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Erasmus+ (2014–2020)
→ SEKTORY:







Erasmus+ školní vzdělávání (Comenius)
Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (Erasmus)
Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava (Leonardo da Vinci)
Erasmus+ vzdělávání dospělých (Grundtvig)
Erasmus+ mládež (Mládež v akci)
Erasmus+ Sport

→ ZAPOJENÉ STÁTY:
-

programové: členské státy EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie
partnerské: zj. země Sousedství, jako partnerské země kterákoliv země; Švýcarsko
pilotně od 2017: Srbsko
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Erasmus+ mládež

národní agentura (DZS)

KA2
KA1

MOBILITY
→ 63 %
 zaměstnanci (lektoři,
učitelé, pracovníci
s mládeží)

PROJEKTY
→ 25 %
 strategická partnerství
(inovace, výměna dobré
praxe)

 znalostní aliance

 studenti, žáci

 aliance odvětvových
dovedností

 mládež (výměna
mládeže a dobrovolnické
pobyty)

 budování kapacit
 IT platformy (EPALE,
e-Twinning, evropský
portál pro mládež)

EACEA (Brusel)

KA3

PODPORA
POLITIK
→3%
 podpora otevřené
strategie (ET 2020)

strukturovaný dialog

Specifické aktivity:
• Jean Monnet 2 %
• Sport 2 %
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Erasmus+ mládež
→ OBECNÉ CÍLE:
Rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) mladých lidí
a pracovníků s mládeží (včetně těch s omezenými příležitostmi) skrze
neformální vzdělávání.
 Podporovat jejich participaci v demokratickém životě a na trhu práce,
jejich aktivní občanství, interkulturní dialog, sociální inkluzi a solidaritu.
 Zlepšit kvalitu práce s mládeží v Evropě i v sousedních zemích.
 Přispět k politickým reformám na místní, regionální a národní úrovni,
podporovat rozvoj politiky mládeže založené na znalostech a faktech,
uznávání neformálního a informálního učení.
 Podpora mezinárodní dimenze aktivit mládeže a role pracovníků
s mládeží a organizací jako podpůrné struktury pro mladé lidi,
především skrze propagaci mobility a spolupráce mezi EU, organizace
z partnerských zemí a mezinárodními organizacemi a skrze cílené
budování kapacit v partnerských zemích.
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Erasmus+ mládež
→ PRIORITY:
 Podpora sociální inkluze a dobrých životních podmínek mladých lidí, především
podpora projektů věnujících se tématu nezaměstnanosti mladých lidí včetně
projektů stimulujících participaci nezaměstnaných mladých lidí.
 Podpora zdravého chování, především skrze propagaci outdoorových aktivit
a sportu na místní úrovni pro podporu zdravého životního stylu a posílení
sociální inkluze a aktivní účasti mladých lidí ve společnosti.
 Rozvoj základních a průřezových dovedností (např. podnikavost, digitální
dovednosti, mnohojazyčnost) pomocí inovativních pedagogických přístupů.
 Šíření využívání ICT v práci s mládeží a v neformálním učení (využívání
otevřených zdrojů, přístupy k nim).
 Zvýšení povědomí o evropském občanství a právech s ním spojených
a stimulace aktivní účasti mladých lidí na politickém rozhodování.
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Erasmus+ mládež
→ ROZPOČET (EUR)

2014
4 209 618

2015
4 243 742

2016
4 358 608

2017
5 569 841
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Erasmus+ mládež
→ počty účastníků v projektech 2014–2016
8740
5537

6706
2608

447
KA1 - EDS

KA1 - mobility
pracovníků

KA1 - výměny KA2 - strategická
KA3 mládeže
partnerství
strukturované
dialogy

 Celkem: 24 038 účastníků
 Významný počet účastníků se znevýhodněním v KA1!
(29 % EDS, 20 % pracovníci, 31 % výměny)
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Erasmus+ mládež
→ KA1: tematické oblasti v realizovaných projektech 2014–2016
uznávání
neformálního
vzdělávání
1%
zdraví a zdravý životní
styl
2%

jiné
2%

rovnost pohlaví
náboženství a filozofie
1%
1%
cizí jazyky
speciální potřeby
1%
rozvoj venkova 1%
lidská práva
1%
1%
předčasné odcházení
aktivní stárnutí
ze škol
2%
1%

společenský
dialog minority
2%
3%

participace
22%
kreativita a kultura
13%

podnikavost mladých
3%
životní prostředí
3%
ICT
přístup pro
3%
znevýhodněné
4%
kariérové
poradenství a
potřeby pracovního
trhu
4%

inovativní kurikula a
nové výukové
metody
4%

interkulturní dialog
8%
EU občanství
6%

mezinárodní vztahy
6%

inkluze
6%
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Erasmus+ mládež
→ KA2: tematické oblasti v realizovaných projektech 2014–2016
Pracovní trh, kariérové
poradenství
2%
Zdravý
životní styl
2%
Otevřené vzdělávání
3%
Klíčové kompetence
Uznávání neformálního
3%
vzdělávání
4% ICT - nové technologie a

