
Programy EÚ pre mládež
Grantová podpora na realizáciu projektov je 
financovaná z prostriedkov Európskej únie.



Chceš získať nové kompetencie neformálnym spôsobom vzdelávania, 
spoznávať Európu, naučiť sa cudzí jazyk a získať nové priateľstvá?
 
Máš chuť vytvoriť si vlastný projekt alebo zapojiť sa do tvorby projektov s 
ďalšími mladými ľuďmi? Tak sa zapoj do programu Erasmus+ mládež a Eu-
rópskeho zboru solidarity. Pre začiatok stačí, ak si otvoríš tento leták  
a prostredníctvom kontaktov uvedených v jeho závere požiadaš o viac 
informácií.

Erasmus+ pre oblasť mládeže
Je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodnú spo-
luprácu. Vedeli ste, že Erasmus+ nie je určený len pre študentov a študentky?

Ako účastník máš možnosť:

• zúčastniť sa mládežníckej výmeny doma alebo kdekoľvek v Európe, stať sa 
súčasťou aktivít participácie mládeže a predstaviť svoje potreby a názory 
politikom a ďalším osobám s rozhodovacou právomocou, vy-tvoriť vlastné 
kampane a upozorniť na dôležité témy, či vzdelávať sa ako aktívny pra-
covník s mládežou,

• možnosť vycestovať do viac ako 30 európskych krajín,
• získať medzinárodne uznávaný certifikát Youthpass, ktorý vypovedá o tvo-

jich novo získaných vedomostiach, zručnostiach a postojoch,
• využiť získané vedomosti a skúsenosti ďalej pri osobnom uplatnení alebo 

rozvoji práce s mládežou na Slovensku.

Pre koho je určený:
• mladých ľudí vo veku 13 až 30 rokov (nie je podmienkou byť študentom/

študentkou),
• pracovníkov s mládežou (bez vekového obmedzenia).

Ako organizátor máš možnosť:

• vytvoriť vlastný krátkodobý projekt alebo dlhodobé strategické partnerstvo,
• podporiť mladých ľudí a pomôcť im zrealizovať vlastný projekt,



AKTIVITY ERASMUS+ PRE MLÁDEŽ
Kľúčová akcia 1

Mládežnícka výmena
Umožňuje získať grant na stretnutie skupín mladých ľudí (16 až 60 účastníkov) 
vo veku 13 až 30 rokov z minimálne dvoch krajín EÚ a partnerských krajín.
Cieľom takéhoto stretnutia je, aby si mladí ľudia navzájom vymenili svo-
je vedomosti, skúsenosti, názory v rámci témy, ktorá je pre nich zaujímavá 
a v ktorej sa chcú vzdelávať.

Dĺžka trvania aktivity
Aktivita projektu mládežníckej výmeny môže trvať od 5 do 21 dní.

Mobilita pracovníkov s mládežou
Umožňuje získať grant na zrealizovanie alebo účasť na školení, seminári, 
študijnej návšteve alebo job-shadowingu organizácii aktívnej v oblasti práce 
s mládežou.
 
Dĺžka trvania aktivity
Aktivita v rámci projektu mobility pracovníkov s mládežou môže trvať od 2 dní 
do 2 mesiacov.

• aktívne zapojiť mladých ľudí do verejného diania prostredníctvom projek-
tov zameraných na participáciu mládeže,

• realizovať semináre, školenia, mládežnícke výmeny, študijné návštevy či 
job-shadowingy medzinárodného rozmeru,

• vymieňať si svoje skúsenosti s ostatnými pracovníkmi s mládežou.

Pre koho je určený:

Zapojiť sa môžu neziskové organizácie, sociálne podniky, verejné inštitúcie, 
samosprávy, školy a neformálne skupiny mladých ľudí (najmenej v počte 4 
osôb vo veku 13 až 30 rokov) a ďalšie subjekty.



Kľúčová akcia 2 - Partnerstvá pre spoluprácu

Kooperačné partnerstvá
Môže ísť buď o jednoduchší projekt spolupráce medzi malými organizáciami 
pracujúcimi v oblasti práce s mládežou, alebo o komplexnejšie partnersvo  
zamerané na rozvoj a výmenu inovatívnych postupov v neformálnom 
vzdelávaní a v práci s mládežou.
Projekty by mali spočívať v inovácii, podpore uznávania neformálne-
ho vzdelávania, zavádzania nových metód neformálneho vzdelávania 
s využitím online nástrojov alebo medzisektorovej spolupráci s cieľom rozvoja 
práce s mládežou.

