




EU-S PROGRAMOK

PRIORITÁSAI

Fenntarthatóság, 
környezetvédelem

Aktív társadalmi 
részvétel

Társadalmi befogadás 
és sokszínűség

Digitális 
átállás, 

digitalizáció



Társadalmi befogadás és 
sokszínűség

• Cél: az esélyegyenlőség, az egyenlő 
hozzáférés, a befogadás, a sokszínűség
és a méltányosság előmozdítása

• Társadalmi befogadás a projektek 
szintjén:

• Résztvevők/megvalósítók

• Célcsoport

• Téma

• A programok mechanizmusok és 
erőforrások révén támogatják ebben a 
pályázókat



A programok befogadást
és sokszínűséget 
támogató mechanizmusai 
• Szempont pályázatok értékelésekor

• Célzott pénzügyi támogatás lehetőségei
• Előkészítő látogatások

• Megerősített mentorálás 
(bizonyos projekttípusok esetén)

• Rendkívüli támogatás
• Kevesebb lehetőséggel rendelkezők szükségletei

• Könnyebben hozzáférhető tevékenységek

• Résztvevők fokozatos bevonása 
(kisebb léptékű/helyi projekttől a nagyobbig)



• Fogyatékossággal élők

• Egészségügyi problémákkal élők

• Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadállyal 
szembesülők

• Kulturális különbségek miatt akadályozottak

• Társadalmi akadályokkal szembesülők

• Gazdasági akadályokkal szembesülők

• Hátrányos megkülönböztetéssel szembesülők

• Földrajzi akadályokkal szembesülők

Kevesebb lehetőséggel rendelkezők

Részvételüket, bevonódásukat valamilyen 
akadály nehezíti.



Fogyatékossággal élő 
személy

Minden olyan személy, aki tartós 
fizikai, értelmi, szellemi vagy 
érzékszervi károsodással él, amely 
számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja az adott személy 
teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását.



Egészségügyi 
problémákkal élők

Az akadályok súlyos vagy krónikus 

betegségeket, illetve más fizikai vagy 

mentális egészséggel kapcsolatos állapotokat 

foglalnak magukban, amelyek útját állják annak, 

hogy az érintettek részt vegyenek a programban.



Oktatási és képzési rendszerekkel 
kapcsolatos akadállyal 
szembesülők

Az oktatási és képzési rendszerekben különböző 
okokból nehezen teljesítő egyének, a korai 
iskolaelhagyók, 
a NEET-fiatalok (nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülők) és az 
alacsonyan képzett felnőttek akadályokba 
ütközhetnek. 

• Akadály: oktatási rendszer, amely strukturális 
korlátokat hoznak létre, és/vagy nem veszi 
teljes mértékben figyelembe az egyének 
sajátos igényeit.



Kulturális különbségek miatt akadályozottak

Nyelvi alkalmazkodás és kulturális 
befogadás terén nehézségekkel 
küzdők, pl. nemzeti vagy etnikai 
kisebbségek, jelnyelvhasználók, 
menekültek.



Társadalmi 
akadályokkal 
szembesülők

Akadályt okozhatnak a társadalmi alkalmazkodás terén 
tapasztalható nehézségek. Például:

• korlátozott szociális kompetenciákkal rendelkező 
személyek,

• (korábbi) bűnözők,

• (korábbi) kábítószer-fogyasztók vagy alkoholisták, 

• a társadalom által marginalizált egyének.

Akadályt okozhatnak a családi körülmények. Például:

• valaki elsőként vesz részt a felsőoktatásban a családból, 

• egyedülálló szülő, gondozó, családfenntartó,

• vagy ha intézményi gondozásban részesül, vagy korábban 
abban részesült.



Gazdasági akadályokkal 
szembesülők

Akadályt jelenthet a gazdaságilag hátrányos 
helyzet (alacsony életszínvonal vagy jövedelem).

Például:

• azok a tanulók, akiknek munkát kell vállalniuk 
ahhoz, hogy eltartsák magukat,

• a szociális jóléti rendszerre szoruló személyek, 

• a tartósan munkanélküliek, 

• a szegénységben élők, 

• a hajléktalanok. 



Hátrányos megkülönböztetéssel 
szembesülők

Akadályok merülhetnek fel például a 

nemhez, életkorhoz, etnikai 

hovatartozáshoz, vallási vagy hitbéli 

meggyőződéshez, szexuális 

irányultsághoz, fogyatékossághoz 

kapcsolódó megkülönböztetés 

eredményeként.



