
ERASMUS+
Ifjúsági csereprogramok
A projektek megvalósításához nyújtott anyagi támogatást az Európai 
Unió finanszírozza.



Mit jelent az ifjúsági  
csereprogram?
Ez a program lehetővé teszi, hogy külön-
böző országok fiataljai (16-60 fő) egy 
rövid időre találkozzanak és közös projek-
tjeiken dolgozzanak.

Az ifjúsági csereprogramok az iskolán 
kívüli környezetben valósulnak meg. Az 
ifjúsági csereprogramokra a nem formá-
lis oktatási módszerek jellemzők. Ezek közé 
tartoznak többek között a különböző inter-
aktív és szimulációs játékok, workshopok, 
viták, szabadtéri tevékenységek. 

Évente Európában többszáz ifjúsági csereprogram valósul meg.

Az ideális ifjúsági csereprogram:
 
• célja, hogy a résztvevők új ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek abban 

a témában, amellyel az ifjúsági csereprogram foglalkozik és amelyik közel áll a 
résztvevő fiatalokhoz,

• a csereprogram megvalósulásának az ötlete a fiatalok szükségleteiből és 
érdeklődési köréből ered,

• a csereprogramot fiatalok tervezik fiatalok számára,

• a résztvevők a csereprogram társszerzői is, a vezetők felügyelik az oktatási folya-
matot a foglalkozások során. 

A résztvevő profilja: 

• minden 13 és 30 év közötti fiatal, aki-
nek az ifjúsági csereprogram pozitív 
hatással lehet az életére, új ismerete-
ket és tapasztalatokat szerez,

• olyan projektben vesz részt, amelynek 
témája érdekli.

Az időtartama: 5-22 nap.

IUVENTA – Szlovák Ifjúsági In-
tézet
Ez egy állami intézmény, amelyet köz-
vetlenül 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 gyerme-
kekkel és fiatalokkal kapcsolatos állami politika megvalósítása.



Feltételek
Az ifjúsági csereprogramok 13 és 30 év közötti 
fiatalok számára indulnak (a csoport vezetője 
szükséges, hogy betöltse a 8. életévét)

Az ifjúsági csereprogramokat az ifjúsági vagy 
egyébb szervezetek nem formális ifjúsági 
csoportjai koordinálják (min. 4 fős csoportok) 

Anyagi támogatás
A fiatalok és a hátrányos helyzetű csoportok 
utazási, ellátási, szállás-, csere- és részvételi 
költségeit az EU Erasmus+ (ifjúsági) pro-
gramja biztosítja.

Hogyan kezdjük el?
 Az ifjúsági csereprogramra a pályázatot 
magánszemélyek nem, csak szervezetek, vagy 
fiatalok legalább 4 főből álló csoportja nyújthat-
ja be.

Youthpass 
A csereprogramban való részvételért a fia-
talok nemzetközi Youthpass oklevelet kapnak, 
amely tanúsítja azon tudásukat, készségeiket 
és hozzáértésüket amelyeket a csereprog- 
ramokon szereztek.

Az Európai Unió Nemzeti, Ifjúsági és Sportügynökségének, az Erasmus+ Ifjúsági és 
sportügynökségnek a IUVENTA ad otthont, amely decentralizált szinten irányítja az EU 
Európai Szolidaritási Testületének programját.



További információk
Amennyiben érdekli egy ifjúsági csereprojekt megszervezése, és segítségre van 
szüksége egy megfelelő partnerszervezet megtalálásában, vagy bármilyen kérdése 
van, vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervezetek egyikével:

Nemzeti Erasmus+ ügynökséggel
https://www.iuventa.sk/kontakty/narodna-agentura-programu-eu-eras-
mus-europsky-zbor-solidarity/

Eurodesk Szlovákia
www.eurodesk.sk

Vagy keresse fel az ifjúsági szervezeteket Szlovákiában
www.readyforlife.tips

A legfrissebb információkat a 
közösségi oldalakon találja

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Eurodesk Slovensko

eurodesk_sk


