility, vrátané 
takých projektov, ktoré zapoja mladých ľudí s nedostatkom príležitostí alebo sa venujú otázkam 
inklúzie a diverzity:

■■ Inklúzia od A po Z: praktický návod ako sa pripraviť na projekty inklúzie s rôznymi cieľovými 
skupinami. www.SALTO-YOUTH.net/InclusionAtoZ

■■ Ocenenie rozmanitosti: balík zdrojov zameraných na diverzitu a interkultúrne kompetencie.
 www.SALTO-YOUTH.net/ValueTheDifference

■■ Príklady projektov: inšpirácia predchádzajúcimi projektmi na tému inklúzie a diverzity.
 www.SALTO-YOUTH.net/GoodPractices

■■ Hľadanie partnerov: vyhľadávanie európskych partnerov pre projektové návrhy a realizáciu 
projektov. www.SALTO-YOUTH.net/Otlas

■■ Metódy: vyhľadávanie metód a toolboxov zameraných na inklúziu a diverzitu.
 www.SALTO-YOUTH.net/Toolbox

■■ Tréneri: nachádzanie vhodných trénerov pre projekty inklúzie a diverzity v databáze trénerov.
 www.SALTO-YOUTH.net/TOY

Pomôž nám dosiahnuť ešte väčšiu inklúziu a rozmanitosť 
v programe Erasmus+
Európska komisia, Národné agentúry programu Erasmus+ pre mládež a SALTO-YOUTH informačné 
centrá sa snažia zabezpečiť čo možno najväčšiu mieru inklúzie v programe Erasmus+ a jeho dosah 
na rozmanité cieľové skupiny v oblasti mládeže. Ak máš nápady a odporúčania ako zlepšiť úroveň 
inklúzie a rozmanitosti v rámci programu, daj nám vedieť.

Uvítame tvoju spätnú väzbu!

Pošli svoje reakcie na rozmer inklúzie a diverzity v programe Erasmus+ na adresu  
inclusion@salto-youth.net alebo diversity@salto-youth.net. Spoločne môžeme vytvoriť 
oveľa viac príležitostí a urobiť ešte väčšiu zmenu!
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