Földrajzi akadályokkal 
szembesülők

Távoli vagy vidéki területek, kis 

szigetek, a peremterületek/legkülső 

régiók, a városi elővárosok, a rosszabb 

infrastruktúrával rendelkező területek 

(korlátozott tömegközlekedés, kevés 

lehetőség) vagy harmadik országok 

kevésbé fejlett területei.



A szervezetek 
szerepe
• Résztvevők méltányos kiválasztása: 

• egyenlő hozzáférés
• személyre szabott támogatás

• Tájékoztatás és megszólítás
• befogadó módon

• A résztvevők felkészítése és támogatása a 
projekt…

• előtt: felkészítés
• közben: igények figyelembe vétele 
• után: értékelés, a résztvevőre tett hatás, 

elismertetés támogatása

• A résztvevők bevonása a nemformális tanulásba

• A közösségi részvétel ösztönzése



Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok

 Előzetesen felmérni, hogy a résztvevő 

kevesebb lehetőséggel rendelkezők-e 

> a projektmegvalósítást befolyásolja.

 „Van-e a részvétellel kapcsolatban 

valamilyen nehézséged? (pl.: fizikai, 

szociális vagy érzelmi nehézség)”

 Írásbeli jelentkezés és egyeztetés mellett 

fontos az őszinte, bizalmi közegben 

megvalósuló szóbeli beszélgetés is!



Szakpolitikai 
dokumentumok

• Végrehajtási iránymutatások az Erasmus+ és az 

Európai Szolidaritási Testület befogadási és 

sokszínűségi stratégiájához

• Uniós ifjúsági stratégia

• Az európai ifjúsági célok

• Végrehajtási határozat az Erasmus+ és az 

Európai Szolidaritási Testület program által 

felölelt inklúziós intézkedések 2021-2027-re 

vonatkozó keretéről

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_hu
https://youth.europa.eu/strategy_hu
https://youth-goals.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1877&from=EN


Fókuszban
a kevesebb 

lehetőséggel 
rendelkező fiatalok 

mint RÉSZTVEVŐK



Projekttípusok

Erasmus+ program

DiscoverEU esélyegyenlőségi 
pályázattípus (KA 155)

Ifjúsági csereprogram (KA 152)

Európai Szolidaritási Testület
Egyéni önkéntesség
Csoportos önkéntesség
(ESC 51)



DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus

Cél: 
a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok bevonása a DiscoverEU lehetőségbe

Célcsoport: 
szervezetek, intézmények, fiatalok informális csoportjai, akik kevesebb 
lehetőséggel rendelkező fiatalokkal foglalkoznak

Részt vehetnek: 
a magyar lakcímmel rendelkező, tevékenység kezdetekor 18 éves,
kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok (1-5 fő)

Utazás időtartama: 1-30 nap. Az utazás idejére a támogatás 
minden résztvevő esetében legfeljebb 21 napra igényelhető. 
Fontos, hogy a vasúti igazolvány 7 különálló utazási napon 
használható és maximum 30 napon át tartó mobilitást tesz 
lehetővé. A 21 napot meghaladó külföldön tartózkodás esetén a 
fennmaradó időszakra támogatás már nem vehető igénybe.



Támogatás
Utazási költségek: Interrail jegyek 

Szervezési támogatás: 100€/résztvevő 
(egységköltség)

Egyéni támogatás: 70 €/résztvevő/nap, legfeljebb 
21 nap támogatás igényelhető (egységköltség)

Esélyegyenlőségi támogatás: 
100€/résztvevő (egységköltség)
elszámolható költségek 100%-a (ténylegesen 
felmerült költségek)

Rendkívüli támogatás: elszámolható költségek 
100%-a (ténylegesen felmerült költségek)



Jó tudni az utazásról!

• Mely országok látogathatók meg a vonatjeggyel?

• Az Interrail vonatjegy Európa 33 országban használható utazásra.

• Mi számít 1 utazási napnak az Interrail vonatjegy esetében?

• Előző nap éjféltől a következő nap éjfélig tart egy utazási nap.
Az utazási támogatás maximális 21 napja esetében azonban naptári nap értendő. 

• Távoli utazásnak számít-e, ha a fiatal olyan településről jön az országon belül, 
ahol a vonatközlekedés nem elérhető?

• Csak akkor lehet távoli utazásra támogatást igényelni, amikor a származási 
ország nem kapcsolódik közvetlenül a kontinentális Európa vonatrendszeréhez.

