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Tineretul în mișcare
Mai acum câteva secole, doar tinerii din familii înstărite puteau merge la studii la Paris sau la
Viena, întorcându-se acasă cu idei noi și reformatoare.
Iată că astăzi, tinerii europeni pot călători, studia și lucra în orice țară a Uniunii Europene.
Distanțele parcă nu mai sunt atât de importante, iar Erasmus e ca o parolă cu care poți
deschide poarta unei lumi ce promite experiențe de viață interesante, momente de neuitat,
întâlnirea unor oameni deosebiți.
Și, pentru că 2013 este Anul european al cetățenilor, Comisia Europeană lansează campania
intitulată „Tineretul în mișcare”. Această acțiune își propune să le ofere sprijin tinerilor
europeni dornici să studieze, să lucreze sau să urmeze stagii de pregătire în străinătate. Vrei să
fii unul dintre cei 400 000 de cetățeni europeni care beneficiază anual de un program de
mobilitate finanțat de Uniunea Europeană pentru a studia sau a lucra în străinătate? Participă
la programul „Tineretul în mișcare”!
Cristina, o bucureșteancă de 22 de ani, își amintește: „După terminarea facultății, am hotărât
să fac un master în străinătate. În 2010 am primit o bursă Erasmus la Universitatea Tehnică
din Copenhaga. A fost cel mai plăcut an din viața mea de studentă! Începutul nu fost deloc
ușor. Nu cunoșteam nici limba, nici oamenii, nici locurile. Însă, cum ceea ce nu te doboară te
întărește, mi-am făcut prieteni, am învățat multe despre ceilalți și despre mine. Cred că cel
mai bun mod de a înțelege Europa este de a te bucura de mobilitate și de diversitate.”
Acum câțiva ani, a fost lansat programul „Erasmus pentru tinerii întreprinzători”. Nils, un
tânăr suedez de 28 de ani, se numără printre cei dintâi care au beneficiat de acest program:
„Visam să deschid o pizzerie în orășelul meu. Și unde aș fi putut învăța mai bine secretul
adevăratei pizze decât la Napoli? Mentorul meu, Luigi, mi-a împărtășit cu drag din tainele
meseriei. Acum mi-am văzut visul cu ochii, am pizzeria mea.” Proiectul lui a fost ales în urma
unei selecții extrem de riguroase, în care s-au evaluat motivația, calificările, cunoașterea
limbilor străine și viabilitatea planului de afaceri.
Rezumând, „Erasmus a creat prima generație de tineri europeni” (Umberto Eco). Vrei să fii
unul dintre ei? Ești în căutarea unui loc de muncă în Europa? Dorești să faci studii în
străinătate? Visezi să îți deschizi o mică afacere?
Europa te poate sprijini! Participă la acțiunea „Tineretul în mișcare”!

