
EU programok az ifjúság számára
A projektek megvalósításához nyújtott pályázati/
anyagi támogatást az Európai Unió biztosítja.



Szeretnél nem formális módon új kompetenciákat szerezni, megismerni Eu-
rópát, idegen nyelvet tanulni és új barátságokat kötni? 
 
Szeretnél saját projektet létrehozni, vagy más fiatalokkal együtt bekap-
csolódani egy projekt megvalósításába? Akkor kapcsolódj be Te is az Erasmus+ 
Európai Szolidaritási Testületének ifjúsági programjába. Kezdetnek az is elég, ha 
kinyitod ezt a szórólapot, és a benne található elérhetőségeken bővebb tá-
jékoztatást kérsz.

Erasmus+ az ifjúság számára
Az Európai Unió oktatási programja, amely támogatja a nemzetközi együtt-
működést. Tudtátok, hogy az Erasmus+ nemcsak diákok számára elérhető?

Résztvevőként lehetőséged van:

• részt venni az ifjúsági csereprogramokban otthon vagy bárhol Európában, 
az ifjúsági  tevékenységek részévé válni,  bemutatni az igényeidet és a 
nézeteidet a politikusoknak és a döntéshozóknak, létrehozni saját kampá-
nyokat, felhívni a figyelmet fontos témákra, vagy továbbképezni magad 
mint aktív ifjúsági munkás,

• elutazni több mint 30 európai országba,
• nemzetközi Youthpass tanusítványt  szerezni, amely az újonnan szerzett 

ismereteidről, készségeidről, álláspontodról tanúskodik,
• a megszerzett tudást és tapasztalatokat felhasználni a saját 

érvényesülésed során, vagy az ifjúsággal folytatott munkád fejlesztésére.

Kinek ajánlott?
• 13 - 30 év közötti fiatalok számára (nem feltétel, hogy diák legyél),
• Ifjúsági dolgozók számára (korhatár nélkül).

Szervezőként lehetőséged van: 

• rövid- vagy hosszútávú saját projektet létrehozni, vagy hosszútávú straté-
giai partnerkapcsolatot,

• fiatalokat támogatni és segíteni nekik a saját projektjük megvalósításában,



ERASMUS+ TEVÉKENYSÉGEK AZ IFJÚSÁG SZÁMÁRA
1. Kulcsfontosságú művelet

Ifjúsági csereprogram
Lehetővé teszi legalább két EU-országból és partnerországból származó 
13 - 30 éves fiatalok csoportjának (16 - 60 résztvevő), hogy támogatást 
szerezzenek találkozásuk számára. Ezeknek a találkozásoknak az a célja, hogy 
a fiatalok megosszák egymással a tapasztalataikat, tudásukat olyan témák-
kal kapcsolatban, amelyek érdeklik őket, és amelyekben szeretnének tovább 
fejlődni.

A tevékenységek időtartama
A csereprogram 5 - 21 napig tarthat.

Az ifjúsági munkások mobilitása
Lehetővé teszi, hogy támogatást szerezzenek az ifjúsági munka területén 
megszervezett képzéseken, szemináriumokon, tanulmányi utakon való rész-
vételhez. 
 
A tevékenységek időtartama
Az ifjúsági munkások mobilitása projekt keretében végzett tevékenység 2 
naptól 2 hónapig tarthat.

• a fiatalok aktív bevonására a közügyekbe az ifjúsági részvételi projekteken 
keresztül,

• nemzetközi szemináriumokat, képzéseket, ifjúsági csereprogramokat, ta-
nulmányi utakat szervezni,

• megosztani a tapasztalaidat a többi ifjúsági munkással.

Kinek ajánlott?

Nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások, közintézmények, 
önkormányzatok, iskolák és fiatalok nem formális csoportjai (legalább 4 
főből álló, 13 - 30 éves korig) és egyéb szervezetek vehetnek részt. 