• Magyarországon belül, a legközelebbi vasútállomásig önköltséggel 
vagy a támogatási összeg más részével (pl. szervezési támogatás, 
esélyegyenlőségi támogatás) lehet megoldani az utazást.



Jó tudni az utazásról!

• Van-e lehetőség több kísérő bevonására is, amennyiben csak mozgáskorlátozott 
fiatalok vesznek részt a programban?

• Igen, a pályázatban megadható több kísérő személy is,
akiknek feladataira, bevonásuk szükségességére ki kell térni a pályázati űrlapban.

• A facilitátort és a kísérő személyt külön kell-e megadni a pályázati űrlapon?

• A kettő nem válik szét, a pályázati űrlapon ezeket a személyeket ugyanazon 
mezőben kell feltüntetni.

• Meg kell-e adni a bevonni kívánt fiatalok adatait a pályázati űrlapon?

• Nem, a fiatalok adatait nem kell felvinni az űrlapba, de be kell őket mutatni a 
vonatkozó kérdéseknél.



Hasznos linkek:
DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus
A projekt életútja előadás

Pályázatbenyújtás
2023. február 23. déli 12:00 óra

2023. október 4. déli 12:00 óra

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/discovereu-eselyegyenlosegi-palyazattipus-ka155-you
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s


Ifjúsági csereprogram

5–21 nap hosszú nemformális tanulási célú nemzetközi mobilitás 
annak érdekében, hogy:

• bevonja a fiatalokat (13-30 éves), és 

• eszközöket adjon a kezükbe az aktív polgári 
szerepvállaláshoz, összekapcsolja őket az európai
projekttel, valamint segítsen nekik az élethez 
és a szakmai jövőjükhöz szükséges kompetenciák 
elsajátításában és fejlesztésében.

Egy ifjúsági cserén minimum két, különböző 
országban székhellyel rendelkező szervezet vesz 
részt fiatalok csoportjaival – legalább 4 résztvevő 
csoportvezetők vezetésével.



Kevesebb lehetőséggel
rendelkező fiatalok és 
csoportok bevonása…

Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért: 
Sport for Inclusion

https://www.wemovebudapest.com/spin


Kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok 
bevonása esetén…

Kiegészítő támogatás igényelhető

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott 
esélyegyenlőségi támogatás

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás:

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára 
szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó 
költségek. 

Egységköltséghozzájárulás: 
100 euró/résztvevő/tevékenység

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, 
valamint a kísérőkhöz, csoportvezetőkhöz és 
facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos 
költségek. 

Konkrét tételek kapcsán ténylegesen felmerült költségek. 
A kérelmet a pályázónak meg kell indokolnia, és a nemzeti 
irodának jóvá kell hagynia.



Hasznos linkek:
Az ifjúsági cserékről
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete leírás
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

Pályázatbenyújtás

2023. február 23. déli 12:00 óra
(a 2023. június 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

2023. október 4. déli 12:00 óra
(a 2024. január 1. és május 31. között kezdődő projektekre)

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/ifjusagi-csereprogram-ka152-you
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


Egyéni önkéntesség

2–12 hónapos időtartamú tevékenység, amely 
lehetőséget nyújt a 18-30 éves fiatal felnőttek 
számára, hogy hozzájáruljanak a szolidaritási 
tevékenységeket végző szervezetek mindennapi 
munkájához.

Határokon átnyúló tevékenységek vagy belföldi 
tevékenységek.

Támogatás a résztvevőknek: utazás, szállás, 
étkezés, nyelvi támogatás, biztosítás, zsebpénz, 
kapcsolódó tréningek/találkozók, mentor.

Idén fókuszban: egészségügy és fenntarthatóság 
támogatása.



Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok és 
csoportok bevonása…

a célcsoport tagjai:

Menedékház Alapítvány

>>bemutatkozó videó<<

a részt vevő fiatalok:

Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós 
Támogató Alapítvány

https://www.menedekhaz.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=-lCzLjgxWl0&list=PLvX6d645XdP_GfLzt73qou9YjYPmokq9q&index=4
https://zsibrik.hu/


Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok és 
csoportok bevonása…

Az időintervallum csökkenthető: 
2 hét-2 hónap

Kiegészítő támogatás igényelhető:
integrációs támogatás (6 euró/nap)
(megerősített mentorálás, személyre 
szabott tevékenységek)

Előkészítő látogatás szervezhető 
önkéntes tevékenységek kezdetét 
megelőzően a helyszínen tett látogatások



Pályázatbenyújtás

2023. február 23. déli 12:00 óra 
(a 2023. június 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

