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Dzięki sektorowi dla młodzieży w ramach Erasmusa+ organizacje, pracownicy młodzieżowi i sama młodzież otrzymają nowe możliwości realizacji pomysłów.
Program Erasmus+ tylko dla studentów? Wbrew doniesieniom mediów i samej nazwie program
Komisji Europejskiej jest adresowany do wielu różnych grup: uczniów, nauczycieli, pracowników naukowych, studentów, a także pracowników młodzieżowych. Co konkretnie będzie wspierać nowy
program w części dotyczącej młodzieży?
Po pierwsze – mobilność, czyli projekty edukacyjne związane z wyjazdem do innego kraju. W ramach tych działań finansowane będą: wymiany młodzieżowe, Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), szkolenia i tworzenie sieci. Zasięg geograficzny tych działań jest bardzo szeroki –
obejmuje całą Europę, kraje Partnerstwa Wschodniego i Basenu Morza Śródziemnego.
Mobilności to nie jedyne projekty, z których będzie można skorzystać. Erasmus+ przewiduje także
wspieranie projektów w ramach partnerstw strategicznych. Choć nazwa ta brzmi bardzo europejsko,
nie należy się jej obawiać. Partnerstwa umożliwią realizowanie bardzo różnorodnych pomysłów:
zarówno niewielkich projektów z jednym partnerem z zagranicy, jak i dużych przedsięwzięć, w które
zaangażowanych może być kilka, a nawet kilkanaście podmiotów – nie tylko organizacji młodzieżowych. W ramach sektora młodzieżowego będzie można realizować projekty angażujące młodzież
i organizacje młodzieżowe w partnerstwie z instytucjami edukacyjnymi, władzami lokalnymi, a także
z przedsiębiorstwami. Daje to duże możliwości rozwojowe dla samych organizacji, które będą mogły
rozwinąć swój potencjał i promować dobre praktyki pracy z młodzieżą.
Trzecim obszarem wsparcia dla młodzieży w ramach Erasmusa+ będzie pomoc we wdrażaniu reform. Chodzi o finansowanie projektów dialogu usystematyzowanego, czyli współpracy młodych ludzi
i decydentów polityki młodzieżowej. Projekty w tym obszarze będą mogły być realizowane zarówno
na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
Jak widać, przekrój możliwości, jakie daje Erasmus+ w części dotyczącej młodzieży jest bardzo szeroki – każda organizacja czy grupa chcąca realizować projekty w tym obszarze znajdzie dla siebie
pole do działania. Trzeba przy tym pamiętać, że to nie jedyne możliwości oferowane przez nowy
program. W ramach innych komponentów finansowane będą również wymiany szkół, nauczycieli,
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szkolenia pracowników naukowych, czyli działania wspierające osoby pracujące z młodzieżą, a także
samą młodzież.
Dodatkową zaletą Erasmusa+ będzie uproszczenie zasad finansowania, co w praktyce zwiastuje dużo łatwiejsze zarządzanie budżetem i rozliczanie zrealizowanych projektów.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
media@frse.org.pl | tel. 22 463 11 73 | www.frse.org.pl

