„Młodzież w działaniu” to:
	5 Akcji, w których zrealizujecie projekty na podstawie własnych pomysłów. Zapoznacie się z nimi na kolejnych stronach.
	4 priorytety: obywatelstwo europejskie, uczestnictwo młodzieży,
włączanie młodzieży z mniejszymi szansami i różnorodność kulturowa. Dodatkowo priorytety roczne i krajowe.
	55 krajów, z którymi możecie współpracować w ramach programu,
w tym:
33 Kraje Programu: 27 krajów UE, 4 kraje EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i kraje kandydujące do UE – Turcja
i Chorwacja.
22 Sąsiedzkie Kraje Partnerskie z 3 regionów. Kraje Europy Południowo-Wschodniej: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia,
Czarnogóra, Serbia, Kosowo. Kraje Europy Wschodniej i Kaukazu:
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Rosja i Ukraina. Kraje basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael,
Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja.
	3 terminy składania wniosków: 1 lutego, 1 maja, 1 października.
	Nowoczesny internetowy system składania wniosków.
	Około 600 dofinansowanych projektów młodzieżowych rocznie.
	Ponad 14 000 uczestników projektów programu „Młodzież w działaniu”.
	
Kilkadziesiąt bezpłatnych szkoleń i spotkań przygotowanych
i organizowanych przez Narodową Agencję Programu „Młodzież
w działaniu” oraz regionalne ośrodki szkolące wraz z konsultantami indywidualnymi, dzięki którym możecie zdobyć informacje
o programie, zasadach realizacji projektów, nawiązać współpracę
zagraniczną i zdobyć nowe, przydatne umiejętności.

Zapraszamy do zapoznania się z programem!

Masz pytania? Napisz do nas!
mlodzież@mlodziez.org.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
ul. Mokotowska 43, oo-551 Warszawa
tel.: 22 46-31-323, 22 46-31-000
faks: 22 46-31-025, 22 46-31-026
Dodruk 2012

„Młodzież
w działaniu”…
„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu
młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym
od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących
z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które
chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działania czy nawiązać
współpracę międzynarodową.
Program wspiera finansowo i merytorycznie działania podejmowane
poza szkołą i poza uczelnią, czyli edukację pozaformalną. Projekty zgłaszane do programu są przygotowywane i realizowane przez
młodzież lub też planowane z myślą o niej. Angażują młodych ludzi
od pierwszego pomysłu do zamknięcia wszystkich związanych z nim
formalności. „Młodzież w działaniu” zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodowej wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski poprzez organizację inicjatyw
na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów aż po spotkania
i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową.
W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu
na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Szczególny nacisk położony jest na uczestnictwo młodzieży
z mniejszymi szansami, czyli tej, która ze względów społecznych,
geograficznych, zdrowotnych czy ekonomicznych ma utrudniony dostęp do informacji, edukacji i kultury.
Cele programu to: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów
wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie
aktywności obywatelskiej. „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi
oraz nabywaniu nowych umiejętności.
Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, funkcjonująca w ramach Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji.

W Polsce program „Młodzież w działaniu”
dofinansowuje działania młodych ludzi w ramach
pięciu Akcji – poniżej znajduje się krótki opis
każdej z nich.
Akcja 1. Młodzież dla Europy:
Akcja 1.1. Wymiany Młodzieży
Wspiera spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich
w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć.
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
Dofinansowuje działania młodzieżowe, które służą społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat.
Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji
Wspomaga przedsięwzięcia promujące uczestnictwo młodzieży w życiu
obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Akcja 2. Wolontariat Europejski

Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych
itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non profit. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez osoby
w wieku 18-30 lat.

Akcja 3.1. Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi
Unii Europejskiej

Promuje i dofinansowuje współpracę pomiędzy młodzieżą z Krajów Programu i Krajów Partnerskich. Wspiera organizację wymian z młodymi
ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą i z innych krajów
świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci.

Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci

Pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową,
w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oferuje szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych.

Akcja 5.1. Spotkania młodzieży z osobami
odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową

Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. organizację krajowych
i międzynarodowych spotkań dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

