რესურს ცენტრი
მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ:

სალტო აეკა

www.salto-youth.net/eecacooperation
ec.europa.eu/youth
europa.eu/youth/

დაგვიკავშირდით:
სალტო - აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რესურს ცენტრი
(SALTO EECA)
განათლების სისტემის განვითარების ფონდი (FRSE)
პროგრამა “ერაზმუს+”/”Erasmus+” ნაციონალური სააგენტო
მოკოტოვსკას ქ. 43
00-551 ვარშავა, პოლონეთი
ტელ: (+48) 224-631-461
224-631-462, 224-631-463
www.salto-youth.net/eeca
ელ.ფოსტა: eeca@salto-youth.net
saltoeeca
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აღმოსავლეთ ევროპა და
კავკასია
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რ უ სე თ ი
ბელარუ

რას წარმოადგენს
პროგრამა პროგრამა
“ერაზმუს+” /
”ERASMUS+”?

სი
უ კ რა ი ნ ა

რესურს
ცენტრი
სალტო აეკა
აღმოსავლეთ
ევროპა და
კავკასია

ელო
ს აქა რ თ ვ
ი
ს ო მ ხე თ
მოლდო

ვა
აზ ე რ ბ ა ი

დაფუძნდა 2003
წლის ოქტომბერში

ჯა ნ ი

ორი რეგიონი - აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ქვეყნები და რუსეთი.

აღმოსავლეთ ევროპისა და კავკასიის რეგიონში
მდებარე მეზობელი პარტნიორი ქვეყნები
YOUTH
2000

Youth in Action
Programme
2006

ERASMUS+

2007

2013

2014

2020

ჩვენი მთავარი მიზნებია:
• გავზარდოთ
პროგრამა
“ერაზმუს+ახალგაზრდობა”/”ERASMUS+Youth”
- ის, როგორც საერთაშორისო ახალგაზრდული თანამშრომლობის და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისა და რუსეთის ახალგაზრდობის
და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ნაყოფიერების ხელშეწყობის ახალი
უნიკალური შესაძლებლობის ცნობადობა.
• ხელი შევუწყოთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან და რუსეთთან
თანამშრომლობას პროგრამა “ერაზმუს+ახალგაზრდობა”/”ERASMUS+Youth”
- ის ნაციონალური სააგენტოებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების
ხელშეწყობით კონტაქტებისა და პარტნიორობის დამყარებასა და რეგიონის
სპეციფიკური მახასიათებლების შესახებ ცოდნის გაუმჯობესებაში.
• პროგრამა “ერაზმუს+ახალგაზრდობა”/”ERASMUS+Youth” - ის ფარგლებში
განხორციელებული საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების მაღალი
ხარისხის ხელშეწყობა.
• თანამშრომლობის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა
და რუსეთში ახალგაზრდული პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესში
აქტიურად ჩართულ სახელმწიფო დაწესებულებებთან და არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, სპეციფიური აქცენტით ახალგაზრდული საქმიანობისა
და არაფორმალური განათლების აღიარებაზე.

რას ვაკეთებთ:
საინფორმაციო
მხარდაჭერა
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ტრეინინგების
უზრუნველყოფა
პარტნიორობის
ხელშემწყობი
ღონისძიებები

ნაყოფიერების
განვითარება

პროგრამა “ერაზმუს+”/”ERASMUS+”
წარმოადგენს ევროპის კავშირის პროგრამას
განათლების, ტრეინინგების, სპორტისა და
ახაგაზრდობის მიმართულებით, რომელიც
ხორციელდება 2014 წლის 1 იანვრიდან 2020
წლის 31 დეკემბრამდე მთლიანი ბიუჯეტით
14,774 მილიარდი ევრო.

