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Saját országodban keresel munkát, vagy valahol 
máshol szeretnél szerencsét próbálni Európában? 
Szeretnéd tanulmányaid egy részét külföldön 
folytatni? Már van munkahelyed, de szeretnéd 
tudásodat folyamatosan javítani? Jobb képesítést 
igyekszel szerezni? Saját kisvállalkozás alapításá-
ról álmodsz? Szeretnél önkéntes munkát végezni?

Európa segíthet Neked!
Európa egy egész sor olyan eszközzel segíthet 
Neked abban, hogy valóra váltsd álmaidat.

Európa és a fiatalok
Szinte mindenki hallott már az Erasmusról, a jól 
ismert európai programról, amely 1987 óta közel 
hárommillió fiatal számára adott lehetőséget 
arra, hogy külföldön tanulhassanak vagy szakmai 

gyakorlaton vegyenek részt. Szintén jól ismert az 
EURES honlap, az európai mobilitási portál, amely 
naponta több mint egymillió munkahelyet kínál 
az interneten.

Az EU mindig is törődött fiataljai jövőjével, ám 
most, hogy a munkanélküliség aránya megdöb-
bentő mértékben emelkedett a fiatalok körében, 
úgy döntött, hogy további lökést ad az ügynek.

A fiatalok jelentik Európa jövőjét. A jelenlegi ifjú-
sági munkanélküliségi ráta egész egyszerűen 
elfogadhatatlan, és jövőbeni jólétünket veszé-
lyezteti. Tudtad, hogy a probléma legtöbbször 
a képesítés és a tapasztalat hiányából fakad, és 
hogy ezeken a területeken rengeteg eszköz áll 
Európa rendelkezésére?



Valójában mit tehet Érted Európa?
Az EU által az „Európa 2020” stratégia részeként 
bevezetett „Mozgásban az ifjúság” kezdeménye-
zés egy „eszköztár”, amelynek intézkedései segí-
tenek megteremteni a megfelelő feltételeket 
karriercéljaid eléréséhez. Az oktatást korszerű-
síteni kell, a tanulást a munkaerő-piaci követel-
ményekhez kell igazítani, és a külföldön töltött 
időt meg kell könnyíteni. Te lehetsz a több mint 
500 000 fiatal egyike, akik ebben az évben része-
sülnek a mobilitási program előnyeiből.

Annak érdekében, hogy erről a kezdeményezésről, 
valamint az oktatás, képzés, kultúra, foglalkoztatás, 
vállalkozásalapítás, önkéntes munka és kutatás 
terén számodra elérhető különböző európai 
programokról még több információhoz juthass, 
az Európai Bizottság „Mozgásban az ifjúság” 
címmel információs kampányt indított. Vegyél 
részt a vitákban, oszd meg  tapasztalataidat, 

és tedd fel kérdéseidet! Ismerd meg, mit tehet 
érted Európa!

Az európai fiatalokat különösen súlyosan érintő 
foglalkoztatási válságra válaszul a Bizottság elfoga-
dott egy, a fiatalok foglalkoztatásáról szóló intézke-
déscsomagot, amely az elfogadhatatlan mértékű 
ifjúsági munkanélküliséget és társadalmi kirekesz-
tést hivatott csökkenteni az oktatáshoz, képzéshez 
és munkahelyekhez való hozzáférés javításával.

Ez a kiadvány jó áttekintést ad azon programokról 
és tevékenységekről, amelyeket hasznosnak talál-
hatsz, és ... ha naprakész akarsz maradni, csatlakozz 
hozzánk a Facebookon: Mozgásban az ifjúság!

Mozgásban az ifjúság: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Európai Ifjúsági Portál: http://europa.eu/youth
Élet, munka és utazás az EU-ban – segítség és tanácsok:  
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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MOZGÁS – Láss világot!

Az EU állampolgárainak joguk van ahhoz, hogy egy másik tagállamban tanuljanak és dolgozzanak. Egy idegen országba történő 
költözés egyedülálló lehetőséget ad arra, hogy egy új nyelvet és új készségeket tanulj, és felfedezz egy másik kultúrát. Emellett 
javítja a munkakeresés esélyeit is.

Az Erasmus+ (az EU 2014–2020-ra szóló oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja) célja, hogy előmozdítsa a készségek és a 
foglalkoztathatóság fejlesztését, valamint az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítését.

Mozgásban az ifjúság honlap: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Európa Önökért: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus fiatal vállalkozóknak: 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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KÉPZÉS – Fejleszd készségeidet!

Az EU a lehetőségek széles tárházát kínálja, amelyek révén az elvárásaidnak és a gazdaság igényeinek megfelelő képzést kaphatsz. 

Az Európai Szociális Alap az unió fő eszköze a foglalkoztatás támogatására, az emberek jobb állásokhoz segítésére és a 
méltányosabb álláslehetőségek biztosítására az EU minden polgára számára. Ezt olyan módon teszi, hogy befektet Európa 
„humán tőkéjébe” – más szóval a munkavállalókba, a fiatalokba és mindenkibe, aki állást keres.

