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Principalele noastre obiective:
• Creșterea gradului de vizibilitate și de sensibilizare cu privire la Programul ERASMUS+
Tineret ca o oportunitate nouă de cooperare internațională în domeniul tineretului și
dezvoltarea capacităților organizațiilor de tineret din Țările din cadrul Parteneriatului
Estic și Rusia
• Promovarea cooperării cu Țările din cadrul Parteneriatului Estic și Rusia oferind sprijin
agențiilor naționale participante la Programul Erasmus+ Tineret și organizațiilor de
tineret în vederea stabilirii de contacte, consolidării parteneriatelor și îmbunătățirii
cunoștințelor despre trăsăturile specifice ale regiunilor
• Sprijinirea calității proiectelor internaționale în domeniul tineretului implementate în
cadrul Programului Erasmus+ Tineret
• Consolidarea cooperării cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale active
în elaborarea politicilor în domeniul tineretului din Țările din cadrul Parteneriatului
Estic și Rusia, punând un accent deosebit pe recunoașterea lucrului de tineret și
educației non-formale

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene în
domeniul educației, formării, tineretului și sportului,
care derulează începând cu 1 ianuarie 2014 până
la 31 decembrie 2020 cu un buget total de 14,774
miliarde de euro.

Erasmus+ Tineret oferă sprijin Țărilor din cadrul Parteneriatului Estic și Rusiei prin
următoarele Acțiuni Cheie:

Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional
Mobilitatea tinerilor și lucrătorilor de tineret promovând Schimburile de Tineri, Serviciul
European de Voluntariat și mobilitatea lucrătorilor de tineret în cooperare cu Țările Partenere
din vecinătatea UE.
Mobilitatea tinerilor
1) Schimburile de tineri – reunesc persoane cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani provenind
din diverse medii din două sau mai multe țări, le oferă posibilitatea de a discuta și dezbate
diverse teme, învățând, în același timp, despre țara și cultura celorlalți participanți, durează
de la 5 la 21 zile, cu excepția timpului de călătorie.
2) Serviciul European de Voluntariat (SEV) – oferă oportunitatea persoanelor cu vârste
cuprinse între 17 și 30 de ani de a participa individual sau în grup la o activitate de voluntariat
în străinătate pentru o perioadă specificată, care durează de la 2 săptămâni până la 12 luni.
Mobilitatea lucrătorilor de tineret
• Seminare, cursuri de formare, evenimente de consolidare a parteneriatului, vizite de
studiu în străinătate și perioade de observare directă la locul de muncă („job-shadowings”)
într-o organizaţie de tineret dintr-o altă ţară – activități pentru lucrători de tineret de orice
vârstă – sprijină persoanele active în domeniul tineretului și în organizațiile de tineret, în special
schimburile de experiență, de cunoștințe specializate și de bune practici, precum și activitățile
care pot facilita stabilirea de proiecte, parteneriate și rețele durabile și de înaltă calitate.
Activitățile destinate lucrătorilor de tineret pot dura de la 2 zile până la 2 luni, cu excepția
timpului de călătorie.
Programul Erasmus+ Tineret mai include două Acțiuni Cheie disponibile în cazuri justificate
partenerilor din Țările din cadrul Parteneriatului Estic și Rusia:

Acțiunea cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune
practici
Parteneriatele Strategice sprijina organizatiile active in domeniul tineretului precum și
întreprinderile, autoritățile publice, organizațiile societății civile active în diferite sectoare
socio-economice. Ca regula generală, Parteneriatele Strategice vizează cooperarea între
organizațiile stabilite în țările participante la program. Cu toate acestea, într-un parteneriat
strategic pot fi implicate și organizații din țările partenere, în calitate de parteneri (nu de
solicitanți), dacă participarea acestora aduce o valoare adăugată esențială proiectului.

Acțiunea cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor
Ce facem:

ACTIVITĂȚI DE
CONSOLIDARE A
PARTENERIATELOR

SPRIJIN DE
FORMARE
ACTIVITĂȚI DE
INFORMARE și
PROMOVARE

DEZVOLTAREA
CAPACITĂȚILOR

Implicarea tinerilor și organizațiilor de tineret în dialogul structurat privind tineretul prin
participarea acestora la reuniuni internaționale, conferințe și evenimente care promovează
dialogul între tineri și factorii de decizie.
Vă rugăm să rețineți: activitățile din cadrul Acțiunii Cheie 1 pot fi desfășurate în orice țară eligibilă
(țările participante la program, Țările din cadrul Parteneriatului Estic, Rusia). Activitățile din cadrul
Acțiunii Cheie 2 și Acțiunii Cheie 3 pot fi desfășurate numai în țările participante la program
(adică, 28 State Membre ale UE, 3 State Membre ale AELS, Islanda, Liechtenstein și Norvegia),
Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).

