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…opiera się na trzech kluczowych dziedzinach

działania:

 ANGAŻOWANIE

 ŁĄCZENIE

 WZMACNIANIE POZYCJI

Strategia UE na rzecz młodzieży



2021-2027 Erasmus+
Młodzież



Priorytety horyzontalne 2021-2027 

Integracja i włączenie

społeczne

Cyfrowy Erasmus+Zielony Erasmus+ Zaangażowanie



Cele szczegółowe w 

programie Erasmus+, dla

młodzieży

• promowanie pozaformalnej i 

nieformalnej mobilności 

edukacyjnej i aktywnego 

uczestnictwa wśród osób młodych;

• promowanie współpracy, jakości, 

włączenia, kreatywności i 

innowacji na szczeblu organizacji i 

polityki w dziedzinie młodzieży 

Erasmus+ Młodzież budżet

10,3%

Erasmus+ Youth budget

Youth Other fields

Całkowity: 26.2 miliardy EUR 

W tym młodzież: 2.531 miliardy EUR



• wymiany młodzieży

• mobilność na rzecz 

osób pracujących z 

młodzieżą

• działania wspierające

uczestnictwo młodzieży

• DiscoverEU

• Europejska

młodzież razem
• partnerstwa na rzecz

wspolpracy

• partnerstwa na małą skalę

Akcje: Erasmus+ Młodzież



organizacje i nieformalne grupy 

młodzieży mogą otrzymać wsparcie 

na realizację projektów skupiających 

młodzież z różnych krajów w celu 

wymiany doświadczeń i nauki poza 

ich systemem kształcenia 

formalnego

Wymiany młodzieży



Działania nieobjęte formalnym 

kształceniem i szkoleniem, których 

celem jest zachęcanie młodzieży 

do uczestnictwa w 

demokratycznym życiu Europy na 

szczeblu lokalnym, regionalnym, 

krajowym i europejskim oraz 

wspieranie i ułatwianie tego 

uczestnictwa

Działania wspierające
uczestnictwo
młodzieży



Działanie umożliwiające osobom w 

wieku 18 lat odbycie 

krótkoterminowej podróży po 

Europie w pojedynkę lub w grupie

DiscoverEU



Europejski

Korpus

Solidarności

2021-2027





• zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania

solidarnościowe wysokiej jakości, przede wszystkim w formie wolontariatu,

będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności, solidarności,

demokracji, tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa w Unii i poza

nią

• zapewnianie osobom młodym, w tym osobom młodym o mniejszych

szansach, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania

solidarnościowe, które przyczyniają się do pozytywnych zmian społecznych

w Unii i poza nią, przy jednoczesnym podnoszeniu ich kompetencji

i odpowiedniej ich walidacji, jak również umożliwianiu ich ciągłego

zaangażowania jako aktywnych obywateli

Cele



• Wolontariat indywidualny w 

pełnym wymiarze godzin na 

rzecz społeczności lokalnej 

przez okres od 2 do 12 

miesięcy. W niektórych 

przypadkach, wolontariat 

trwający od 2 tygodni do 2 

miesięcy może być realizowany 

przez młodych ludzi z 

mniejszymi szansami.

• Grupy od 10 do 40 młodych 

wolontariuszy pochodzących z 

co najmniej dwóch różnych 

krajów wykonujące pracę 

wolontariacką przez okres od 2 

tygodni do 2 miesięcy. 



Projekty solidarnościowe

Działania realizowane w 

kraju, zainicjowane, 

opracowane i wdrażane 

samodzielnie przez 

młodzież przez okres od 

dwóch do dwunastu 

miesięcy 



Znak jakości

• niezbędny dla organizacji do wzięcia udziału w projektach

wolontariackich

• zapewnia jakość proponowanych działań i zgodność z celami

Korpusu

• nie zapewnia automatycznie otrzymania grantu



Osoby zainteresowane (17-30 l.) 

rejestrują sie w bazie i są wyszukiwane

przez organizacje do realizacji swoich projektów

Akredytowane organizacje proponują

projekt, ubiegają się o dofinansowanie,

wybierają młodych ludzi z bazy danych

Jak to działa w 

praktyce?



Liczba rejestracji: 

9876 (na 400 585)

(07/12/2016 – 25/11/2021) 

Wiek: 22

Polska w Korpusie



Komisja Europejska

• Strategia ogólna i nadzór

Erasmus+ Agencje Narodowe

MƗodzież

• przyznają Znak Jakości dla

organizacji, 

• przyznają dofinansowanie dla

projektów, 

• udzielają informacji, organizują

szkolenia i ewaluacje

Agencja Wykonawcza ds. 

Edukacji, Kultury i Sektora

Audiowizualnego : 

• wdraża usƗugi horyzontalne np. 

• szkolenia, ubezpieczenie

ZARZĄDZANIE



Europejski Rok Młodzieży 2022



European Youth Portal:

europa.eu/youth/solidarity

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. +48 22 463 10 00

e-mail: kontakt@frse.org.pl

https://europa.eu/youth/solidarity
mailto:kontakt@frse.org.pl

