
INFORMACJA PRASOWA 

 

 

Program „Młodzież w działaniu” 

 

Około 7 mln euro to polski budżet unijnego programu edukacyjnego „Młodzież  

w działaniu”, zaplanowanego na lata 2007–2013. Program ten pomaga tysiącom 

młodych ludzi spełniać swoje marzenia poprzez realizację ciekawych projektów. 

Spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie innych kultur, zdobywanie nowych 

umiejętności, rozwijanie talentów ― to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze 

sobą uczestnictwo w programie.  

„Młodzież w działaniu” ma zachęcić młodzież w wieku od 13 do 30 lat oraz osoby 

pracujące z młodzieżą do równoczesnego kształcenia się poza systemem edukacji 

formalnej (w czasie wolnym od nauki). Program jest skierowany głównie do tych, 

dla których edukacja pozaformalna to jedyna szansa indywidualnego rozwoju oraz 

zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.  

W programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, 

pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną etc. „Młodzież  

w działaniu” kładzie szczególny nacisk na zwiększenie udziału w życiu społecznym 

młodych ludzi z mniejszymi szansami, czyli takich, którzy ze względów 

społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych mają ograniczony 

dostęp do edukacji, informacji i kultury. Program wspiera młodzież i osoby 

pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także 

poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie 

możliwości współpracy w całej Europie i poza jej granicami.  

Nadrzędne cele programu to przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów 

wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności 

obywatelskiej. Program dofinansowuje przedsięwzięcia, które mają pomóc młodym 

ludziom w rozwoju osobowości. Pobudza ich do działania na rzecz społeczności 

lokalnej i służy wzrostowi tolerancji.  

 

W skład programu „Młodzież w działaniu” wchodzą następujące komponenty: 

Akcja 1.1. ― Wymiana Młodzieży 

Wspiera spotkania młodzieży w wieku 13–25 lat z krajów europejskich w celu 

wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania 

wspólnych przedsięwzięć. 

Akcja 1.2. ― Inicjatywy Młodzieżowe 

Dofinansowuje działania młodzieżowe, które służą również społeczności lokalnej. 

Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku 18–30 lat. 
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Akcja 1.3. ― Młodzież w Demokracji 

Akcja wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim 

na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Akcja 2. ― Wolontariat Europejski  

Umożliwia młodym ludziom z Polski w wieku 18-30 lat wyjazd za granicę do pracy 

wolontariackiej przy różnych projektach społecznych, zaś wolontariuszom z innych 

krajów europejskich ― pracę w polskich organizacjach i instytucjach non-profit.  

Akcja 3. ― Młodzież w Świecie  

Wspiera organizację wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących  

z rozszerzoną Europą i z innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy 

w sieci.  

Akcja 4. ― Systemy wsparcia młodzieży  

Akcja pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową ― 

oferuje szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych.  

Akcja 5. ― Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań 
młodzieżowych 

Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki 

młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. organizację krajowych  

i międzynarodowych seminariów, dotyczących współpracy w tej dziedzinie.  

 
 