Dĺžka trvania aktivity
Projekt môže trvať od 12 do 36 mesiacov a môže pozostávať z viacerých ak-
tivít.

Malé partnerstvá
Tento typ projektov je určený pre prvožiadateľov v rámci Kľúčovej akcie 2 pre 
malé a menej skúsené organizácie v oblasti práce s mládežou. Zámerom 
partnerstiev je podporiť prvé kroky organizácií pri tvorbe a rozvoji medz-
inárodných partnerstiev a spoluprác.

Aktivity zamerané na participáciu mládeže
Umožňujú mladým ľuďom aktivizovať sa a zapájať sa do vecí verejných, upo-
zorňovať na spoločensky dôležité témy, problémy a pod. Umožňujú mladým 
ľuďom napr. komunikovať s osobami, ktoré majú právomoc rozhodovať  
o veciach verejných (učitelia, starostovia, primátori, poslanci na rôznych 
úrovniach atď.). Tieto aktivity mladým ľuďom umožňujú predstaviť svoje 
problémy a potreby zodpovedným osobám a hľadať spoločné riešenia, ktoré 
budú v rámci projektu a po ňom spoločne realizovať.

Dĺžka trvania aktivity
Projekt môže trvať od 3 do 24 mesiacov a môže pozostávať z viacerých aktivít.

Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie
V rámci tejto akcie môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí 
získať podporu na realizáciu projektov, vďaka ktorým sa môžu mladí 18-roční 
ľudia s nedostatkom príležitostí zúčastniť na akcii DiscoverEU za rovnakých 
podmienok s rovesníkmi.

Dĺžka trvania aktivity
Trvanie projektu je 3 až 18 mesiacov a organizácia môže počas životného cyk-
lu projektu zorganizovať viaceré cesty (jedna cesta trvá 1 až 30 dní) v rámci 
akcie DiscoverEU.



Dĺžka trvania aktivity
Projekt môže trvať od 6 do 24 mesiacov a môže pozostávať z viacerých aktivít.

Európsky zbor solidarity
Podporuje dobrovoľníctvo a projekty v oblasti solidarity.

Ako účastník máš možnosť:
• vycestovať a zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít alebo byť súčasťou 

národného či cezhraničného solidárneho projektu a pozitívne ovplyvniť 
svoje okolie,

• možnosť vycestovať do rôznych európskych krajín alebo zúčastniť sa ak-
tivít na Slovensku,

• využiť bezplatnú online databázu národných a medzinárodných projektov,
• získať medzinárodne uznávaný certifikát Youthpass, ktorý vypovedá o tvo-

jich novo získaných vedomostiach, zručnostiach a postojoch,
• sebarealizovať sa, robiť zmysluplnú činnosť a získať nové skúsenosti 

v oblastiach prínosných nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť.
Pre koho je určený:
Mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov.

Ako organizátor máš možnosť:
• vytvoriť projekt pre dobrovoľnícke príležitosti na Slovensku a v Európe,
• iniciovať vlastný projekt so skupinou mladých ľudí a podporiť tak komu-

nitný rozvoj na lokálnej úrovni,
• využiť bezplatnú online databázu potenciálnych účastníkov projektu, a vy-

hľadať tak vhodných účastníkov na základe profilu,
• dať mladým ľuďom príležitosť rozvíjať sa a aktívne sa podieľať na posil-

není vzájomných vzťahov v spoločnosti.

Pre koho je určený:
Zapojiť sa môžu neziskové organizácie, sociálne podniky, verejné inštitúcie, 
samosprávy, školy alebo skupiny mladých ľudí (najmenej v počte 5 osôb vo 
veku 18 až 30 rokov) a ďalšie subjekty.



Aktivity Európskeho zboru solidarity
Dobrovoľnícke projekty
Umožňujú mladým ľuďom zapojiť sa individuálne alebo v skupinách do dob- 
rovoľníckych aktivít realizovaných na národnej alebo medzinárodnej úrovni 
v krajinách EÚ a v partnerských krajinách.