Životní prostředí
2%

Problematika migrantství
1%
Politiky mládeže
1%

Mezinárodní spolupráce
v práci s mládeží 20%

nové kompetence
5%
Participace
12%

Interkulturní a
mezigenerační dialog
6%
Podnikavost mladých lidí
8%
Kreativita a kultura
8%

Inovativní kurikula a nové
metody
Inkluze
12%
9%
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Erasmus+ mládež
→ KA3: tematické oblasti v realizovaných projektech 2014–2016
Sociální dialog
3%

Inovativní vzděl.
kurikula a nové
metody
3%

Mezináboženský
dialog
3%

Kreativita a
kultura
3%

Interkulturní dialog
3%

Inkluze
2%

Lidská práva
2%

Evropské občanství
a demokracie
10%

Participace
37%

Dialogy s osobami
s rozh. pravomoc.
34%
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→ přínosy pro účastníky: DOBROVOLNÍCI EDS (285)
tolerance vůči
hodnotám
jiných kultur a
náboženství
87 %
ujasněno
další
směřování
(práce i
studium)

cítí se více
Evropany
57 %

64 %

jednání s lidmi
z různého kulturního
i sociálního prostředí

zájem o
dění
kolem

otevřenější
mysl pro
vyhledávání
nových
příležitostí a
výzev

77 %

92 %

chuť
k
učení

ICT
dovednosti

71 %

66 %

týmový hráč
85 %

91 %

kritické myšlení 79 %

Motivace pro výjezd na EDS
osobní rozvoj
87 %

lepší uplatnění na trhu práce

objevování nových kultur a
jiného životního stylu

38 %

71 %

zlepšení jazykové kompetence

pomáhat druhým

67 %

59 %

zkusit žít v jiné zemi
65 %
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→ přínosy pro účastníky: VÝMĚNY MLÁDEŽE (890)
chuť k učení
77 %
kritické myšlení

tolerance vůči
hodnotám jiných
kultur a
náboženství 94 %

85 %

jazyková
kompetence

zájem o
dění kolem

54 %

76 %
ujasněno
další
směřování
(práce i
studium)

78 %

cítí se více
Evropany
79 %

otevřenější mysl
pro vyhledávání
nových příležitostí
a výzev
90 %

zájem o
evropská
témata
85 %

Erasmus+ mládež
→ KA1: mobility pracovníků s mládeží

Studijní
návštěva
6%

Kontaktní
Jiné
seminář
2%
3%

Job-shadowing
0%

Seminář
14%
typ
Vzdělávací kurz
Seminář
Studijní návštěva
Kontaktní seminář
Jiné
Job-shadowing
CELKEM

účastníci
3110
558
241
112
75
21
4117

Vzdělávací kurz
75%
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→ přínosy pro účastníky: PRACOVNÍCI (4117)
povědomí
o multikulti
v Evropě

zájem o evropská
témata

povědomí o
společných
evropských
hodnotách

79 %

odhodlání být
aktivní v oblasti
inkluze

72 %

73 %

74 %

jazyková
kompetence

kvalita spolupráce se
zahraničními
partnery

69 %

70 %

spokojenost
se svou prací

posun v
osobním i
profesním
rozvoji

65 %

96 %

uvědomění si
důležitosti
cizích jazyků v
práci s mládeží

kvalita
realizovaných
projektů
75 %

79 %
cítí se více Evropany

62 %

Motivace pro výjezd pracovníků s mládeží
profesní a osobní
rozvoj - 75 %
sdílet vlastní znalosti a dovednosti s dalšími
pracovníky s mládeží a mladými lidmi

setkat se s novými lidmi
65 %

55 %

jazykové, kulturní a sociální kompetence

nové kontakty a sítě

55 %

57 %

nové praktické dovednosti
53 %

přenos dobré praxe a knowhow z jiné země/organizace do
své praxe - 57 %

vyzkoušení si nových
vzdělávacích a školitelských
metod - 59 %
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→ přínosy pro organizace: KA2 (4/23)

upevnění pozice a lepší
vizibilita zapojených
organizací

→ přínosy pro účastníky: KA2 (4 projekty – 484)

aktivizace
mladých lidí

→ přínosy pro účastníky: KA3 (6940 – 11 projektů)

aktivizace
mladých lidí

rozvoj smyslu pro
iniciativu a
podnikavost

schopnost lépe
argumentovat a
komunikovat
v rodném jazyce

práce s ICT

Závěrem…

