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Navštívte nás:

Webová stránka iniciatívy Mládež v pohybe: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Mládež v pohybe na Facebooku: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
Fotogaléria iniciatívy Mládež v pohybe: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť 
odpovede na vaše otázky o Európskej únii.

Bezplatné telefónne číslo (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní 

operátori, verejné telefónne automaty alebo hotely si však môžu účtovať poplatok).



Hľadáte prácu vo svojej krajine alebo skúšate 
šťastie inde v  Európe? Chceli by ste absolvovať 
časť štúdia v zahraničí? Už máte zamestnanie, ale 
chcete pokračovať v  rozvoji svojich vedomostí? 
Hľadáte možnosti získania lepších kvalifikácií? 
Snívate o  založení vlastného malého podniku? 
Chceli by ste vykonávať dobrovoľnícku prácu?

Európa vám môže pomôcť!
Európa má rôzne nástroje, ktoré vám pomôžu 
uskutočniť vaše sny.

Európa a mladí ľudia
Erasmus je nepochybne najznámejší európsky 
program pre mladých ľudí. Od roku 1987 umožnil 
študovať alebo získať pracovnú stáž v  zahraničí 

takmer trom miliónom mladých ľudí. Lokalita 
EURES – známy európsky portál pracovnej mobi-
lity – poskytuje každý deň online prístup k  vyše 
miliónu pracovných príležitostí.

EÚ sa vždy starala o budúcnosť mladých ľudí, a keďže 
nezamestnanosť mladých nesmierne narastá, roz-
hodli sme sa posilniť opatrenia v tejto oblasti.

Mladí ľudia sú budúcnosťou Európy. Súčasná 
miera nezamestnanosti je jednoducho nepri-
jateľná a  ohrozuje našu budúcu prosperitu. 
Vedeli ste, že tento problém často pramení 
z nedostatočnej kvalifikácie a praxe a že Európa 
disponuje škálou inovačných nástrojov práve 
v týchto oblastiach?



Čo pre vás môže Európa urobiť?
Iniciatíva Mládež v pohybe, ktorú odštartovala EÚ 
v  rámci stratégie Európa 2020, je súbor nástro-
jov obsahujúci opatrenia, ktoré pomáhajú pri 
vytvorení vhodných podmienok na dosiahnutie 
vašich cieľov v  pracovnej oblasti. Vzdelávanie 
je potrebné zmodernizovať, učenie je potrebné 
prispôsobiť požiadavkám pracovného trhu a čas 
strávený v  zahraničí je potrebné uľahčiť. Aj vy 
môžete byť jedným z 500 000 mladých ľudí, ktorí 
tento rok využijú program mobility.

Európska komisia vytvorila informačnú kampaň 
s  názvom Mládež v  pohybe s  cieľom poskytnúť 
vám viac informácií o  tejto iniciatíve a  rôznych 
európskych programoch, ktoré sú vám určené 
v  oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, 
zamestnania, založenia podniku, dobrovoľníckej 
práce a výskumu. Čo tak zúčastniť sa na  diskusiách, 

podeliť sa o svoje skúsenosti a predostrieť otázky? 
Zistite, čo pre vás môže Európa urobiť!

V  reakcii na krízu v  oblasti pracovných miest, ktorá 
zasiahla mladých ľudí v Európe, Komisia zostavila balík 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, ktorý obsahuje 
súbor opatrení na riešenie neprijateľnej miery neza-
mestnanosti a  sociálneho vylúčenia mladých ľudí 
prostredníctvom poskytnutia prístupu k  vzdeláva-
niu, odbornej príprave a pracovným miestam.

Táto brožúra vám poskytne prehľad programov 
a činností, ktoré môžu byť pre vás užitočné, a ak 
chcete byť vždy informovaní o  novinkách, pri-
dajte sa k nám na Facebooku: Mládež v pohybe!