Hasznos linkek:
Az önkéntességről
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez
Támogatás önkéntes projektek tervezéséhez

https://szolidaritasitestulet.hu/szervezeteknek-az-onkentessegrol
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://szolidaritasitestulet.hu/palyazatok-benyujtasa-onkentes-projektek-megvalositasahoz
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogato-program-onkentesek-fogadasahoz


Csoportos önkéntesség

A legalább két különböző országból érkező 
résztvevők (összesen 10-40 fő) egy 2 hét – 2 
hónapos időszak során közösen önkéntes 
tevékenységet végeznek. 
Támogatás a résztvevők részére: utazás, szállás, 
étkezés, nyelvi támogatás, biztosítás, zsebpénz, 
mentor.
Idén fókuszban: egészségügy és fenntarthatóság 
támogatása.
Ennek a tevékenységtípusnak a kiemelt célja, 
hogy kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalokat vonjon be az Európai Szolidaritási 
Testületbe.



Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok és 
csoportok bevonása…

Egyesek Ifjúsági Egyesület: 
Gateway

https://egyesek.hu/
https://egyesek.hu/


Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok bevonása 
esetén…

Kiegészítő támogatás igényelhető:

integrációs támogatás (6 euró/nap)

(megerősített mentorálás, személyre szabott 
támogató tevékenységek)

Előkészítő látogatás szervezhető 

önkéntes tevékenységek kezdetét megelőzően
a helyszínen tett látogatások



Pályázatbenyújtás

2023. február 23. déli 12:00 óra 
(a 2023. június 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

Hasznos linkek:
Az önkéntességről
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

https://szolidaritasitestulet.hu/szervezeteknek-az-onkentessegrol
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://szolidaritasitestulet.hu/palyazatok-benyujtasa-onkentes-projektek-megvalositasahoz
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


Felkészítő, segítő kérdések a fiatalok 
bevonásához

Fontos a kevesebb lehetőséggel rendelkező 

fiatalok helyzetét tevékenységfókuszú
megközelítéssel felmérni, amihez szükséges nyílt, 
őszinte kommunikáció és biztonságos légkör 
megteremtése, ahol meg tudja osztani az 
igényeit, félelemeit!

Szituációkon és konkrét példákon keresztül is 
érdemes rámutatni, hogy mire érdemes is 
gondolnia, milyen igényeket, félelmeket 
fogalmazhat meg.



Példakérdések rövid távú mobilitás 
előkészítéséhez
• Utazás: Utaztál már külföldön? Nehézséget okoz-e a lakóhelyedről a repülőtérre/vonatállomásra 

való eljutás? Van-e valami félelmed az utazás kapcsán? Szükséges-e esetleg akadálymentesített 
utazás?  

• Fizikális és mentális állapot: Van olyan betegséged, amely a részvételed során kihívásokat 
okozhat? (Pl. mentális betegség, ételérzékenység vagy fizikális állapot, ami a részvételed során 
figyelmet igényelhet.) 

• Nyelvtudás: Az angol/helyi nyelv használata kapcsán mennyire érzed 
magad magabiztosnak? Vannak-e korábbi tapasztalataid? Vannak-e félelmeid?
Mennyire éreznéd magad komfortosan, ha pl. angolul kéne 
megkérdezned, merre van a vasútállomás?

• Csoportos mobilitás, interkulturális közeg: Az ismeretlenekből álló 
csapatba/a nemzetközi közösségbe való bekapcsolódás kapcsán 
vannak-e félelmeid? Korábban voltak-e rossz tapasztalataid, ért-e 
esetleg bántás vagy hátrányos megkülönböztetés csoportokban 
(pl. osztályközösség)?



Példakérdések hosszú távú mobilitás 
előkészítéséhez
• Külföldi élet: Éltél már hosszabb ideig külföldön? Milyen tapasztalataid 

vannak? Milyen félelmekkel vágsz neki? Miért az adott országot nézted ki, 
milyen elvárásokkal választottad?

• Gazdasági helyzet: Szükség esetén támogatást tud-e nyújtani a családod/van-
e félretett pénzed?

• Közösséghez való kapcsolódás: A nemzetközi közösségbe és egy idegen 
ország kultúrájába való bekapcsolódás kapcsán vannak-e félelmeid? 
Korábban voltak-e rossz tapasztalataid, ért-e esetleg bántás vagy hátrányos 
megkülönböztetés csoportokban (pl. osztályközösség)?

