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EUROPIE

http://europa.eu/youthonthemove

Dodatkowe informacje 

Mobilna młodzież
› http://europa.eu/youthonthemove   

Informacje dla młodzieży
› http://europa.eu/youth

Europejski portal mobilności zawodowej
› http://ec.europa.eu/eures 

Mieszkać, pracować i podróżować w UE 
– informacje i porady
› http://ec.europa.eu/youreurope 

Komisja Europejska: Edukacja i szkolenie
› http://ec.europa.eu/education

Komisja Europejska: 
Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne  
› http://ec.europa.eu/social

Kontakt

   

Programy UE mające na celu wspieranie 

mobilności edukacyjnej  

Comenius 
edukacja szkolna

Młodzież w działaniu 
kształcenie pozaszkolne

Leonardo da Vinci 
kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus 
szkolnictwo wyższe w Europie

Erasmus Mundus
ogólnoświatowa mobilność studentów

Erasmus dla młodych przedsiębiorców
mobilność młodych przedsiębiorców 

Działania Marie Curie
możliwości rozwoju w dziedzinie badań naukowych

Europejski Fundusz Społeczny
wsparcie w zakresie edukacji i tworzenia miejsc pracy

Każdego roku UE pomaga 
400 000 obywateli 
(studentom, nauczycielom, 
badaczom, osobom 
prowadzącym szkolenia itd.) 
uczyć się i pracować 
za granicą.

Skorzystaj i Ty! 

Poprawa edukacji 
i mobilności młodzieży oraz 

ułatwienie jej dostępu 
do rynku pracy
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Celem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest

 • podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa  
  wyższego w Europie

 • zachęcenie do  podwyższania kwalifikacji  
  i umiejętności

 • stworzenie większych możliwości kształcenia  
  się i szkolenia za granicą

 • zapewnienie młodym ludziom lepszych   

  perspektyw zawodowych

Do roku 2020 
liczba osób przedwcześnie 

kończących naukę powinna 
zmniejszyć się z 15 do 10%. 

40% młodych ludzi powinno 
zdobyć wyższe wykształcenie 

w porównaniu do 

33% obecnie.

10 głównych działań 
w ramach inicjatywy „Mobilna młodzież”

1  „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, program, dzięki   
 któremu młodzi ludzie poszukujący pracy za granicą oraz   
 przedsiębiorstwa mogą uzyskać poradę, skorzystać z    
 wyszukiwarki ofert pracy oraz uzyskać wsparcie fi nansowe.  
2  Tablica wyników mobilności, gdzie są odnotowywane   
 i mierzone postępy w dziedzinie usuwania prawnych
 i technicznych przeszkód na drodze do mobilności edukacyjnej. 

3  Stworzenie instrumentu pożyczkowego dla studentów   
 europejskich w celu wsparcia studentów pragnących   
 studiować lub szkolić się za granicą. 

4  Wielowymiarowy, całościowy system rankingowy   
 szkół wyższych, zapewniający pełniejszy i lepiej    
 odpowiadający rzeczywistości obraz wyników szkolnictwa   
 wyższego niż obecne rankingi. 

5  Opracowanie karty „Mobilna młodzież”, dzięki której   
 młodzi ludzie będą mogli uzyskać różne korzyści i rabaty.  
6 Europejski Przegląd Ofert Pracy, stanowiący system   
 śledzenia informacji na temat popytu na rynku pracy w całej   
 Europie, zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla   
 doradców ds. zatrudnienia. 

7  Europejski instrument mikrofi nansowy Progress,   
 mający na celu zapewnienie młodym przedsiębiorcom   
 wsparcia fi nansowego w zakładaniu i rozwoju fi rm.

8  „Gwarancja dla młodzieży”, dla zapewnienia    
 wszystkim młodym ludziom pracy, szkoleń lub zdobywania   
 doświadczenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od   
 ukończenia nauki. 
9  Europejski paszport umiejętności, oparty na projekcie 
 Europass (europejskie CV  dostępne na stronach
 internetowych), umożliwiający przejrzysty i porównywalny   
 zapis umiejętności. 

10 Stworzenie specjalnej strony internetowej „Mobilna   
 młodzież”, w celu zapewnienia jednego wspólnego punktu   
 dostępu do informacji na temat możliwości studiowania i
 zdobywania doświadczenia zawodowego za granicą. 

Dlaczego 
„Mobilna młodzież”?

UE wyznaczyła sobie za cel stworzenie do roku 2020 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Aby tak 

się stało, niezbędne jest zaangażowanie młodych ludzi. 

Celem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest podniesienie 

ich kwalifi kacji poprzez poprawę jakości kształcenia i 

szkolenia oraz otwarcie przed nimi lepszych perspektyw 

zawodowych. 

José Manuel Durão Barroso, przewodniczący Komisji 
Europejskiej: „Do roku 2020 każdy młody Europejczyk 
musi mieć możliwość odbycia części swojej edukacji 
w innym państwie członkowskim.”.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, 
wielojęzyczności i młodzieży: „Młodzi ludzie coraz 
bardziej potrzebują wyższych kwalifi kacji i 
nowoczesnych umiejętności, aby odnieść sukces w 
dzisiejszym świecie. Muszą łatwiej się adaptować i 
być bardziej mobilni.”. 

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i 
włączenia społecznego: „Kwestia zdobycia pracy spędza 
sen z powiek milionom młodych Europejczyków. 
Dzięki „Mobilnej młodzieży” uzyskają lepszą 
pomoc, aby mogli znaleźć pracę, zarobić na siebie  i 
realizować swoje plany.”.

©
 U

ni
a 

Eu
ro

pe
js

ka
 / 

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es

©
 U

ni
a 

Eu
ro

pe
js

ka
 / 

 F
ot

os
: 1

23
R

F

EAC_Yotm_Leaflet_PL_20110207.indd   2EAC_Yotm_Leaflet_PL_20110207.indd   2 08/02/11   18:0808/02/11   18:08


