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ÚJ PROGRAM, ÚJ KONTEXTUS
2021-2027 között új programszakasz

1,009

milliárd euró

új költségvetés

strukturális

változások 

fókuszban

az önkéntesség

erősebb 
kapcsolat
az ifjúsági 

szakpolitikák 
és a program 

között

kiemelt 
prioritások



HÁTTÉR: 
EURÓPAI IFJÚSÁGI 
STRATÉGIA
2019-2027

Általános célok
 Készség és -

kompetenciafejlesztés

 Aktív állampolgárság / részvétel

 A kirekesztés megelőzése

 Szakpolitikai párbeszéd



Alapelvek
 Egyenlőség és diszkrimináció-mentesség

 Társadalmi befogadás

 Részvétel

 Több dimenzió a megvalósítás során

 Kettős megközelítés

HÁTTÉR: 
EURÓPAI IFJÚSÁGI STRATÉGIA
2019-2027



Tevékenységi területek:
 Bevonni (Engage)

 Összekapcsolni (Connect)

 Felhatalmazni (Empower)

HÁTTÉR: 
EURÓPAI IFJÚSÁGI 
STRATÉGIA
2019-2027



minőségi
foglalkoztatás

HÁTTÉR: 11 IFJÚSÁGI CÉL

nemek
közötti

egyenlőség

fiatalok
összekapcsolása

az EU-val

befogadó
társadalmak

tájékoztatás
és konstruktív

párbeszéd

mentális 
egészség
és jóllét

vidéki fiatalok
lehetőségének

növelése

minőségi
tanulás

részvételi
lehetőség

fenntartható,
zöld

Európa

Ifjúsági 
szervezetek
és európai 
programok

Ikonok forrása: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14944-2018-INIT/hu/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14944-2018-INIT/hu/pdf


KIEMELT PRIORITÁSOK

társadalmi 
befogadás és 
sokszínűség

környezetvédelem, 
fenntartható 
fejlődés és 

éghajlatvédelem

digitalizáció, 
digitális 

átalakulás

aktív 
társadalmi 
részvétel

prevenció, 
tájékoztatás 

és támogatás
az egészségügyben



TÁRSADALMI BEFOGADÁS
ÉS SOKSZÍNŰSÉG

• A program általános céljai:
• A társadalmi befogadás, tolerancia, emberi jogok és a sokszínűség értékeinek előmozdítása

• Egyenlő hozzáférés biztosítása a fiataloknak a programokban 

• Megjelenése a programban: az értékelési
szempontokban és a finanszírozási mechanizmusban is

• Támogatás:
• Előkészítő látogatások 

• Megerősített támogatás 
(szervezeti és résztvevői oldalról)

• Inklúziós kiegészítő támogatás



KÖRNYEZETVÉDELEM, FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉS ÉS ÉGHAJLATVÉDELEM

• Az Európai zöld megállapodással 
összhangban

• Megjelenése a programban: 
az értékelési szempontokban és a 
finanszírozási mechanizmusban is
• Projekttémák / módszertan: 

a fenntartható / környezettudatos
működés előtérbe kerül

• Támogatás: „zöld utazás”



DIGITALIZÁCIÓ, 
DIGITÁLIS ÁTALAKULÁS

• A Digitális oktatási cselekvési tervvel 
(2021–2027) összhangban:
• Hozzáférhető és minőségi digitális módszerek 

terjesztése

• Digitális készségek és kompetenciák fejlesztése

• Megjelenése a programban:
• Projektmenedzsment (pl. digitális eszközök 

használata)

• Projekttéma és -cél



AKTÍV TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL

• Általános cél: a fiatalok demokratikus 
életben való részvételének
és társadalmi elköteleződésének
erősítése

• Megjelenése a programban:
• A program az önkéntesség, a szolidaritás és a helyi 

közösségek igényei köré épül

• Támogatja a cselekvő részvételt és erősíti
az európai identitást

• Közösségek létrehozása 
(nagykövet-rendszer, European Youth Portal), 
ex-önkéntesek találkozói



PREVENCIÓ, TÁJÉKOZTATÁS ÉS
TÁMOGATÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

• Általános célok – kiemelt témák:
• egészségmegőrzés, az egészséges életmód 

támogatása

• az egészségügyi rendszerek támogatása

• a mentális egészség és jóllét,
valamint a testmozgás népszerűsítése 



STRUKTÚRA, KÖLTSÉGVETÉS

PROGRAMSTRUKTÚRA

Minőségi tanúsítvány (akkreditáció) 
– önkéntesség

Szolidaritási projektek

A foglalkoztatási láb megszűnik

2021-ben a magyar nemzeti 
iroda által kezelt keretek:

Önkéntesség: 
kb. 2 millió euró

Szolidaritási projektek:
kb. 300 ezer euró



HASZNOS LINKEK

- Európai Ifjúsági Stratégia 2019-2027 + 11 Ifjúsági Cél

- Társadalmi befogadással és sokszínűséggel kapcsolatos stratégia 
(Erasmus+)

- Ifjúsági Részvételi Stratégia + EU Ifjúsági Párbeszéd

- Európai zöld megállapodás

- Digitális oktatási cselekvési terv 2021-2027
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