• Mentális vagy fizikális állapot: Van olyan betegséged, amely külföldön 
kihívásokat okozhat? (Pl.: mentális betegség, ételérzékenységre vagy olyan 
korábbi, jelenlegi fizikális állapot, ami a részvételed során figyelmet 
igényelhet.)

• Nyelvtudás: Az angol nyelv/helyi nyelv használata kapcsán mennyire érzed 
magad magabiztosnak? Vannak-e korábbi tapasztalataid? Vannak-e 
félelmeid?



KÉRDÉSEK!



SZÜNET



Fókuszban
a SZERVEZETI

TEVÉKENYSÉGFEJLESZTÉS a 
társadalmi befogadás 

jegyében



Projekttípusok

Erasmus+ program

Ifjúságsegítők mobilitása 
(KA153)

Együttműködési célú partnerségek
• Kis léptékű partnerségek 

(KA210)

• Partnerségi együttműködések (KA220)



Az ifjúságszakma megerősítését támogató 
folyamatok

• EU Youth strategy (uniós ifjúsági stratégia 2019-2027)

• Bonn-i folyamat -> Youth work agenda



Ifjúságsegítők mobilitása 

Ifjúságsegítők nemzetközi találkozója, egymástól vagy egy 
képzőtől való tanulást támogató esemény, amely által a készségek, 
képességek fejlődnek és az ifjúsági munka minősége javul. 

• 2-60 nap

• minimum 2 országból maximum 50 fő 

• pl.: képzés, job-shadowing, hálózatépítés, 
műhelymunkák, rendszerfejlesztés, 
tájékoztatás…



Ki számít ifjúságsegítőnek?

• Útmutató definíciója (Glossary): a 
nemformális tanulásban érintett olyan 
szakember vagy önkéntes, aki támogatja a 
fiatalokat a személyes szociális és szakmai 
fejlődésükben.

• A társadalmi befogadás aspektusai

• ETS kompetencia-modell nemzetközi ifjúsági 
munkás szakembereknek

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/youthworkers-competence-model/)


Ifjúságsegítők mobilitása és a
társadalmi befogadás erősítése

Mit jelent ez a kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok számára?

• Sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság 
növelése

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező 
résztvevők bevonásához kompetenciák

• Rugalmas formátum > kevesebb 
lehetőséggel rendelkezők bevonása



Kevesebb lehetőséggel rendelkező 
résztvevők bevonása esetén…

Kiegészítő támogatás igényelhető

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott 
esélyegyenlőségi támogatás

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás:

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők 
számára szervezett mobilitási tevékenységekhez 

kapcsolódó költségek. 

Egységköltséghozzájárulás: 
100 euró/résztvevő/tevékenység

A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, 
valamint a kísérőkhöz, csoportvezetőkhöz 
és facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó 

járulékos költségek. 

Konkrét tételek kapcsán ténylegesen felmerült költségek. 
A kérelmet a pályázónak meg kell indokolnia, és a nemzeti 

irodának jóvá kell hagynia.



Projektpélda

• 30 fő résztvevő 13 országból

• Ifjúságsegítőknek szerveznek képzést a 
nem tudatos előítéletek (unconscious bias) 
témakörében 

• a projekt témái: interkulturális, generációk 
közötti, és társadalmi különbségek 
áthidalása; marginalizált fiatalok inklúziója; 
rasszizmus és intolerancia elleni küzdelem



Hasznos linkek:
Az ifjúságsegítők mobilitásáról
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete leírás
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

Pályázatbenyújtás
2023. február 23. déli 12:00 óra
(a 2023. június 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

2023. október 4. déli 12:00 óra
(a 2024. január 1. és május 31. között kezdődő projektekre)

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/ifjusagsegitok-mobilitasa-ka153-you
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


CÉLJA

CÉLJA

• minőségjavítás

• új szereplők bevonása

• szervezeti/intézményi 
kapacitásnövelés

• igények és prioritások kezelése

• fejlesztések és új megközelítések 
elősegítése

Együttműködési célú 
partnerségek



CÉLJA

• Az ifjúsági munka fejlesztése

• Fiatalok tekintetében: 
• Aktív társadalmi szerepvállalás
• Kezdeményezőkészség, 

vállalkozói készségek
• Foglalkoztathatóság

• A szakpolitika, a kutatás és a gyakorlat 
közti kapcsolat megerősítése

• + új prioritás – ukrán fiatalok és 
ifjúságsegítők támogatása

Ifjúsági prioritások:



Kis léptékű

partnerségek (KA210)

Minimum 6 hónap 

Minimum 2 partner

Partnerség: EU és 

programhoz társult

Támogatás: 30 vagy 60 ezer 

euró

Partnerségi 

együttműködések (KA220)

Minimum 12 hónap

Minimum 3 partner

Partnerség: EU, programhoz 

társult és harmadik ország

Támogatás: 120 vagy 250 

vagy 400 ezer euró



CÉLJAI

KIS LÉPTÉKŰ PARTNERSÉGEK

• Új résztvevők, kevésbé tapasztalt szervezetek/intézmények 
bevonása az európai szintű együttműködésekbe.

