ERASMUS+

Ifjúsági részvételi tevékenységek
A projektek megvalósításához nyújtott anyagi támogatást az Európai
Unió finanszírozza.

IUVENTA – Szlovák Ifjúsági Intézet

Ez egy állami intézmény, amelyet közvtlenül a
Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos és
Sportminisztériuma irányít. A tevékeny-ségének
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 Európai Unió Nemzeti, Ifjúsági és Sportügynökségének, az Erasmus+ Ifjúsági- és
Sportügynökségnek a IUVENTA ad otthont,
amely decentralizált szinten is irányítja az EU Európai Szolidaritási Testület programját.

Ifjúsági részvételi tevékenységek

Ezek olyan tevékenységek, amelyeknek célja a fiatalok aktív részvételének elősegítése a
demokratikus életben. Lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy pl. olyan személyekkel kommunikálhassanak, akik olyan dolgokról döntenek, amelyek az ő életükre is
kihatással vannak, mint pl. tanárok, községek és városok képviselői és polgármesterei,
parlamenti képviselők, stb. Továbbá lehetőséget teremtenek a fiatalok számára, hogy
bemutathassák a szükségleteiket és a problémáikat a felelős személyeknek, valamint
teret ad a megoldás keresésére, melyet egy közös projekt keretén belül hajtanak végre.
Ezen kívül lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy aktívan bekapcsolódjanak a közéleti
dolgokba és felhívják a figyelmet a társadalmilag fontos témákra és problémákra.

ELVÁRÁSOK:
Nemzeti vagy nemzetközi (nem szükséges más nemzeti szintű partnert bevonni).
A projektre pályázhatnak szervezetek, önkormányzatok, ifjúsági parlamentek, ifjúsági központok, és ezekhez hasonló szervezetek (legkevesebb 4 fiatal, 13-30 év
közötti, legalább egy fő a csoportból pedig
be kell hogy töltse a 18. életévét).
Célcsoport: 13 - 30 év közötti döntésképes
fiatalok

A projekt időtartama: 3 - 24 hónap
Az elsődleges tevékenységek között szerepel a a fiatalok részvétele és aktivizmusa az
Európai Ifjúsági Célok összefüggésében.

A pályázati díj maximális összege: 60 000 EUR

Ha szeretne egy projektet létrehozni az ifjúsági részvétellel kapcsolatos
tevékenységek keretén belül és segítségre van szüksége a megfelelő
partnerszervezet megtalálásához, vagy bármilyen kérdése van, vegye fel
a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen:

EU Erasmus+ Nemzeti Ifjúsági és Sportügynökség
www.eurodesk.sk/narodna-agentu
ra-kontakty/

Eurodesk Szlovákia
www.eurodesk.sk

Vagy keressenek ifjúsági szervezetet Szlovákiában
www.readyforlife.tips

A legfrissebb információkat az alábbi közösségi oldalakon találják
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Eurodesk Slovensko
eurodesk_sk

