
INSPIRÁCIÓ (MEGVALÓSULT PÉLDA) 

KLIKK! 

Play to change! – nemzetközi képzés a kreatív, színházi eszközök 
használatáról a városi ifjúsági munkában, Budapest, 2012.
(Artemisszió Alapítvány)

» Résztvevők: 22 résztvevő, 10 országból, városi környezetben hátrányos
helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek, animátorok, aktivisták, 
önkéntesek

» Célok: a társadalmi realitások, kirekesztés-bevonás dinamikáinak
feltérképezése, a színházi eszközök átadása, kreatív munkafolyamat 
megtapasztalása, a tanultak helyi szintű adaptálása. 

» Módszerek: fizikai színház és az elnyomottak színházának elemei,
a nemformális pedagógia eszközei (jégtörők, csapatépítők, reflexió, 
megbeszélés, tereplátogatás, előadás)

» Eredmények: előadás, készségfejlesztés, adaptálható kreatív eszközök
tanulása, kisfilm (Youtube-on megtalálható)

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda - www.eplusifjusag.hu
» a program magyar nemzeti irodája ifjúsági területen
» információ a programról, pályázás szervezeteknek 
» ott vagyunk a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon is!

Eurodesk - www.eurodesk.hu
» EU-s mobilitási lehetőségek
» információ, partnerkeresés

SALTO - www.salto-youth.net
» nemzetközi képzések meghirdetései
» szakmai, módszertani anyagok
» tréneri adatbázis

Erasmus+
Szakemberek 
mobilitása

Az Erasmus+ program az Európai Unió
2014-2020 között futó oktatási, képzési,
ifjúsági és sport programja.

MIRŐL SZÓL? 

Az Erasmus+ ifjúsági területén a szakemberek mobilitása keretében
ifjúsági szakemberek vehetnek részt tanulmányi célú mobilitásban
– vagyis egy nemzetközi képzési vagy kapcsolatépítési programon.
A programban való részvétel fejleszti a résztvevők személyes és szakmai 
készségeit, valamint a nemzetközi mobilitást, a kapcsolatépítést, a szakmai 
fejlődést és tapasztalatcserét segíti elő. 

 
A program fejlődési lehetőséget biztosít ifjúsági szervezetek munkatársainak, 
önkénteseinek; fiatalokkal foglalkozó szociális munkásoknak, animátoroknak, 
képzőknek. Pályázatot civil szervezetek, egyesületek, társadalmi 
vállalkozások, közintézmények, informális csoportok nyújthatnak be.

KIKNEK? 



Támogatható tevékenységek:
» szeminárium: egy adott téma köré épül, a résztvevők szakmai

tapasztalatot cserélnek

» képzés: a résztvevők egy adott témáról tanulnak, az ehhez kapcsolódó 
kompetenciáikat fejlesztik

» partnerkereső tevékenység: a résztvevők nemzetközi
partnerkapcsolatokat építenek, és közös projektterveken dolgoznak

» tanulmányút: több szervezet meglátogatása és szakmai programokon
való részvétel során a résztvevők megismerik a fiatalokkal végzett
munka helyi jellemzőit 

» szakmai látogatás (job shadowing): látogatás egy külföldi
partnerszervezetnél, betekintés a (mindennapi) tevékenységeikbe,
azok részvételt ösztönző megfigyelése

Pénzügyi keretek:
A program támogatást nyújt a mobilitás költségeihez, vagyis átalányösszeget
(ún. egységköltséget) határoz meg a projekt lebonyolítására: az útiköltségre, 
valamint szervezési támogatásra.
A szervezési támogatás a tevékenység megvalósításához kapcsolódó 
költségekre van: ide tartozhat a szállás, ellátás, biztosítás, tevékenység
és szervezés költségei stb.

 
Feltételek:
» A projekt időtartama: minimum 3, maximum 24 hónap

(az előkészítéssel, megvalósítással, értékeléssel és utánkövetéssel együtt)
A tevékenység időtartama: 2 naptól 2 hónapig (utazással töltött napokat
nem számolva). 

» Tevékenység helyszíne: az egyik részt vevő országban kell lennie
» A résztvevők száma: maximum 50 résztvevő (képzőket, facilitátorokat

is beleértve).
» A projektpartnerek száma: legalább két részt vevő szervezet két

különböző országból

Pályázati határidők 2015-ben:
2015. február 4. 12 óra 
2015. április 30. 12 óra 
2015. október 1. 12 óra

A hivatalos Pályázati Útmutató és a pályázati űrlap megtalálható
az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda honlapján.

HOGYAN MŰKÖDIK? 

Szervezetként: pályázz támogatásra pl. képzés megvalósításához! 
Résztvevőként: vegyél részt pl. egy nemzetközi képzésen!

A programba résztvevőként küldő vagy fogadó szervezeten keresztül lehet 
bekapcsolódni. A pályázatot egy szervezetnek (ez lehet a küldő vagy
a fogadó) kell benyújtania. 

» A résztvevők köre: nincs korhatár. A résztvevő a küldő vagy fogadó 
szervezetek országából kell, hogy érkezzen.

» Részt vevő országok: Az Európai Unió tagállamai és egyéb társult országok 
(vagyis a „Programországok”). Az Európai Unióval szomszédos partnerországok 
partnerként vehetnek részt, amennyiben hozzáadott értéket képviselnek.  

» Szervezőként partnerkereséshez használhatjátok a különböző
adatbázisokat (SALTO, Eurodesk)

» Mi hány napos legyen? – Hivatalosan nincs megkötés, melyik
tevékenységi forma hány napos lehet a megadott általános kereten belül
(2 nap - 2 hónap). Azonban beszélhetünk „ideális” időkeretekről
– egy képzés általában 6-10 napos, egy szeminárium 4-6 napos,
egy tanulmányút vagy szakmai látogatás 5 naptól akár 30 napig is eltarthat, 
egy előkészítő látogatás azonban „csak” pár napos.

» Résztvevőként, ha képzést, szemináriumot keresel, friss információkat,
felhívásokat találsz az Erasmus+ Ifjúság, az Eurodesk valamint a SALTO 
honlapján és Facebook oldalán is!

» A tevékenységről résztvevőként és szervezőként is beszámolót kell
írnotok (online forma). 

Egy szeminárium, képzés, tanulmányút, szakmai látogatás során a résztvevők:
» új módszereket, eszközöket, embereket, nézőpontokat ismernek meg
» nemzetközi színtéren kapcsolatot építenek, jövőbeli projektekhez

gyűjtenek tudást, inspirációt, partnert
» készségeiket fejlesztik, egymástól (is) tanulnak.

Mindez hozzájárul, hogy a résztvevők által képviselt szervezetek
(és közvetetten azok célcsoportjai) is profitáljanak, hiszen ezáltal
a szervezeti tudás is fejlődik, új módszerek, eszközök kerülnek be,
új, jövőbeli együttműködések körvonalazódnak.

JÓ TUDNI 

MIÉRT ÉRI MEG? 

VEGYÉL RÉSZT! 