პროგრამა “ერაზმუს+ახალგაზრდობა”/”ERASMUS+Youth”მხარს უჭერს
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთს შემდეგი ძირითადი
აქტივობების ფარგლებში:

ძირითადი აქტივობა 1: მობილობის პროექტები განათლების,
ტრეინინგებისა და ახალგაზრდობის სფეროში
ახალგაზრდების მობილობა
• ახალგაზრდული გაცვლა - თავს უყრის 13-დან 30 წლამდე სხვადასხვა
გამოცდილების მქონე ახალგაზრდებს ორი ან მეტი ქვეყნიდან, აძლევს მათ
შესაძლებლობას იმსჯელონ სხვადასხვა საკითხებზე და ამავე დროს გაეცნონ
ერთმანეთის ქვეყნებსა და კულტურას. პროექტი 5-დან 21 დღემდე გრძელდება.
• ევროპული მოხალისეობრივი სამსახური (EVS) - საშუალებას აძლევს 17დან 30 წლამდე ადამიანებს ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად გასწიონ
მოხალისეობრივი სამსახური სხვა ქვეყანაში წინასწარ განსაზღვრული
პერიოდით 2 კვირიდან 12 თვემდე.
ახალგაზრდებთან მომუშავე პირების მობილობა
• სემინარები,
ტრეინინგები,
კონტაქტების
დამყარების
ხელშეწყობი
ღონისძიებები, სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ, job–shadowing-ი
(სპეციალური აქტივობა, რომლის მეშვეობითაც ახალგაზრდებთან მომუშავე
პირი გარკვეული ვადით მივლენილია მსგავს ორგანიზაციაში საზღვარგარეთ,
გამოცდილების მიღების მიზნით) ან სადამკვირვებლო პერიოდი უცხოურ
ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში - აღნიშნული აქტივობები განკუთვნილია
ახალგაზრდებთან მომუშავე ნებისმიერი ასაკის პირებისათვის და ხელს უწყობს
ახალგაზრდულ საქმიანობაში და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში აქტიურ
ადამიანებს გამოცდილების, ექსპერტიზისა და საუკეთესო მაგალითების
გაცვლისა და ისეთი აქტივობების მეშვეობით, რომლებსაც მივყავართ მაღალი
ხარისხის გრძელვადიანი პროექტებისკენ, პარტნიორული ურთიერთობებისა
და ქსელების ჩამოყალიბებისკენ. ახალგაზრდებთან მომუშავეთა მობილობის
ღონისძიებები შეიძლება გაგრძელდეს 2 დღიდან 2 თვემდე.
პროგრამა “ერაზმუს+ახალგაზრდობა”/”ERASMUS+Youth”-ის ფარგლებში
არსებობს კიდევ ორი ძირითადი აქტივობა, რომლებიც ხელმისაწვდომია
პარტნიორებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან და რუსეთიდან
სათანადოდ დასაბუთებულ შემთხვევებში:

ძირითადი აქტივობა 2: თანამშრომლობა ინოვაციისა და ეფექტური
პრაქტიკის გაცვლისათვის

სტრატეგიული პარტნიორობა აძლევს განათლების, ტრეინინგებისა და
ახალგაზრდობის სფეროებში აქტიურ ორგანიზაციებს, სხვადასხვა სოციოეკონომიკურ სექტორებში აქტიურ საწარმოებს, საჯარო სამსახურებსა და
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შესაძლებლობას ითანამშრომლონ
ისეთი ინოვაციური პრაქტიკების განხორციელების მიზნით, რომლებსაც
მივყავართ მაღალი ხარისხის სწავლების, დატრენინგების, სწავლისა და
ახალგაზრდული საქმიანობისკენ, ინსტიტუციონალური მოდერნიზაციისა და
საზოგადოებრივი ინოვაციისკენ.

ძირითადი საქმიანობა 3 : პოლიტიკის რეფორმის მხარდაჭერა

ახალგაზრდებისა
და
ახალგაზრდული
ორგანიზაციების
ჩართულობა
სტრუქტურულ ახალგაზრდულ დიალოგში ისეთ საერთაშორისო შეხვედრებში,
კონფერენციებში და ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით, რომლებიც ხელს
უწყობს დიალოგს ახალგაზრდებსა და გადაწყვეტილებების მიმღებ პირთა შორის.
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