Az Erasmus+ a lehetőségek széles körét kínálja diákok, gyakornokok, friss diplomások, oktatási és képzési szakemberek és 
tanárok számára. Az Erasmus+ program révén 2014 és 2020 között 650 000 szakképzésben részt vevő diák és gyakornok kap 
támogatást külföldi tanulmányokhoz, képzéshez vagy munkavégzéshez.

Európai Szociális Alap: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (szakoktatás és szakképzés): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus fiatal vállalkozóknak: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Szélesítsd ismereteidet!
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TANULMÁNYOK – Szélesítsd ismereteidet!

Számos uniós program jött létre annak érdekében, hogy az európaiak külföldön tanulhassanak. Az ilyen lehetőségek 
megnyitásával az EU lehetővé teszi számodra, hogy új országokat és nyelveket fedezz fel, és szélesítsd a látókörödet.

Az Erasmus+ program 2014 és 2020 között kétmillió felsőoktatási hallgató számára biztosít anyagi támogatást (és 450 ezer 
gyakornoki helyet) ahhoz, hogy egy másik országban tanulhassanak vagy végezhessenek szakmai gyakorlatot.

A külföldön egy teljes mesterképzési programban részt venni szándékozók a nemzeti bankok vagy az Európai Beruházási Bank 
által kiválasztott diákhitel ügynökségek által működtetett hitelprogramokban vehetnek részt.

Erasmus+ (felsőoktatás): 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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TANULÁS – Oszd meg tapasztalataidat!

Az EU támogatja a tanulási mobilitást, mert ez része az európaiságnak és olyan lehetőség, amely minden fiatal számára nyitva 
áll Európában. A jelen és jövő nemzedékeknek segít szembenézni az új kihívásokkal, erősíti az európai identitást és ösztönzi 
az együttműködést.

Az Erasmus+ révén több mint 500 ezer fiatal kap lehetőséget ifjúsági csereprogramokban való részvételre. Az Erasmus+ támogatja 
az olyan iskolai partnerségeket is, amelyek tanárok, diákok vagy akár egész osztályok közti csereprogramokhoz vezethet.

Erasmus+ (fiatalok): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (iskolák): 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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RÉSZVÉTEL – Tedd közkinccsé tehetségedet!

Az EU azt szeretné, ha polgárai hallatnák hangjukat az őket aggasztó kérdésekkel kapcsolatban. 

Ha egymillió uniós polgár összefog, akkor közvetlenül is részt vehetnek az uniós szakpolitikák kialakításában egy európai 
polgári kezdeményezés révén, melynek során az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére szólítják fel az őket 
foglalkoztató kérdésben.

A strukturált párbeszéd révén az EU konzultációkat folytat a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel valamennyi szinten, az EU 
Ifjúsági Konferencián és az Európai Ifjúsági Hét során.

Az Európai Ifjúsági Portálon rengeteg információ érhető el, de a fiatalok kérdéseket is feltehetnek, és megoszthatják tapasztalataikat.

Európai polgári kezdeményezés: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Párbeszéd és tapasztalatcsere: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Európai Ifjúsági Portál: http://europa.eu/youth

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
http://europa.eu/youth
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INNOVÁCIÓ – Fedezd fel a kutatói karriert!

A Marie Curie-fellépések nemzetközi és ágazatok közötti mobilitási lehetőségek révén támogatják a kutatók képzését és 
karrierfejlesztését minden tudományterületen. A Marie Curie-fellépések karrierjük bármely szakaszában támogatást nyújtanak a 
kutatók számára, a doktoranduszoktól egészen a tapasztalt kutatókig. Ez a doktori képzések legfontosabb uniós programja, amely 
mintegy 25 ezer PhD-t támogat. Az akciókat az Euraxess központok hálózata egészíti ki, amely a szakmai és a mindennapi élettel 
kapcsolatos hasznos információkkal és segítségnyújtással támogatja a kutatók másik országba költözését.

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a felsőfokú tanintézmények, kutatóközpontok és cégek összehozásával támogatja 
az innovációt az energetika, az éghajlatváltozás és az információs társadalom területén. Tevékenysége középpontjában a kutatók, 
a vállalkozók és a diákok állnak, akiket a megfelelő készségek, ismeretek és hozzáállás biztosításával piacképes új ötletek 
kidolgozására és új vállalkozások létrehozására próbál ösztönözni.

Marie Skłodowska-Curie-fellépések: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess
Európai Innovációs és Technológiai Intézet: 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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ÖNKÉNTESSÉG! – Változtass a dolgokon!

A becslések szerint 100 millió európai végzett már valamikor életében valamilyen önkéntes tevékenységet. Az önkéntesség 
lehetőséget ad arra, hogy a társadalmi kohézió tudatának erősítéséhez és a társadalom harmonikus fejlődéséhez való 
hozzájárulással tegyél a változásért.

Az Erasmus+ még több fiatal európai számára teszi lehetővé, hogy számos területen önkéntes tevékenységet végezhessen. Az EU 
elkezdte az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállítását, amely lehetőséget ad majd a fiatal európaiak 
számára, hogy kimutassák a szükséget szenvedők iránti szolidaritásukat.

