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Erasmus+
Mobilność edukacyjna (KA 1)

Akcja 1

Mobilność osób
pracujących z młodzieżą
Ta akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji
osób, które pracują z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzyskać wsparcie na organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów,
spotkań oraz staży (trwających od dwóch dni do dwóch miesięcy,
z wyłączeniem czasu podróży).
Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.
Kto może uczestniczyć w projekcie?
W Mobilności osób pracujących z młodzieżą: osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy,
wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup
i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.
Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji
z 2 różnych krajów, a udział może wziąć maksymalnie 50 osób.
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Erasmus+
Mobilność edukacyjna (KA 1)

Akcja 1

Mobilność młodzieży
Wymiany młodzieżowe
Są to spotkania edukacyjne co najmniej dwóch grup młodzieży z różnych krajów. Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi,
który interesuje młodzież, a jednocześnie jest zgodny z priorytetami
programu Erasmus+ i wykorzystuje metody edukacji pozaformalnej.
Szczególny nacisk kładziony jest na inicjatywę młodzieży oraz jej aktywny udział na wszystkich etapach realizacji projektu. To czas na
zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. Młodym
ludziom muszą towarzyszyć pełnoletni liderzy. Wymiana może trwać
od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży.
Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.
Kto może uczestniczyć w projekcie?
W Wymianach młodzieżowych: młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60.

Wolontariat Europejski
Projekty wolontariatu można realizować obecnie w ramach programu
Europejski Korpus Solidarności. Więcej informacji: www.eks.org.pl.
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Zmienia
umysły

Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne
Partnerstwo strategiczne to przemyślana, międzynarodowa współpraca organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją
pozaformalną. Jej celem jest realny, długofalowy wpływ na sposoby
i metody pracy z młodzieżą, a efektem – podniesienie kompetencji
młodych ludzi i ułatwienie im odnalezienia się w samodzielnym życiu.
To także szansa na rozwój organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą, które zajmują się edukacją pozaformalną.
Działania wspierane w ramach programu
1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Współpraca międzynarodowa w celu podnoszenia jakości pracy z młodzieżą poprzez
tworzenie nieszablonowych narzędzi edukacyjnych do pracy z młodymi ludźmi, jak również wymiany doświadczeń i poznania nowych
metod pracy. Projekt powinien przynieść wymierny efekt, zmianę
w miejscu, gdzie żyje, działa i uczy się młody człowiek. Po projekcie
musi pozostać coś trwałego, rezultat, coś z czego będzie mogła
korzystać grupa organizacji partnerskich realizujących projekt, jak
również inne organizacje czy instytucje, np.: program, metoda, scenariusz zajęć, portal edukacyjny czy aplikacja.
2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk. Od
2016 roku możliwa jest także wymiana dobrych praktyk, czyli współpraca umożliwiająca wymianę metod i sposobów pracy, obserwacja
różnych rozwiązań stosowanych w organizacji partnerskiej, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry, a także samej młodzieży.
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Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2)

Akcja 2

Międzynarodowe
inicjatywy młodzieżowe
To projekty tworzone z myślą o społecznościach lokalnych, przygotowane, realizowane i koordynowane przez grupy młodych ludzi z minimum dwóch różnych krajów.
Projekty mogą trwać od 6 do 36 miesięcy.
Działania wspierane w ramach programu
Grupy młodzieżowe w swoich krajach jednocześnie realizują działania
lokalne o tej samej tematyce, pozostając ze sobą w kontakcie i wymieniając się na bieżąco doświadczeniami. Część działań może być
również realizowana wspólnie w kraju/krajach partnerów. Taki projekt
umożliwia młodym ludziom dzielenie się swoimi doświadczeniami
i umiejętnościami, a także aktywne włączenie się w życie swoich społeczności.
Kto może uczestniczyć w projekcie?
Projekt Międzynarodowej Inicjatywy Młodzieżowej przede wszystkim
powinien być opracowany i realizowany przez młodych ludzi w wieku 13-30 lat, którzy mogą korzystać z pomocy osoby doświadczonej
w danej dziedzinie lub pracy metodą projektu np. pedagoga, instruktora, opiekuna świetlicy – ważne, by osoba ta pracowała i działała na
rzecz młodzieży. Wniosek o dofinansowanie grupa młodzieży może
złożyć poprzez własną lub zaprzyjaźnioną organizację pozarządową,
instytucję kulturalną, szkołę, firmę edukacyjną, czyli podmiot działający na rzecz młodzieży.
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Erasmus+
Wsparcie reform w edukacji (KA 3)

Akcja 3

Rozwój
polityki młodzieżowej
Akcja ta ma ułatwiać dialog i budowanie relacji pomiędzy młodymi
ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży (np. w obszarze sportu, edukacji i kultury).
Projekty mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.
Działania wspierane w ramach programu
Akcja 3 programu Erasmus+ Młodzież to między innymi: spotkania,
debaty, seminaria, konsultacje oraz warsztaty podejmujące temat
polityki i działań realizowanych przez instytucje publiczne Unii Europejskiej wobec młodzieży. Akcja wspiera działania rozwijające dialog
usystematyzowany i współpracę między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki dotyczącej młodzieży. Co ważne,
mogą to być projekty krajowe (bez konieczności angażowania grupy
z innego kraju) lub międzynarodowe (wystarczy jeden zagraniczny
partner).
Kto może uczestniczyć w projekcie?
W akcji 3 programu Erasmus+ Młodzież może uczestniczyć grupa co
najmniej 30 osób w wieku 13-30 lat. Dodatkowym atutem jest zaproszenie do współpracy instytucji lub osób odpowiedzialnych za
politykę dotyczącą młodzieży (np. na poziomie lokalnym). Podstawą
działań tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to, czego uczy
się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki.
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