Pre organizácie a inštitúcie hosťujúce dobrovoľníkov predstavujú tieto projekty 
nové pracovné a osobné prístupy prostredníctvom spolupráce v medzinárod-
nom tíme.

Dĺžka trvania aktivity
Dobrovoľník môže v organizácii pôsobiť po dobu 2 týždňov až 12 mesiacov.

Projekty v oblasti solidarity
Sú výzvou pre tých mladých ľudí, ktorí chcú pozitívne ovplyvniť svoje okolie, 
posilniť vzájomné porozumenie miestnej komunity, podporiť lokálny rozvoj 
spoločnosti a inšpirovať aj ostatných okolo seba. Tieto projekty sú určené pre 
neformálne skupiny mladých ľudí pozostávajúcich minimálne z 5 mladých ľudí 
vo veku 18 až 30 rokov. 

Dĺžka trvania aktivity
Solidárne projekty môžu trvať od 2 do 12 mesiacov.

Eurodesk
Je informačná sieť pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, ktorá 
pôsobí v 36 európskych krajinách. Umožňuje jednoduchý a rýchly prístup 
k informáciám o možnostiach štúdia, práce, dobrovoľníctva, cestovania 
a rôznych zahraničných príležitostiach pre mladých ľudí. Sieť Eurodesk 
ponúka mladým ľuďom a osobám, ktoré s nimi pracujú, informačné služby 
 o európskych príležitostiach v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy  
a mládeže, ako aj zapojenia mladých ľudí do európskych aktivít.
Sieť Eurodesk pôsobí vo všetkých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách
pridružených k programu a na európskej úrovni ju koordinuje kancelária 
Eurodesk v Bruseli. Sieť Eurodesk ponúka služby poskytujúce odpovede na 
otázky, informácie o financovaní, podujatia a publikácie. Prispieva aj k lep-
šiemu fungovaniu Európskeho portálu pre mládež.



Pre koho je určený?
Pre mladých ľudí do 30 rokov a pracovníkov s mládežou.

Európsky portál pre mládež
www.europa.eu/youth

Online portál, ktorý poskytuje informácie o príležitostiach pre mladých ľudí. 
Európsky portál pre mládež poskytuje informácie na európskej a vnútroštát-
nej úrovni o príležitostiach a iniciatívach, ktoré sú zaujímavé pre mladých ľudí 
žijúcich, študujúcich a pracujúcich v Európe.
• Venuje sa kľúčovým témam vrátane štúdia, práce, dobrovoľníctva, ces-

tovania a sociálneho začlenenia mladých ľudí.
• Európsky portál pre mládež ponúka mladým ľuďom informácie o príleži-

tostiach v Európe aj mimo nej.
• Zdieľa iniciatívy s cieľom učiť sa, pracovať a vykonávať dobrovoľnícku 

činnosť.

DiscoverEU
Akcia, ktorou sa mladým ľuďom vo veku 18 rokov ponúka príležitosť vydať sa
na krátku cestu po Európe, či už samostatne, alebo v skupine. DiscoverEU 
má za cieľ u účastníkov posilniť ich zmysel spolupatričnosti k Európskej únii 
a umožniť im objavovať jej kultúrnu rozmanitosť. Takisto je jej cieľom vybaviť 
mladých ľudí zručnosťami a kompetenciami, ktoré budú môcť zúročiť  
v budúcnosti, ako aj inšpirovať ich konkrétne k udržateľnému cestovaniu  
a vo všeobecnosti k rozvíjaniu environmentálneho povedomia.
DiscoverEU zahŕňa všeobecnú akciu, o ktorú môžu mladí ľudia požiadať pria-
mo na Európskom portáli pre mládež, ako aj akciu týkajúcu sa inklúzie, kde 
môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu
na realizáciu projektov v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže.

Dĺžka trvania aktivity
DiscoverEU Všeobecná akcia: najmenej 1 deň a najviac 30 dní v prípade, že 
účastník bude vybraný.



Kontakty
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Eurodesk Slovensko

eurodesk_sk

www.youtube.com/iuventabratislava

www.iuventa.sk

www.eurodesk.sk

www.erasmusplus.sk

www.zborsolidarity.eu