Erasmus+ (fiatalok): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Az EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálata: 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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KREATIVITÁS – Váltsd valóra álmaidat!

Az Európai Progress mikrofinanszírozási eszközt az Európában működő intézmények mikrofinanszírozásának támogatására 
hozták létre 2010-ben annak érdekében, hogy növeljék a legfeljebb tíz alkalmazottat foglalkoztató független vállalkozók és 
vállalkozások számára történő hitelezést. Ennek eredményeképpen mintegy 45 000, legfeljebb 25 000 eurós hitel kerül majd 
folyósításra fiatal európaiak (és a hagyományos hitelpiachoz korlátozott hozzáféréssel rendelkező más személyek) számára saját 
vállalkozásaik beindításához. Egyes mikrohitel-szolgáltatók már most a fiatal ügyfelek magasabb arányáról számolnak be.

2014-től a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI) egyesít három, korábban külön irányítás alatt álló uniós 
programot: a Progress, az EURES és a Progress mikrofinanszírozási programokat. Ennek harmadik „tengelye” követi majd a Progress 
Mikrofinanszírozási eszköz tevékenységeit, és gondoskodik a mikrofinanszírozást nyújtók kapacitásbővítési célú finanszírozásáról. 
A program kiterjed majd a szociális vállalkozásokra is, beleérve azokat is, amelyek segítik a fiatalokat a foglalkoztatáshoz vezető 
út megtalálásában.

Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program keretében a kezdő vállalkozó vagy a vállalkozás indítását még csak tervező fiatalok 
legfeljebb hat hónapon át egy másik ország tapasztalt vállalkozója mellett dolgozva megtanulhatják, hogyan lehet sikeresen 
működtetni egy vállalkozást. A költségeket az EU állja.

Európai Progress mikrofinanszírozási eszköz: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus fiatal vállalkozóknak: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
EU-finanszírozás kis- és középvállalkozások számára: http://www.access2finance.eu
A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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JOGAID – Tájékozódj!

Az EU biztosítja, hogy valamennyi európai élhessen alapvető jogaival. Ezek közé tartozik a megkülönböztetéstől és kirekesztéstől 
való mentesség, a férfiak és nők közötti egyenlőség, valamint az orvosi segítséghez való jog. Az EU Európa-szerte támogatja a 
társadalmi igazságtalanságok elleni küzdelem és az adatok védelmének szükségességére történő figyelemfelhívásra irányuló 
cselekvési programokat.

Az Európai Igazságszolgáltatási Térség kialakítása: http://ec.europa.eu/justice
A hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Európa Önökért: 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


Mozgásban 
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Az Európai Unió kezdeményezése
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Valósítsd meg céljaidat!
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http://ec.europa.eu/youthonthemove



MUNKA – Valósítsd meg a céljaidat!

A munkaerő-piachoz való hozzáférés, különösen a fiatalok számára, nehéz. Az EU valamennyi európai állampolgárnak egy sor 
eszközt biztosít munkalehetőségeik javítására. Az Európai Szociális Alap (ESZA) az egyik ilyen példa. Minden évben mintegy 
10 millió ember részesül az ESZA által finanszírozott munkaerő-piaci beilleszkedés és képzési programok előnyeiből. Egy másik 
példa erre az EURES Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja, amely mintegy 1 millió állásajánlathoz kínál hozzáférést az 
interneten. „Az első EURES-állásod” egy foglalkoztatási mobilitási program, mely segít a fiataloknak munkát, a munkaadóknak 
pedig munkaerőt találni. Célja, hogy összehozza az álláskeresőket és a munkahelyet váltókat a nehezen betölthető álláshelyekkel 
szerte Európában.

Végül, de nem utolsósorban, az Enterprise Europe Network (Európai Vállalkozásfejlesztési Hálózat) számos szolgáltatással 
segíti azokat a vállalkozásokat, amelyek tevékenységüket egész Európára vagy annak határain túlra szeretnék kiterjeszteni.  
A hálózatnak 50-nél is több országban 600 partnere van.

Európai Szociális Alap: http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network (Európai Vállalkozásfejlesztési Hálózat): http://een.ec.europa.eu

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


Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek nem felelnek azért, hogy a jelen kiadványban foglalt 
információtartalmakat mások hogyan használják fel. 

© Photos: 123RF / iStock

A nem az Európai Unióról tulajdonát képező képek felhasználási és sokszorosítási engedélyéért forduljon 
közvetlenül a jogtulajdonos(ok)hoz. Az ebben a kiadványban feltüntetett linkek a kézirat lezárásakor fennálló állapotokat tükrözik.

Az információk az Europa szerveren, a következő címen állnak rendelkezésre: http://europa.eu
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A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire 
segít Önnek választ találni.

Ingyenesen hívható telefonszám (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek 

(noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből 
és hotelekből a számot csak díjfi zetés ellenében lehet hívni).

Látogass el hozzánk:

A Mozgásban az ifjúság honlapja: http://ec.europa.eu/youthonthemove
A Mozgásban az ifjúság a Facebookon: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

A Mozgásban az ifjúság fotógaléria: http://www.flickr.com/photos/socialeurope
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