2. Kulcsfontosságú művelet - Partnerek együttműködéshez

Kooperációs partnerek
Ez lehet egy egyszerűbb együttműködési projekt az ifjúsági területen 
tevékenykedő kis szervezetek között, vagy egy átfogóbb partnerség, amelynek 
célja a nem formális oktatás és az ifjúsági munka innovatív gyakorlatainak 
kialakítása és cseréje. A projekteknek az ifjúsági munka fejlesztése érdekében 
az alábbi összetevőkből kell állniuk: innováció, a nem formális tanulás elis-
merések támogatása, online eszközöket használó új nem formális tanulási 
módszerek bevezetése, vagy ágazatokon átívelő együttműködések. 

Kisméretű partnerségek
A projekt 12-36 hónapig tarthat, és több tevékenységből állhat.

Kis léptékű partnerségek
Az ilyen típusú projektek azoknak a kisebb vagy kevésbé tapasztalt 
szervezeteknek szólnak, akik most kapcsolódnak be először a programba. 
A partnerségek célja, hogy támogassák a szervezetek első lépéseit a nem-
zetközi partnerségek és együttműködések kialakításában és fejlesztésében.

A fiatalok részvételével kapcsolatos tevékenységek
A fiatalok számára lehetővé teszi, hogy aktívan bekapcsolódhassanak 
a közügyekbe, figyelmeztessenek a társadalmilag fontos témákra. Lehetővé 
teszi a fiatalok számára, hogy olyan személyekkel kommunikálhassanak, 
akiknek döntéshozó joguk van a közügyekben (tanárok, polgármesterek, 
képviselők, stb.) Ezek a tevékenységek lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy 
bemutassák problémáikat és szükségleteiket a felelős személyeknek, és közös 
megoldásokat keressenek, amelyeket közösen valósítanak meg a projekten 
belül és azt követően.

A tevékenységek időtartama
A projekt 3 - 24 hónapig tarthat, és több tevékenységből állhat.

A DiscoverEU kezdeményezés és az inklúzió
A DiscoverEU program keretében ifjúsági szervezetek és fiatalok nem formális 
csoportjai kaphatnak támogatást projektjeik megvalósításában, így a hátrá-
nyos helyzetű 18 éves fiatalok társaikkal azonos feltételek mellett vehetnek 
részt a DiscoverEU programban.

A program időtartama
A projekt időtartama legalább 3, legfeljebb 18 hónap lehet. Ez idő alatt 
a szervezet több utazást is megvalósíthat a DiscoverEU program keretében 
(egy utazás hossza 1-től akár 30 napig terjedhet).



A tevékenységek időtartama
A projekt 6 - 24 hónapig tarthat, és több tevékenységből állhat.

Európai Szolidaritási Testület
Az olyan projekteket támogatja, melyeknek témája a szolidaritás vagy az 
önkéntesség.

Résztvevőként lehetőséged van:
• elutazni és részt venni az önkéntes tevékenységekben, egy nemzeti vagy 

határokon átnyúló szolidaritási projektben, és pozitívan befolyásolni 
a környezeted,

• elutazni Európa különböző országaiba, vagy részt venni a hazai 
projektekben,

• használni a nemzeti és nemzetközi projektjeink ingyenes online adatbázisát,
• nemzetközi Youthpass tanúsítványt  szerezni, amely az újonnan szerzett 

ismereteidről, készségeidről, álláspontodról tanúskodik,
• önmegvalósításra és értelmes tevékenység végzésérere, valamint új 

tapasztalatokra tehetsz szert olyan területeken, amelyek nemcsak a szá-
modra, de a társadalom számára is előnyösek.

Kinek ajánlott:
18 - 30 év közötti fiatalok számára. 

Szervezőként lehetőséged van: 
• önkéntes projekteket alkotni Szlovákiában és Európában, 
• saját projektet kezdeményezni a fiatalok egy csoportjával a közösség- 

fejlesztés helyi szintű támogatása érdekében,
• használni a potenciális projektrésztvevők ingyenes online adatbázisát, 

hogy a profiljuk alapján megtaláld a megfelelő résztvevőket,
• a fiatalok számára lehetőséget adni a fejlődésre és arra, hogy aktívan részt 

vegyenek a kölcsönös kapcsolatok erősítésében a társadalomban. 