Mládež v pohybe: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Európsky portál pre mládež: http://ec.europa.eu/youth
Pomoc a poradenstvo v oblasti života, práce a cestovania v EÚ:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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CESTUJ – vyraz do zahraničia

Občania EÚ majú právo študovať a pracovať v inom členskom štáte. Presťahovanie sa do inej krajiny je jedinečnou príležitosťou 
naučiť sa nový jazyk a nové zručnosti a spoznať inú kultúru. Zvýši tiež vaše šance pri hľadaní práce.

Cieľom programu Erasmus+ (program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 2014 – 2020) je zlepšiť zručnosti 
a zamestnateľnosť a zmodernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

Mládež v pohybe: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Vaša Európa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Európsky portál pracovnej mobility: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus pre mladých podnikateľov: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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ŠKOĽ SA – posilni si zručnosti

EÚ ponúka širokú škálu príležitostí, ktoré vám umožňujú získať odborné vzdelanie podľa vašich predstáv a  v súlade 
s potrebami hospodárstva.

Európsky sociálny fond je hlavným nástrojom na podporu pracovných miest. Pomáha ľuďom získať lepšiu prácu a zabezpečuje 
spravodlivejšie pracovné podmienky pre všetkých občanov EÚ. Zameriava sa na investovanie do ľudského kapitálu Európy – inými 
slovami, na jej pracovníkov, mladých ľudí a na všetkých, ktorí si hľadajú zamestnanie.

Erasmus+ ponúka širokú škálu možností pre študentov, učňov, čerstvých absolventov, pedagogických pracovníkov a  učiteľov. 
V rámci programu Erasmus+ sa v období rokov 2014 – 2020 udelia granty na štúdium, odbornú prípravu alebo prácu v zahraničí 
650 000 študentom odborných škôl a učňom.

Európsky sociálny fond: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (odborné vzdelávanie a príprava): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus pre mladých podnikateľov: www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
www.erasmus-entrepreneurs.eu
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ŠTUDUJ – rozšír svoje vedomosti

EÚ vytvorila niekoľko programov, ktorých cieľom je umožniť Európanom študovať v zahraničí. Otvorením týchto možností vám EÚ 
umožňuje objaviť nové krajiny a jazyky a rozšíriť si obzory.

V období rokov 2014 – 2020 sa v rámci programu Erasmus+ poskytnú granty (a 450 000 stáží) pre dva milióny vysokoškolských 
študentov, ktorí tak dostanú šancu študovať alebo získať odborné vzdelanie v zahraničí.

Študenti, ktorí plánujú absolvovať kompletný magisterský študijný program v  zahraničí, budú môcť využiť program úverovej 
záruky poskytovaný vnútroštátnymi bankami alebo agentúrami zameranými na študentské pôžičky, ktoré vyberie Európska 
investičná banka.

Erasmus+ (vysokoškolské vzdelávanie): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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UČ SA – podeľ sa o skúsenosti

EÚ podporuje vzdelávaciu mobilitu, pretože je jedným z  prvkov európskej identity a  možnosťou pre všetkých mladých ľudí 
v Európe. Pomáha súčasným aj budúcim generáciám čeliť novým výzvam, cítiť sa viac ako Európania a navzájom spolupracovať.

Vďaka programu Erasmus+ dostane viac ako 500 000 mladých ľudí možnosť zapojiť sa do výmenných programov pre mladých. 
Erasmus+ podporuje aj partnerstvá medzi školami, ktoré môžu viesť k výmenným pobytom pre učiteľov, žiakov alebo celé triedy.

Erasmus+ (mládež): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (školy): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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ZÚČASTNI SA – podeľ sa o talent

Európska únia chce, aby sa jej občania mohli vyjadriť k otázkam, ktoré sa ich týkajú.

Ak sa zhromaždí milión občanov EÚ, môžu sa priamo podieľať na tvorbe politiky Únie tak, že prostredníctvom európskej 
iniciatívy občanov vyzvú Európsku komisiu, aby v oblasti, ktorá im leží na srdci, predložila legislatívny návrh.

