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Ifjúsági cserék
Ha szeretnéd bejárni
Európát és külföldi
barátokat szerezni…

Ifjúsági
kezdeményezések

Ifjúsági
demokráciaprojektek

Ha valami újat,
hasznosat
tervezel környezeted
számára…

Ha szívesen
részt veszel a
közösségi
életben…

akkor az ifjúsági
csere remek lehetőség arra,
hogy találkozz fiatalokkal
Európa különböző
országaiból, hogy megismerj
más kultúrákat és társaiddal
egymástól tanuljatok egy
adott témakör kapcsán
(például: művészet és
kultúra, média és
kommunikáció,
környezetvédelem,
egészség, sport,
ifjúságpolitika).

akkor az ifjúsági kezdeményezést Neked
találták ki, mert
lehetővé teszi, hogy
megvalósítsd elképzelésed
barátaiddal és kipróbáld
magad egy projekt tervezésében és létrehozásában.
Tehetsz valami fontosat
társaiddal a helyi
közösségedért, de más
országok fiataljaival is
együttműködhettek helyi
csoportok hálózataként.

Tevékenység időtartama:
6- 21 nap
Résztvevők:
13-25 év közötti fiatalok

Projekt időtartama:
3-18 hónap
Résztvevők:
15-30 év közötti fiatalok

akkor remek lehetőséget
kínál az
ifjúsági
demokráciaprojekt
arra, hogy helyi,
regionális, országos
és nemzetközi
szinten tapasztalatokat
szerezz.
A kategória keretében
a fiatalok demokratikus
részvételét
támogató programokat
szervezhetsz.
Projekt időtartama:
3-18 hónap
Résztvevők:
13-30 év közötti fiatalok

Európai Önkéntes
Szolgálat
Ha kalandra vágysz,
szeretnél nyelvet
tanulni és önkéntesként
tapasztalatot szerezni…
akkor az EVS (European
Voluntary Service) Neked
szól! Ha még nem döntötted
el, mihez lenne kedved és
szívesen szereznél tapasztalatot külföldön, akkor most
kockázat nélkül kipróbálhatod magad.
Az EVS 18-30 év közötti fiatalokat céloz meg, a részvétel
ingyenes, nem kell hozzá
nyelvvizsga, diploma, mun
katapasztalat. Ezek nélkül is
lehetsz külföldön önkéntes,
akár 12 hónapig!
Amit az Európai Bizottság
nyújt: egyszeri oda-visszaút
finanszírozása 90 %-ban,
teljes körű biztosítás, szállás,
ellátás, helyi közlekedés,
zsebpénz (országonként
változó), személyes támogatás (mentor), nyelvi képzés,
Youthpass tanúsítvány.

Együttműködés
az Európai Unióval
szomszédos
partnerországokkal
Ha megismernéd az
EU-val szomszédos
országok
kultúráját…
akkor erre a projektre kell
jelentkezned!
A 3. alprogram
keretén belül az EU
határain túllépve,
Kelet-Európa, Kaukázus,
a Mediterrán régió
és Délkelet-Európa
fiataljaival és az egész
világ más területeinek
kultúrájával ismerkedhetsz
meg.
Ifjúsági csere
Tevékenység időtartama:
6-21 nap
Résztvevők:
13-25 év közötti fiatalok
Képzés és hálózatépítés
Projekt időtartama:
3-18 hónap
Résztvevők:
nincs korhatár.

Képzési és
hálózatépítési
projektek
Ha szívesen
tapasztalatot
cserélnél más
ifjúsági
szakemberekkel
vagy
fejlesztenéd
magad ifjúsági
területen…
akkor
a 4.3 kategória
keretében céljaid
megvalósításához
támogatásra számíthatsz!
A tréningek során
ugyanis
a bevált gyakorlatokat
megoszthatjátok
más szervezetek,
közösségek képviselőivel.
És persze új ötleteket
és partnereket
szerezhettek a későbbi
projektekhez.
Projekt időtartama:
3-18 hónap
Résztvevők:
korhatár nincs.

Fiatalok és
ifjúságpolitikai
döntéshozók
találkozói
Ha Te is
elmondanád
véleményed
a döntéshozóknak…
akkor erre lehetőséged
nyílik, ha a kategória
keretében részt veszel
egy nemzetközi ifjúsági
szeminárium vagy
nemzeti ifjúsági találkozó
szervezésében. Az ilyen
eseményeken
a döntéshozókkal való
párbeszéd során te
is hozzájárulhatsz a
téged érintő döntések
előkészítéséhez.
Az európai döntéshozók
és a fiatalok között zajló
Strukturált Párbeszéd
kapcsán szintén
ebben a kategóriában
pályázhatsz!

Projekt időtartama:
3-18 hónap
Résztvevők:
15-30 év közötti fiatalok

Miért pont a
Fiatalok
Lendületben
Program?
Mobilitás, lendület,
interkulturális tanulás,
fiatalok, Európa,
önkéntesség…
Az Európai Bizottság, az
Európai Parlament és az
Európai Unió tagállamainak
megállapodása értelmében
jött létre a Fiatalok
Lendületben Program
(Youth in Action), melynek
célja, hogy a 13-30 év közötti fiatalokat aktív társadalmi részvételre, szolidaritásra ösztönözze és tapasztalati
tanulás útján bevonja őket
Európa jövőjének alakításába.
A Program lehetővé teszi
Számodra, hogy tapasztalatok útján bővítsd tudásodat
és fejleszd személyiséged,
iskolázottságtól, szociális
és kulturális hátteredtől
függetlenül.

