
Nevá  haj sa zapojiť! 
Už ste vy alebo vaša organizácia 
objavili výhody programu 
Erasmus+? Ak áno, ozvite sa 
nám. Cez webovú stránku a 
sociálne médiá Erasmus+ sa 
môžete podeliť o svoje 
skúsenosti a inšpirovať 
ostatných. Zaujímajú nás vaše 
predstavy, ako by sa EÚ mala 
ďalej vyvíjať. Dajte nám vedieť, 
čo by ste chceli a ako to môžeme 
spolu dosiahnuť.

Od programu Erasmus 
k Erasmus+

Erasmus+ už 30 rokov 
obohacuje životy a 
rozširuje obzory

PRIDA JTE SA K OSLAVÁM        PRIDA JTE SA K OSLAVÁM        
30. VÝROČIA!30. VÝROČIA! 
Rok 2017 sa bude niesť v znamení 

celoročnej kampane, počas ktorej sa pred-

stavia úspechy programu Erasmus+. Akcie 

sa budú konať na európskej, národnej a 

miestnej úrovni. Celý rok sa bude možné 

zapojiť do rôznych súťaží. 

Oslavy budú prebiehať od januára                         

do decembra v rôznych mestách Európy.  

Cieľom slávnostných podujatí v roku 2017 je 

ukázať, čo Erasmus+ ponúka v oblastiach 

vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a 

športu.

Sledujte nás: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

#ErasmusPlus



Pre koho je 
Erasmus+?

Otvorením programu 

Erasmus+ v roku 2014 

dostali 2 milióny ľudí zo všetkých 

spoločenských vrstiev možnosť 

študovať, školiť sa, vykonávať 

dobrovoľnícku službu a získať nové 

skúsenosti v zahraničí. 

Za posledných 30 rokov sa                  

na programe zúčastnilo spolu     

9 miliónov ľudí.

V rokoch 2017 až 2020 

poskytne Erasmus+ 

príležitosti 

viac ako 2 miliónom ľudí         

z Európy a celého sveta.

Erasmus+ je program EÚ pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež 
a šport. 

Pôvodný Erasmus začal v roku 1987 ako výmenný 
program, ktorý dal vysokoškolským študentom 
príležitosť skúsiť život a štúdium v zahraničí.             
Za posledných 30 rokov sa program výrazne roz-
rástol a dnes siaha ďaleko za hranice Európy.               
V súčasnej dobe Erasmus+ ponúka veľké množstvo 
príležitostí pre jednotlivcov a organizácie - vyces-
tovať do zahraničia ako dobrovoľníci, študovať 
alebo spolupracovať na spoločných medzinárod-
ných projektoch. Šport sa tiež stal dôležitou 
súčasťou programu Erasmus+.

Od programu Erasmus 
k Erasmus+

Pomáha mladým získať prácu: Erasmus+ zlepšuje 
zamestnateľnosť mladých ľudí tým, že im poskytne 
zručnosti, skúsenosti a sebadôveru.

Každý tretí stážista dostane pracovnú ponuku        
vo firme, kde bol na stáži.

Upevňuje povedomie o občianstve EÚ: 
Erasmus+ spája Európanov, aby sa spoločne učili, pracovali a 
stávali sa dobrovoľníkmi. Povzbudzuje ľudí, aby sa aktívne 
zapájali do spoločnosti.

83 % študentov vysokých škôl, ktorí sa zúčastnili 
pobytov, potvrdilo, že ich zmysel pre európske 
občianstvo sa vďaka pobytu v zahraničí zvýšil.

Podporuje sociálne začlenenie vylúčených: 
Erasmus+ ponúka možnosti všetkým, finančne podporuje aj 
znevýhodnených a migrantov.

a                                                                                              
Tretina mladých účastníkov prichádza zo znevýhod-
neného prostredia. 

Podporuje voľný pohyb: Erasmus+ pomáha rozvíjať 
v ľuďoch medzinárodný rozhľad.

Účastníci získajú sebaistotu pri cestovaní                
do zahraničia za štúdiom, školeniami, 
dobrovoľníctvom alebo aj za prácou. Tieto 
medzinárodné skúsenosti oceňujú 
zamestnávatelia po celom svete.

Príležitosti pre každého!

 Pre jednotlivcov vrátane mladých ľudí, študentov, 
učiacich sa dospelých, učiteľov, školiteľov, dobrovoľníkov, 
pracovníkov s mládežou. 

 Erasmus+ pomáha mladým ľuďom rozšíriť si 
obzory. V ponuke sú štúdium, stáže, učňovská 
príprava, dobrovoľníctvo a výmeny mládeže        
v rôznych krajinách.
 
Učitelia a pracovníci s mládežou môžu využiť 
profesionálne pobyty v rôznych krajinách, čo im 
dáva šancu získať skúsenosti s novými 
pracovnými postupmi a nadobudnúť poznatky                 
od kolegov v zahraničí. 

Pre organizácie vrátane škôl, univerzít, vzdelávacích 
inštitúcií, podnikov, organizácií mládeže, športových 
klubov a federácií.

Erasmus+ poskytuje organizáciám šancu             
na nadviazanie medzinárodných partnerstiev, 
ktoré rozširujú možnosti pre ich zamestnancov, 
študentov a motivujú k reformám.

Projekty Erasmus+ prispievajú k podpore 
hospodárskeho rastu, tvorbe pracovných miest a 
sociálnemu začleňovaniu vylúčených.

Erasmus+ má ďalekosiahly význam                       
pre európsku spoločnosť.

Obohacuje životyObohacuje životy
a rozširuje obzorya rozširuje obzory