• A kevesebb lehetőséggel rendelkező célcsoportok
bevonásának támogatása.

• Az aktív európai polgári szerepvállalás 
támogatása, valamint az európai dimenzió
helyi szintű átültetése.



Projektpélda

• Disabled not unable: increasing the inclusive character
of international mobility projects

• 2 partner: Norvégia (NGO), Magyarország (Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, 
Pécs)

• Fogyatékossággal élő fiatalok és velük foglalkozó szervezetek nemzetközi 
mobilitásokkal kapcsolatos szükségleteinek összegyűjtése, akadályok 
azonosítása, e fiatalok részvételi arányának növelése nemzetközi szinten

• Nemzetközi kutatáson alapuló kézikönyv fiataloknak és a velük 
foglalkozóknak (irányelvek, képzési curriculum, audio, video, online és 
nyomtatott formátum, 3 nyelvi változat), 2 fiatal/ország felkészítése 
nemzetközi mobilitásra, ajánlások döntéshozók számára, honlap

• Támogatás: 60 000€

• Projektidőszak: 14 hó



Hasznos linkek:
A kis léptékű partnerségekről
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete leírás
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

Pályázatbenyújtás
2023. március 22. déli 12:00 óra
(a 2023. szeptember 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

2023. október 4. déli 12:00 óra
(a 2024. január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre)

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/kis-lepteku-partnersegek-az-ifjusag-teruleten-ka210-you
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


CÉLJAI

PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

• A részt vevő szervezetek és intézmények munkájának, 
tevékenységeinek és gyakorlatának minőségi szempontú javítása, 
és az adott szektorban jellemzően nem képviselt, új szereplők 
bevonása; 

• A szervezetek/intézmények kapacitásának növelése a 
transznacionális és szektorközi munkavégzéshez; 

• Közös igények és prioritások kezelése az oktatás, 
a képzés, az ifjúság és a sport területén; 

• Olyan átalakulások és változások előidézése 
(egyéni, szervezeti vagy szektorális szinten), amelyek 
az egyes szervezetek/intézmények hátterével arányos 
fejlesztéseket és új megközelítéseket eredményeznek.  



Megvalósítás –
munkacsomagok
Eszközök/tevékenységek:

• Tanulási célú tevékenységek

• Oktatási és képzési tevékenységek

• Találkozók és események

• Projekteredmények 

• Tevékenységek a projekt 
eredményeinek terjesztésére

• Projektmenedzsment



Projektpélda

• YOUTH+ for social inclusion: development of youth workers for long-term engagement 
of self-governed groups of youth with fewer opportunities to carry out own initiatives

• 4 partner: Spanyolország, Svédország, Németország (NGO-k), Élményakadémia 
Közhasznú Egyesület (Magyarország, Budapest)

• Kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok hosszú távú helyi társadalmi 
szerepvállalásának erősítése, az ifjúsági szakma minőségének és elismertségének 
fejlesztése

• 2 projekteredmény: innovatív MOOC és szakmai útmutató

• 14 nemzetközi tevékenység (5 projekttalálkozó, 7 képzés, 2 konferencia)

• Támogatás: 371 555€

• Projektidőszak: 28 hó



Pályázatbenyújtás
2023. március 22. déli 12:00 óra
(a 2023. szeptember 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

2023. október 4. déli 12:00 óra
(a 2024. január 1. és augusztus 31. között kezdődő projektekre)

Hasznos linkek:
A partnerségi együttműködésekről az ifjúsági területen
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete leírás
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/partnersegi-egyuttmukodesek-az-ifjusagi-teruleten-ka220-you
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


KÉRDÉSEK!