EÚ prostredníctvom štruktúrovaného dialógu konzultuje s  mladými ľuďmi a  mládežníckymi organizáciami na všetkých 
úrovniach, na mládežníckych konferenciách EÚ a počas Európskeho týždňa mládeže.

Európsky portál pre mládež ponúka množstvo informácií a umožňuje mladým ľuďom klásť otázky a vymieňať si skúsenosti.

Európske iniciatívy občanov: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk
Dialóg a výmena skúseností: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Európsky portál pre mládež: http://europa.eu/youth

Objav kariéry vo výskume

http://ec.europa.eu/youthonthemove ©
 E

ur
óp

sk
a 

ún
ia

 / 
Fo

to
gr

afi
 e

: G
ra

ph
ic

O
bs

es
si

on

v EURÓPE

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth


Objav kariéry vo výskume

http://ec.europa.eu/youthonthemove ©
 E

ur
óp

sk
a 

ún
ia

 / 
Fo

to
gr

afi
 e

: G
ra

ph
ic

O
bs

es
si

on

v EURÓPE



INOVUJ – objav kariéru vo výskume

Akcie Marie Skłodowska-Curie zabezpečujú kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie výskumníkov vo všetkých vedných odboroch 
prostredníctvom celosvetovej a  medzisektorovej mobility. V  rámci týchto akcií sa poskytujú granty výskumníkom vo všetkých 
fázach kariéry od doktorandov až po skúsených výskumníkov. Ide o  hlavný program EÚ v  oblasti odborného vzdelávania 
doktorandov, z ktorého sa financuje 25 000 kandidátov na titul PhD. Dopĺňa ho sieť stredísk Euraxess, ktorá pomáha výskumníkom 
pri sťahovaní sa z  jednej krajiny do druhej, pričom poskytuje informácie a  pomoc v  otázkach súvisiacich s  profesionálnym 
a každodenným životom.

Európsky inovačný a  technologický inštitút podporuje inováciu tak, že umožňuje vysokoškolským inštitúciám, výskumným 
strediskám a  podnikom, aby sa spoločne zameriavali na výzvy súvisiace s  energetikou, zmenami klímy či informačnou 
spoločnosťou. Inštitút sa vo svojich snahách zameriava na výskumníkov, podnikateľov a študentov, ktorým poskytuje príslušné 
zručnosti, znalosti a prístupy umožňujúce uvádzať na trh nové nápady a zakladať nové podniky.

Akcie Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
Európsky inovačný a technologický inštitút: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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STAŇME SA DOBROVOĽNÍKMI – zmena je v našich rukách

Odhaduje sa, že 100 miliónov Európanov sa v  určitom čase zapojilo do dobrovoľníckych činností. Dobrovoľníctvo poskytuje 
príležitosť prispieť k zmene, keďže pomáha posilňovať pocit spolupatričnosti a sociálneho súladu.

Erasmus+ umožní ešte väčšiemu počtu mladých Európanov zapájať sa do rôznych dobrovoľníckych projektov. EÚ zároveň začala 
vytvárať Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc, ktorý mladým Európanom poskytne príležitosť preukázať 
solidaritu s ľuďmi v núdzi.

Erasmus+ (mládež): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Humanitárna pomoc EÚ – dobrovoľníci: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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TVOR – splň svoje sny

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress bol zriadený v roku 2010 s cieľom poskytnúť pomoc inštitúciám mikrofinancovania 
v EÚ, aby mohli zvýšiť poskytovanie pôžičiek nezávislým podnikateľom a podnikom maximálne s 10 zamestnancami. To bude 
znamenať približne 45 000 pôžičiek do 25 000 EUR pre mladých Európanov (a pre ďalších príjemcov s obmedzeným prístupom 
na tradičný úverový trh), ktorí si chcú založiť vlastný podnik. Niektorí poskytovatelia mikroúverov už zaznamenali vyšší pomer 
mladých klientov.

