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Ieškote darbo savo šalyje ar ketinate ieškoti laimės 
kitose Europos šalyse? Norėtumėte dalį moky-
mosi laiko praleisti užsienyje? Jau turite darbą, 
bet norite pagilinti savo žinias? Siekiate aukštes-
nės kvalifikacijos? Svajojate įkurti savo mažąją 
įmonę? Norite dirbti savanorišką darbą?

Europa gali jums padėti!
Europa gali pasiūlyti daug priemonių, kurios 
padėtų įgyvendinti jūsų svajones.

Europa ir jaunimas
Beveik visi yra girdėję apie „Erasmus“ – gerai žinomą 
Europos programą jaunimui, kuri nuo 1987 m. 
beveik trims milijonams jaunuolių suteikė galimybę 

mokytis arba atlikti praktiką užsienyje. Beveik visi 
yra apsilankę EURES interneto svetainėje – Europos 
darbo mobilumo portale, kuriame kiekvieną dieną 
pateikiama daugiau kaip milijonas darbo pasiūlymų.

ES visada rūpėjo jaunimo ateitis. Tačiau, atsižvelg-
dami į išaugusį jaunimo nedarbą, nusprendėme 
skatinti procesus.

Jaunimas yra Europos ateitis. Todėl dabartinis 
jaunimo nedarbo lygis yra paprasčiausiai nepri-
imtinas ir kelia pavojų mūsų ateities gerovei. Ar 
žinote, kad ši problema dažnai kyla dėl kvalifika-
cijos ir patirties trūkumo, ir kad šioje srityje Euro-
poje sukurta daug naujoviškų priemonių?



Ką Europa gali dėl jūsų padaryti?
Iniciatyva „Judus jaunimas“, kurią ES pradėjo, įgy-
vendindama „Europa 2020“ strategiją, yra priemo-
nių rinkinys, padėsiantis sukurti tinkamas sąlygas 
jūsų karjeros tikslams pasiekti. Švietimo sistemos 
turi būti atnaujintos, mokymas turi būti suderintas 
su darbo rinkos reikalavimais, o praleisti tam tikrą 
laiką užsienyje turi tapti lengviau. Jūs galėtumėte 
būti vienas iš daugiau kaip 500 000 jaunuolių, 
šiais metais pasinaudosiančių judumo programa.

Europos Komisija, siekdama suteikti daugiau 
informacijos apie įvairias Europos švietimo, 
mokymo, kultūros, užimtumo, verslo pradžios, 
savanoriško darbo ir mokslinių tyrimų programas, 
pradėjo informavimo kampaniją „Judus jauni-
mas“. Kodėl gi nesudalyvavus debatuose, nepa-
sidalijus savo patirtimi ir neiškėlus klausimų? 
Sužinokite, ką Europa gali dėl jūsų padaryti!

Kovodama su nedarbo krize, kuri daro įtaką jau-
nimui Europoje, Komisija parengė Jaunimo užim-
tumo srities dokumentų rinkinį, kuriame numatytos 
priemonės, padėsiančios ES šalims kovoti su nepri-
imtinu jaunimo nedarbu ir socialine atskirtimi, siū-
lant galimybę mokytis, atlikti praktiką ir dirbti.

Šioje brošiūroje apžvelgiamos programos ir veiks-
mai, kurie gali būti jums naudingi. Jei norite suži-
noti naujausią informaciją, prisijunkite prie mūsų 
interneto svetainėje „Facebook“: „Judus jaunimas“!

Iniciatyva „Judus jaunimas“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Europos jaunimo portalas: http://europa.eu/youth
Pagalba ir konsultavimas gyvenimo, darbo ir keliavimo ES klausimais: 
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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KELIAUK. Vyk į užsienį

ES piliečiai turi teisę mokytis ir dirbti kitoje valstybėje narėje. Persikėlus į užsienio šalį atsiranda unikali galimybė išmokti užsienio 
kalbą, įgyti naujų gebėjimų ir pažinti kitą kultūrą. Tai taip pat pagerina galimybes rasti darbą.

Be to, „Erasmus+“ (ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 2014–2020 metams) siekia tobulinti gebėjimus ir didinti 
galimybes įsidarbinti bei atnaujinti švietimo ir mokymo sistemas.

Iniciatyva „Judus jaunimas“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Programa „Jūsų Europa“: http://ec.europa.eu/youreurope
Programa „Erasmus+“: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Europos darbo mobilumo portalas: http://ec.europa.eu/eures
Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“: 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


©
 E

ur
op

os
 S

ąj
un

ga
 / 

N
uo

tr
au

ko
s:

 1
23

RF

Tobulink įgūdžius

EUROPOJE✁

http://ec.europa.eu/youthonthemove



STAŽUOKIS. Tobulink igudžius

ES vykdo daug programų, suteikiančių jums galimybę gauti tokį mokymą, kokio norite jūs ir kokio reikia ekonomikai.