Ki pályázhat?
Nonprofit társadalmi szervezet, helyi vagy regionális közintézmény, fiatalok informális csoportja, európai szintű
ifjúsági szervezet, nemzetközi nonprofit civil szervezet,
ifjúsági, sport vagy kulturális
rendezvényt szervező profitorientált szervezet.

Akik már
kipróbálták…
„Az EVS egyik hatalmas
előnye: akár 12 hónap
egy tetszőleges helyen,
és nem lesz az öreg kontinensnek olyan szeglete,
ahol ne ismernél valakit.”
„Végül hogy, hogy nem,
Törökország, pontosabban
a török Riviéra, Antalya
városa adódott. A projektet ‘mintha’ csak rám írták
volna – én voltam az első
önkéntes egy outdoor sport
klubban. Persze nem ment
minden egyszerűen. Mondanom sem kell, mennyire
nehéz egy idegen kultúrában kenyeret venni, rájönni,
miért veszi le mindenki a
cipőjét egy házba belépve,
vagy, hogy hogyan lehet
csak kiabálással megállítani
egy buszt… Nulla töröktudással szociálisan hátrányos helyzetű kisgyerekeknek programot szerveztem,
árvaházban parádéztam,
sportra tanítottam a nagyobbakat. Ja, és persze
megtanítottak törökül! Én
sem hittem volna, hogy így
fog menni, de a helyzet az,
hogy pontosan egy évvel
megérkezésem után igencsak huszáros felsőfokút
vágtam ki. EVS- Élet: 1-0.”
Mátis Viktor - Törökország

„Olyan harmadév vége, negyedév közepe felé – pláne,
ha kétszakos – az embernek
határozottan
kezd elege lenni
az egyetemből,
különös tekintettel
a vizsgaidőszakokra.
Ez volt az egyik ok.
A másik Spanyolország
és a spanyol nyelv iránt
érzett olthatatlan
és máig sem enyhülő
vonzódásom.
Ebből könnyen kikövetkeztethető, hogy két dologra
vágytam: némi lazításra
és nyelvtanulásra.
Meg persze tudásra:
emberekről, nyelvről,
kultúráról, történelemről,
ételekről, életszemléletről,
magyarán mindenről. EVSönkéntesnek lenni életre
szóló tapasztalat...
Magyarországon már vagy
kétszázan kipróbálták.
Most te jössz!”
Horváth Ágnes Spanyolország

Érdekel?
Projektötleteket,
aktuális híreket, az FLP-hez
kapcsolódó képzésekről
és a pályázás technikai
feltételeiről szóló
információkat
találsz a

www.mobilitas.hu/flp
honlapon!

Ne felejtsd!
Évente három alkalommal
nyújthatsz be pályázatot
a Fiatalok Lendületben
Programirodához.
Ha úgy érzed,
hogy nem találod
meg az európai
információk tengerében,
amit keresel,
és szeretnél többet tudni
az Európai Unióról,
az ott élő fiatalokról,
vagy csak kíváncsi vagy,
hol tanulhatsz vagy
végezhetsz önkéntes
munkát, klikkelj ránk:

www.eurodesk.hu
Akkreditált küldő és fogadó
szervezetek adatbázisa:

www.evsdatabase.eu

Kövess minket a Facebook-on:

www.facebook.com/
EurodeskFLP

Kitől kérhetsz
információt?
Az Eurodesk hálózat 1800
partnerszervezete Európaszerte biztosít információkat fiatalok és fiatalokkal
foglalkozók számára.
Magyarországon több mint
40 civil szervezet vesz részt a
hálózat munkájában.
Az Eurodesk partnerek
között akad ifjúsági információs és tanácsadó iroda, civil
szervezet vagy akár teleház
is. Külföldi és belföldi munkavállalás, önkéntesség,
tanulás, szabadidős programok terén alapinfókhoz juthatsz ezekben az irodákban.
A Mobilitás regionális
koordinátorai részletes
tájékoztatást adnak a különböző pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. Ha van egy
jó ötleted, de nem tudod,
milyen irányba tedd meg a
kezdő lépéseket, a Mobilitás
regionális irodáiban segítenek és hasznos tanácsokkal
látnak el a pályázás során.

Hol keress minket?
A magyarországi Eurodesk
hálózatot az NCSSZI –
Mobilitás Országos Ifjúsági
Igazgatóság koordinálja, így
a Mobilitás központjában
rendelkezésedre állnak az
Eurodesk országos koordinátorai. Szintén a Mobilitás
működteti a Fiatalok
Lendületben Programirodát,
amely az EU ifjúsági
pályázatait kezeli Magyarországon. A Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat
honlapja:

www.mobilitas.hu

Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodát
Budapesten, Miskolcon,
Debrecenben, Szegeden,
Győrben, Veszprémben
és Pécsett találsz.
Az Eurodesk partnerszervezetek és a régiós koordinátorok elérhetőségei:

www.eurodesk.hu/
eurodesk_partnerek

Fiatalok
Lendületben
Program