Od roku 2014 program pre zamestnanosť a sociálnu inováciu (EaSI) zoskupuje činnosti troch programov EÚ, ktoré boli predtým 
riadené osobitne: Progress, EURES a  program mikrofinancovania Progress. Tretia os tohto programu nadväzuje na činnosti 
programu mikrofinancovania Progress a poskytuje aj financovanie na budovanie kapacít pre poskytovateľov mikrofinancovania. 
Program rozšíri záber príjemcov aj na sociálne podniky vrátane tých, ktoré pomáhajú mladým ľuďom nájsť si cestu k zamestnaniu.

Program Erasmus pre mladých podnikateľov umožňuje novým alebo nádejným podnikateľom naučiť sa riadiť úspešný podnik 
prostredníctvom spolupráce so skúseným podnikateľom z  inej krajiny v  rámci pobytu v  dĺžke do šiestich mesiacov. Pobyt 
financuje EÚ.

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus pre mladých podnikateľov: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
Finančné prostriedky EÚ pre malé a stredné podniky: www.access2finance.eu
Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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TVOJE PRÁVA – buď informovaný

EÚ zabezpečuje, aby všetci Európania mohli uplatňovať svoje základné práva. Medzi tieto práva patrí nediskriminácia 
a nevylučovanie zo spoločnosti, rovnosť medzi mužmi a ženami a právo na lekársku pomoc. EÚ podporuje v celej Európe opatrenia 
zamerané na zvýšenie informovanosti o potrebe boja proti sociálnej nespravodlivosti a zabezpečenie ochrany údajov.

Budovanie európskeho priestoru spravodlivosti: http://ec.europa.eu/justice
Boj proti diskriminácii: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Vaša Európa: http://ec.europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/citizens
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PRACUJ – dosiahni svoje ciele

Vstup na trh práce je náročný najmä pre mladých. EÚ poskytuje všetkým európskym občanom rozličné nástroje na zlepšenie ich 
pracovných príležitostí. Európsky sociálny fond (ESF) je jeden z príkladov. Ročne asi 10 miliónov ľudí využije programy umiestnenia 
na pracovnom trhu a odbornej prípravy, ktoré financuje ESF. Ďalším príkladom je európsky portál pracovnej mobility EURES, ktorý 
ponúka online prístup približne k 1 miliónu voľných pracovných miest. Tvoje prvé pracovné miesto cez EURES je program pracovnej 
mobility, ktorý pomáha mladým ľuďom pri hľadaní práce a  zamestnávateľom pri hľadaní pracovníkov. Jeho cieľom je spájať 
mladých záujemcov o prácu a osoby, ktoré si želajú zmeniť zamestnanie, s ťažko obsaditeľnými voľnými miestami v celej Európe.

V neposlednom rade aj sieť Enterprise Europe Network (Európska sieť podnikov) poskytuje rôznorodé služby, ktoré pomáhajú 
podnikateľom pri rozširovaní podnikania v Európe a za jej hranicami. Táto sieť má 600 partnerov vo vyše 50 krajinách.

Európsky sociálny fond: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  http://ec.europa.eu/eures  

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network (Európska sieť podnikov): http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu


Európska komisia ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za možné použitie informácií obsiahnutých 
v tejto publikácii. 
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Pre akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotografií, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únii, je potrebné získať 
povolenie priamo od držiteľa/držiteľov autorských práv. Odkazy v tejto publikácii boli v čase dokončenia rukopisu funkčné.

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).
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Navštívte nás:

Webová stránka iniciatívy Mládež v pohybe: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Mládež v pohybe na Facebooku: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
Fotogaléria iniciatívy Mládež v pohybe: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct je služba, ktorá vám pomôže nájsť 
odpovede na vaše otázky o Európskej únii.

Bezplatné telefónne číslo (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Za poskytnutie informácií sa neplatí, podobne ako za väčšinu hovorov (niektorí mobilní 

operátori, verejné telefónne automaty alebo hotely si však môžu účtovať poplatok).
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