Europos socialinis fondas yra pagrindinė priemonė, remianti užimtumą, padedanti gauti geresnį darbą ir užtikrinanti sąžiningesnes 
darbo galimybes visiems ES piliečiams. Ji investuoja į Europos „žmogiškąjį kapitalą“, kitaip tariant – į dirbančiuosius, jaunimą ir 
visus darbo ieškančius asmenis.

Programa „Erasmus+“ siūlo daug įvairių galimybių studentams, mokiniams, absolventams, švietimo ir mokymo specialistams 
bei mokytojams. Pagal ją 650 000 profesinių mokyklų moksleivių ir mokinių gaus stipendiją mokytis, atlikti praktiką arba dirbti 
užsienyje 2014–2020 m.

Europos socialinis fondas: http://ec.europa.eu/esf
Programa „Erasmus+“ (profesinis mokymas): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“: 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
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STUDIJUOK. Sužinok daugiau

Siekiant europiečiams sudaryti sąlygas studijuoti užsienyje, numatytos kelios ES programos. ES, suteikdama šias galimybes, 
sudaro sąlygas atrasti naujas šalis ir kalbas bei plėsti akiratį.

2014–2020 m. programa „Erasmus+“ skirs stipendijas (ir 450 000 stažuočių vietų) dviems milijonams aukštųjų mokyklų 
studentų, kad šie galėtų mokytis arba atlikti praktiką užsienyje.

Studentai, norintys studijuoti magistrantūrą užsienyje, galės pasinaudoti Europos investicijų banko atrinktų nacionalinių bankų 
arba studentų paskolų teikėjų garantijų programa.

Programa „Erasmus+“ (aukštasis mokslas): 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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http://ec.europa.eu/youthonthemove



MOKYKIS. Dalykis patirtimi

ES skatina judumą mokymosi srityje, nes tai reiškia buvimą europiečiu ir galimybes visiems Europos jaunuoliams. Dabartinėms ir 
būsimoms kartoms tai padeda priimti naujus iššūkius, pasijusti europiečiu ir bendradarbiauti.

Programa „Erasmus+“ suteiks daugiau kaip 500 000 jaunuolių galimybę dalyvauti jaunimo mainų programose. Ji remia mokyklų 
partnerystę, leidžiančią mokytojams, moksleiviams ar visoms klasėms dalyvauti mainuose.

Programa „Erasmus+“ (jaunimas): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Programa „Erasmus+“ (mokyklos): 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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DALYVAUK. Dalykis savo talentu

ES nori, kad piliečiai tartų žodį su jais susijusiais klausimais.

Europos gyventojų iniciatyva leidžia milijonui ES piliečių tiesiogiai dalyvauti ES sprendimų priėmime, ragindama Europos 
Komisiją pateikti teisės aktų siūlymus toje srityje, kuri jiems svarbiausia.

Per struktūrinį dialogą ES konsultuoja jaunus žmones ir jaunimo organizacijas visais lygiais, jaunimo konferencijose ir Europos 
jaunimo savaitės metu.

Europos jaunimo portalas pateikia daug informacijos ir leidžia jauniems žmonėms užduoti klausimus ir dalytis patirtimi.

Europos gyventojų iniciatyva: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialogas ir mainai: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Europos jaunimo portalas: 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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PAKEISKITE. Siekite tyrimų karjeros

Programa „Marie Skłodowska Curie Actions“ (MSCA) suteikia galimybę visų sričių mokslininkams mokytis ir siekti profesinės 
karjeros, skatindama jų judumą visame pasaulyje ir tarp įvairių sektorių. MSCA teikia mokslininkams stipendijas visuose jų 
karjeros etapuose – nuo doktorantūros studijų kandidatų iki labai patyrusių mokslininkų. Tai pagrindinė ES mokslo daktarų 
rengimo programa, finansuojanti 25 000 mokslo daktarų. Ją papildo „Euraxess“ centrų tinklas, padedantis mokslininkams judėti 
iš vienos šalies į kitą suteikdamas informacijos ir padėdamas visais klausimais, susijusiais su profesiniu ir kasdieniu gyvenimu.

Europos inovacijų ir technologijų institutas skatina naujoves suburdamas aukštąsias mokyklas, mokslinių tyrimų centrus ir įmones 
susitelkti ties tokiais iššūkiais kaip energija, klimato kaita ir informacinė visuomenė. Jis padeda mokslininkams, verslininkams 
ir studentams, suteikdamas jiems tinkamų gebėjimų, žinių ir požiūrį, kad į rinką patektų naujų idėjų ir kurtųsi naujos įmonės.