Kinek ajánlott?
Nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások, közintézmények, 
önkormányzatok, iskolák és fiatalokból álló csoportok vehetnek részt (le-
galább 5 olyan személy, aki már elmúlt 18, de nincs még 30 éves).



Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei
Önkéntes projektek
A fiatalok számára lehetővé teszik, hogy egyénileg vagy csoportokban 
vegyenek részt az Európai Uniós országokban és partnerországokban nemzeti 
vagy nemzetközi szinten végzett önkéntes tevékenységekben.

A szervezetek és intézmények számára ezek a projektek új szakmai és szemé- 
lyes megközelítéseket jelentenek egy nemzetközi együttműködés keretén belül.

A tevékenység időtartama
Az önkéntes 2 héttől 12 hónapig tevékenykedhet egy szervezetben. 

Szolidaritási témájú projektek
Kihívást jelent azon fiatalok számára, akik szeretnék pozitívan befolyásolni 
környezetüket, erősíteni a helyi közösség kölcsönös megértését, támogatni a 
társadalom helyi fejlődését és inspirálni a környezetükben élőket. Ezek a 
projektek a 18 - 30 év közötti fiatalok minimum 5 főből álló nem formális 
csoportjai számára elérhetők.

A tevékenység időtartama
A szolidaritási projektek 2-12 hónapig tarthatnak.

Eurodesk
36 európai országban működő információs hálózat a fiatalok és az ifjúsá-
gi munkások számára. Egyszerű és gyors hozzáférési lehetőséget biztosít 
a tanulási, munkavállalási, önkéntes, utazási és egyéb lehetőségekhez 
a fiatalok számára. Az Eurodesk hálózata információs szolgáltatásokat 
kínál a fiataloknak és a velük dolgozóknak az európai oktatási, képzési és 
ifjúsági lehetőségekről, valamint lehetővé teszi a fiatalok bevonását az eu-
rópai tevékenységekbe. 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 támogatások-
kal kapcsolatos kérdésekre, eseményekre és kiadványokra. Hozzájárul az 
Európai Ifjúsági Portál jobb működéséhez is.



Kinek ajánlott?
30 év alatti fiatalok és ifjúsági dolgozók számára

Európai Ifjúsági Portál
www.europa.eu/youth

Egy olyan online portál, amely informálja a fiatalokat a lehetőségeikről. Az 
Európai Ifjúsági Portál európai és nemzeti szinten nyújt tájékoztatást azokról a 
lehetőségekről és kezdeményezésekről, amelyek az Európában élő, tanuló és 
dolgozó fiatalokat érdeklik.
• Kulcsfontosságú témákkal foglalkozik beleértve a tanulmányokat, 

munkát, önkéntességet, utazást és társadalmi beilleszkedést.
• Az Európai Ifjúsági Portál tájékoztatja a fiatalokat az európai és Európán 

kívüli lehetőségekről,
• Propagálja a tanulásra, munkára és önkéntességre irányuló 

kezdeményezéseket.

DiscoverEU
Ez egy olyan esemény, ahol a 18 éves fiatalok számára lehetőség nyílik egy 
rövid egyéni vagy csoportos európai körútra. Célja továbbá, az is, hogy a 
fiatalokat olyan készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel, ame- 
lyeket a jövőben kamatoztathatnak, valamint fenntartható utazásra és a 
környezettudatosság fejlesztésére inspirálja őket.

A DiscoverEU egy pályázat, melyre a fiatalok közvetlenük az Európai Ifjúsági 
Portálon jelentkezhetnek. 

A tevékenységek időtartama
A DiscoverEU keretében az utazás minimális időtartama 1 nap, maximális 
időtartama pedig 1 hónap.



Elérhetőségek
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Eurodesk Slovensko

eurodesk_sk

www.youtube.com/iuventabratislava

www.iuventa.sk

www.eurodesk.sk

www.erasmusplus.sk

www.zborsolidarity.eu