SZÜNET



Fókuszban
a kevesebb 

lehetőséggel 
rendelkező fiatalok 

mint CÉLCSOPORT és mint 
PROJEKTMEGVALÓSÍTÓK



Projekttípusok

Erasmus+ program

Ifjúsági részvételi tevékenységek

(KA154)

Európai Szolidaritási Testület

Szolidaritási projektek

(ESC30)



Szolidaritási projekt
2-12 hónapig tartó hazai tevékenység, amelyet fiatalok 
csoportja tervez és valósít meg, hogy saját közösségükben 
változásokat generáljanak egy olyan ügyben, amely fontos 
számukra, és illeszkedik a Szolidaritási Testület prioritásaihoz:

• befogadás és sokszínűség,

• környezetvédelem, fenntartható fejlődés és éghajlat-politika,

• digitális átállás,

• demokratikus életben való részvétel.

A megvalósító fiatalok csoportja:

• minimum 5 fő 

• 18-30 éves fiatal, akik az Európai Szolidaritási Testület 
regisztrált tagjai és egy országban rendelkeznek hivatalos 
lakcímmel

Támogatás:

595 euró/hónap



Kevesebb lehetőséggel 
rendelkező fiatalok és 
csoportok bevonása…

Lehetnek a megvalósító csoport tagjai: 
AutifI (YouTube csatorna)

Lehetnek a projekt célcsoportjának
tagjai: InclusiTech (YouTube csatorna)

Kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok bevonása esetben rendkívüli 
támogatáshoz kapcsolódó költségek is 
igényelhetők!

Videók projektpéldákról

https://www.youtube.com/channel/UCCs7oLTudTfBa_T4eQJtjhw/videos
https://www.youtube.com/@dress-coding1670
https://www.youtube.com/watch?v=CLz8QXzlTN0&list=PLvX6d645XdP8JAhFO1RF7N2em6jo2ztw2


Pályázatbenyújtás
2023. február 23. déli 12:00 óra
(a 2023. június 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

2023. október 4. déli 12:00 óra
(a 2024. január 1. és május 31. között kezdődő projektekre)

Hasznos linkek
A szolidaritási projektekről
A projekt életútja előadás
Hogyan pályázhattok szolidaritási projektre? leírás
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

https://szolidaritasitestulet.hu/szervezeteknek-a-szolidaritasi-projektekrol
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://szolidaritasitestulet.hu/hogyan-palyazhattok-szolidaritasi-projektre
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


Ifjúsági részvételi tevékenység

Helyi, nemzeti vagy nemzetközi, fiatalok által kezdeményezett 3-24 hónapos 
projektek, amelyek célja, hogy elősegítsék a fiatalok aktív társadalmi 
részvételét.

Célja fiatalok és döntéshozók közti párbeszédek kialakítása, 
és a fiatalok az európai demokratikus életben való 
részvételének erősítése. 

Résztvevők köre:

13-30 éves fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból,
illetve a projekt témájához releváns döntéshozók.

Támogatás:

Projektmenedzsment: 500 EUR/hónap.

+ A projekt keretében megvalósuló fizikai eseményekre 
biztosított kiegészítő támogatás



Megvalósítható 
tevékenységtípusok ifjúsági 
részvételi tevékenységek esetében
Nemformális tanulási tevékenységek, amelyek a fiatalok aktív részvételére 
összpontosítanak: 

• személyes vagy online műhelyfoglalkozások és/vagy találkozók, 
szemináriumok,

• a fiatalok tájékoztatásának, vitájának és tevékeny részvételének
teret adó konzultációk, 

• fiatalok demokratikus életben való részvételével kapcsolatos 
figyelemfelkeltő kampányok, tájékoztató és/vagy 
kulturális események,

• a fiatalok virtuális és/vagy fizikai terekhez történő 
hozzáférésének elősegítése,

• a demokratikus intézmények működésének, valamint 
a döntéshozók ezen intézményekben betöltött szerepének 
szimulációja. 



Kevesebb lehetőséggel rendelkező 
fiatalok az ifjúsági részvételi 
tevékenységekben

Lehetnek a célcsoport és/vagy a 
megvalósításban résztvevő fiatalok tagjai is.

Artemisszió Alapítvány: NŐ az Erőnk!

Kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok 
bevonása esetében a résztvevőknek nyújtott 
esélyegyenlőségi támogatás igényelhető!



Hasznos linkek:
Az ifjúsági részvételi tevékenységekről
A projekt életútja előadás
A pályázatbenyújtás menete
Támogatás inkluzív projektek tervezéséhez

Pályázatbenyújtás
2023. február 23. déli 12:00 óra
(a 2023. június 1. és december 31. között kezdődő projektekre)

2023. október 4. déli 12:00 óra
(a 2024. január 1. és május 31. között kezdődő projektekre)

https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/ifjusagi-reszveteli-tevekenysegek-ka154-you
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s
https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-projektek-tervezesehez


Szolidaritási projekt és részvételi tevékenység -
Nemformális tanulási elem

A megvalósító fiatalok esetében fontos a tanulási folyamat tudatos 
nyomonkövetése.