„Marie Skłodowska Curie Actions“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
„Euraxess“: http://ec.europa.eu/euraxess
Europos inovacijų ir technologijų institutas: 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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BŪK SAVANORIS. Keisk pasaulį

Apytikriais skaičiavimais, kokioje nors savanoriškoje veikloje yra dalyvavę apie 100 mln. europiečių. Savanorystė suteikia galimybę 
keisti padėtį padedant stiprinti bendrumo ir socialinės darnos jausmą.

Programa „Erasmus+“ leis dar daugiau jaunų europiečių savanoriauti įvairiuose projektuose. ES taip pat pradėjo steigti Europos 
savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusą, kuris suteiks Europos jaunuoliams galimybę išreikšti solidarumą su žmonėmis, 
kuriems reikia pagalbos.

Programa „Erasmus+“ (jaunimas): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
ES pagalbos savanoriai: 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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KURK. Paversk svajones tikrove

Siekiant padėti ES mikrofinansų institucijoms didinti skolinimą savarankiškai dirbantiems verslininkams ir įmonėms, kuriose 
dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, 2010 m. sukurta Europos mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“. Ji leis jauniems 
europiečiams (ir kitiems asmenims, turintiems ribotas galimybes pasinaudoti įprastos kreditų rinkos paslaugomis), norintiems 
pradėti savo verslą, gauti apie 45 000 paskolų (paskolos dydis – iki 25 000 eurų). Jau dabar kai kurie mikrokreditų teikėjai praneša 
turintys daugiau jaunų klientų.

Nuo 2014 m. Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) apjungs trijų ES programų veiklą, kurios anksčiau buvo valdomos 
atskirai, t. y. „Progress“, EURES ir mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“. Trečioji programos kryptis stebės mikrofinansų 
skyrimo priemonės „Progress“ veiklą bei finansuos mikrokreditų teikėjų gebėjimų stiprinimą. Programa taip pat teiks paramą 
socialinėms įmonėms, įskaitant tas, kurios padeda jaunuoliams susirasti darbą.

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“ leidžia naujiems ar būsimiems verslininkams sužinoti, kaip sėkmingai valdyti 
verslą, iki šešių mėnesių dirbant kartu su patyrusiu verslininku iš kitos šalies. Visą šį buvimo laikotarpį finansuoja ES.

Europos mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“: http://ec.europa.eu/epmf
Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
ES finansavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms: http://www.access2finance.eu/
Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (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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TAVO TEISĖS. Būk informuotas

ES siekia užtikrinti, kad visi europiečiai galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Tai apima nediskriminavimą ir socialinės 
atskirties nebuvimą, vyrų ir moterų lygybę ir teisę į medicinos pagalbą. Visoje Europoje ES remia veiksmus, skirtus suvokimui, kad 
būtina kovoti su socialiniu neteisingumu ir užtikrinti duomenų apsaugą.

Europos teisingumo erdvės kūrimas: http://ec.europa.eu/justice
Kova su diskriminacija: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
Programa „Jūsų Europa“: http://europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens
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DIRBK. Pasiek savo tikslus

Patekti į darbo rinką sudėtinga, ypač jaunimui. Todėl ES visiems Europos piliečiams sudaro galimybę pasinaudoti įvairiomis 
priemonėmis, skirtomis jų įsidarbinimo galimybėms pagerinti. Vienas iš tokių pavyzdžių – Europos socialinis fondas (ESF). 
Kasmet ESF finansuojamomis įsitraukimo į darbo rinką priemonėmis ir mokymo programomis pasinaudoja apie 10 mln. žmonių. 
Kitas pavyzdys – EURES Europos darbo mobilumo portalas, kuriame kiekvieną dieną pateikiama apie 1 mln. darbo pasiūlymų. 
„Tavo pirmasis EURES darbas“ yra darbo mobilumo programa, skirta padėti jauniems žmonėms surasti darbą, o darbdaviams – 
darbuotojų. Ja siekiama užpildyti trūkstamų sričių specialistų darbo vietas Europoje, pasiūlant jas darbo ieškantiems jaunuoliams 
ir darbą keičiantiems asmenims.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad „Enterprise Europe Network“ (Europos verslo ir inovacijų tinklas) padeda 
verslininkams plėsti savo verslą Europoje ir už jos ribų. Tinklas turi 600 partnerių daugiau nei 50 šalių.

Europos socialinis fondas: http://ec.europa.eu/esf
Europos darbo mobilumo portalas (EURES):  https://ec.europa.eu/eures 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
„Enterprise Europe Network“ (Europos verslo ir inovacijų tinklas): 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
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Programos „Judus jaunimas“ nuotraukų galerija: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct – tai paslauga, padėsianti Jums rasti atsakymus 
į klausimus apie Europos Sąjungą

Informacija teikiama nemokamai telefonu (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami 

(nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, 
jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).
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