EURODESK

A világ megismerésének lehetőségeiről tájékoztatjuk a fiatalokat.
Az EURODESK Európa 36 országában működik. A hálózat Európa-szerte
működő nemzeti koordinációs irodákból és több, mint 1000 multiplikátorból,
azaz helyi információs pontból áll. Ez a hálózat egyszerű és gyors hozzáférést
biztosít a fiataloknak a tanulással, munkavállalással, önkéntességgel, utazással és egyéb külföldi lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz.

KINEK AJÁNLJUK?
30 éven aluli fiataloknak és ifjúsági munkásoknak. Az Eurodesk Szlovákiai
székhelye az EU Erasmus+ Ifjúsági- és Sportprogram Nemzeti Ügynöksége,
amelynek székhelye a IUVENTA-Szlovák Ifjúsági Intézete. Az Eurodesk hálózata
minden EU-tagállamban és a programban részt vevő harmadik országban
működik, európai szinten pedig a brüsszeli Eurodesk iroda koordinálja. Az
Eurodesk hálózata olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek választ adnak
az anyagi támogatásokkal kapcsolatos kérdésekre, eseményekre és
kiadványokra. Hozzájárul az Európai Ifjúsági Portál jobb működéséhez is.

MI AZ AZ EURODESK?
•
•
•
•
•

Az EU Erasmus+ ifjúsági szekciójának és az Európai Szolidaritási Testület
programjainak hivatalos támogatói szervezete.
Több mint 1000 multiplikátora van Európa 36 országában.
A fiatalok több mint 300 ezer kérdését válaszolja meg online
Közel 2300 képzést szervez a ifjúsági munkások számára.
A személyes tevékenységeken keresztül 1,6 millió emberhez jut el.

EURODESK SZLOVÁKIA
Szlovákia azon 36 ország egyike, melyek tagjai az Eurodesk európai
hálózatának. Célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok mozgósítási
lehetőségeire, és aktív állampolgárságra ösztönözze őket. Az Eurodesk 1990
óta nyújt célzott és hasznos információkat az európai lehetőségekről, és
következetesen támogatja minden fiatal szabad hozzáférési jogát a minőségi
információkhoz, tanácsokhoz és támogatásokhoz.
Naponta azon dolgozik, hogy támogassa a fiatalokat és az ifjúságért
dolgozókat. Ezek a szolgáltatások ingyenesek és könnyen elérhetőek.

A FIATALOK TÁJÉKOZTATÁSA
Az Eurodesk programadatbázisa széles adatbázist kínál a fiatalok számára
elérhető helyi, nemzeti és európai lehetőségekről, amelyek az Eurodesk európai
és nemzeti weboldalain és a közösségi médián keresztül érhetőek el.
Az Eurodesk nemzeti irodái összehangolt elérhetőséggel, online
kommunikációval és személyes találkozókkal, mint például az információs
napok, vásárok és egyéb tevékenységek segítségével népszerűsítik és növelik
a fiatalok mobilitását és részvételét. Az Eurodesk több nyelven is üzemelteti az
Európai Ifjúsági Portált, mindig aktuális ifjúságbarát információkkal frissítve azt.
Az Ügyfélszolgálaton a fiatalok ezreinek kérdéseire válaszolnak. „Kérdezzen
minket bátran“, ügyfélszolgálatunk elérhetősége: https://europa.eu/youth/
EU_en.

A FIATALOK MEGSZÓLÍTÁSA

Minden év októberében az Eurodesk „Time to Move“ néven kampányt szervez,
több mint 800 eseménnyel, amelyek több mint 20 európai országban kerülnek
megrendezésre. Egy nagyon jól kidolgozott kommunikációs stratégiának
köszönhetően az Eurodesk a fiatalok széles körét képes elérni, különös tekintettel
a hátrányos helyzetű fiatalokra. Ugyanakkor az Eurodesk Awards révén minden
évben európai szinten multiplikátoros projekteket díjaznak, amelyeknek célja a
fiatalok elérése a legkreatívabb és leghatékonyabb módszerrel.

MIÉRT LÉGY AZ EURODESK PARTNERE?
•
•
•
•
•

Specifikus know-how a fiatalok tájékoztatásában és megszólításában,
a multiplikátorok sokszínű hálózata lehetővé teszi a fiatalok széles körű
elérését, valamint a helyi és országos igényekhez való alkalmazkodását,
tapasztalat az online interakciókban, webes kommunikációban, közösségi
médiában és az online eszközökön keresztül,
közel 30 éves tapasztalat a fiataloknak szóló mozgósítási programok és
lehetőségek terén,
az ifjúsági munkások támogató képzésében szerzett tapasztalat.

SZERETNÉL KÜLFÖLDÖN TANULNI VAGY UTAZNI?
Kezdd el még ma! Nézd meg az Eurodesk által nyújtott lehetőségeket és
válaszd ki azokat, amelyek a legmegfelelőbbek számodra: www.eurodesk.eu.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IUVENTA – Szlovák Ifjúsági Intézet ez egy állami intézmény, amelyet közvetlenül a Szlovák Köztársaság Oktatási-, Tudományos- és Sportminisztériuma
irányít. A tevékenységének a tárgya az ifjúsági munka iskolán és családon
kívül, valamint az ifjúsági politika Szlovákiában és Európában. A tevékenységének a célja a gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos állami politika
megvalósítása.
Az Eurodesk küldetése, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok mobilitási
lehetőségeire, és ösztönözze őket arra, hogy aktív európai polgárokká váljanak. Ha szeretnétek együttműködni az Eurodesk szlovákiai irodájával, vagy
bármilyen kérdésetek van, az alábbi elérhetőségeken tájékozódhattok:
Eurodesk Szlovákia
www.eurodesk.sk
Európai Ifjúsági Portál
www.europa.eu/youth/EU_sk
EU Erasmus+ Ifjúsági- és Sportprogram Nemzeti Ügynöksége
www.eurodesk.sk/narodna-agentura-kontakty/
„Time to move“ kampány
www.timetomove.eurodesk.eu
A legfrissebb információkat a közösségi oldalakon találjátok
Eurodesk Slovensko
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
eurodesk_sk