Ehhez igénybe vehető külsős szakember is: coach, aki tapasztalattal rendelkezik 
az ifjúsági munka terén, végigkíséri a fiatalok csoportját
és támogatja részvételüket a projekt 
különböző szakaszaiban. 

74 euró/nap (maximum 12 nap)

www.youthpass.eu

https://www.youthpass.eu/en/


Hazai támogató tevékenységek:

Így segítsd a fiatalokat! - ESC coach workshop és coach adatbázis 
Rendszeresen megvalósuló kétnapos workshop azoknak, akik coach-ként fiatalok csoportjait 
támogatnák vagy már támogatják szolidaritási projekt megvalósításában az Európai Szolidaritási 
Testület keretein belül.

Következő időpont: 2023. február 15-16., 10:00-16:00

Jelentkezés ITT

Ötletből változás - workshop szolidaritási projekt ötletek 
elindításához
„Rendelhető” egynapos workshop, amely során az európai uniós támogatásokkal foglalkozó Tempus 
Közalapítvány munkatársai nemformális módszerekkel segítik a fiatalokat ötleteik pontosabb 
megfogalmazásában, a megvalósítás elindításában és a támogatási lehetőségként szolgáló szolidaritási 
projektek keretrendszerének megismerésében.

A workshopot előre egyeztetett helyszínen és időpontban tartjuk meg azoknak a fiataloknak, akik szívesen 
valósítanának meg közösségjavító kezdeményezéseket.

További információk ITT

https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_rendezvenyek/igy-segitsd-a-fiatalokat-esc-coach-workshop
https://szolidaritasitestulet.hu/szolidaritasi_testulet_hirek/egynapos-workshop-szolidaritasi-projekt-otletek-elinditasahoz


A projekt életútja

• Informálódni a honlapokon:
• Erasmus+ ifjúság

• ESC önkéntesség

• ESC szolidaritási projekt

• Részletes előadás a TKA YouTube csatornáján

• Fontos!
• Van lehetőség hiánypótlásra, kivéve bizonyos dokumentumok esetén 

(pályázattípus-specifikus lista a honlapokon)

• Akkor is van visszajelzés, ha nem kap támogatást a pályázat

https://erasmusplusz.hu/a-palyazat-benyujtasa
https://szolidaritasitestulet.hu/hogyan-palyazhattok-szolidaritasi-projektre
https://www.youtube.com/watch?v=GbOFka58_-Y&t=6035s


Segít a TKA

• Támogató programok:
• Inkluzív projektekhez

• Önkormányzatoknak

• Önkéntesfogadásban gondolkodóknak

• Szolidaritási projektekhez

• Partnerségekben gondolkodóknak

• Erasmus+ ifjúság és ESC pályázók FB csoport

• Nemzetközi képzések

• Hazai képzések (pl.: mentor, coach, programspecifikus műhelyek)

• EU-ifjusag.hu > idén induló honlap! 

https://erasmusplusz.hu/tamogatas-inkluziv-szervezeteknek
https://erasmusplusz.hu/tamogato-program-onkormanyzatoknak
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogato-program-onkentesek-fogadasahoz
https://szolidaritasitestulet.hu/tamogatas-szolidaritasi-projektek-kialakitasahoz
https://erasmusplusz.hu/tamogato-program-partnersegi-projektek-megvalositasahoz
https://www.facebook.com/groups/ifjusagipalyazok


Hasznos

• Youth Wiki

• Társadalmi befogadás – Erasmus+

• Társadalmi befogadás – ESC

• Inclusion and Diversity Strategy in the field of 
youth

• Inclusion&Diversity Strategy – SALTO

• Kiadványok különböző témákban

• Engage in Inclusion!

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki
https://szolidaritasitestulet.hu/tippek_segedanyagok_palyazatbenyujtashoz/tarsadalmi-befogadas-a-szolidaritasi-testuletben
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversity-strategy_en.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/engageininclusion/


KÉRDÉSEK!



Erasmus+

erasmusplusz.hu

info@tpf.hu

Európai Szolidaritási Testület

szolidaritasitestulet.hu

esc@tpf.hu

https://erasmusplusz.hu/
https://szolidaritasitestulet.hu/

