
EURODESK

Európai ifjúsági információs hálózat a nemzetközi 
mobilitás népszerűsítésére



BEVEZETÉS



CÉLOK

 Fiatalok figyelmének felkeltése a 
különböző nemzetközi mobilitási 
lehetőségekre

 Ösztönözni őket az aktív 
állampolgári részvételre   



• 1990-ben alapították

• 36 országban vagyunk 
jelen 

• 1600+ helyi partner

• Erasmus+ program, 
Európai Szolidaritási 
Testület, DiscoverEU
népszerűsítése

• Célcsoport:13-30 éves 
korosztály 

TÉNYEK



Személyes 
tanácsadás és 

támogatás 
fiataloknak

SZOLGÁLTATÁSAINK

Figyelemfelhívó 
kampányok, 
műhelyek és 

online 
információ-
szolgáltatás

Ifjúsági 
szakemberek 
képzése és 

kapacitásbővítése



• A tanulási mobilitás jelentős hatással bír a 
fiatalok foglalkoztathatóságára.

• A hátrányos helyzetű fiatalok nehezebben 
jutnak információkhoz.

• Az Eurodesk hálózat kulcsfontosságú 
szerepet tölt be abban, hogy minden 
fiatalhoz eljussanak ezek az információk.

MIÉRT?



AZ EURODESK HÁLÓZAT 10 ALAPELVE

1. Minősített és képzett munkatársakkal dolgozunk;

2. szolgáltatásaink ingyenesek;

3. egyéni igényekre szabott tájékoztatást adunk;

4. minden fiatal számára biztosítjuk az információt és 

a tanácsadást;

5. semleges információt nyújtunk;

6. szükség esetén továbbirányítjuk az érdeklődőt a 

megfelelő tájékoztató szolgálathoz;

7. hozzáférést biztosítunk a helyi és régiós 

információkhoz Európa-szerte;

8. információink valós élményeken, tapasztalatokon és 

beszámolókon alapulnak;

9. pénzügyi támogatást nyújtó programokról adunk 

kiemelt tájékoztatást;

10. megbízható információforrásokból dolgozunk.

https://eurodesk.hu/rolunk



GYAKORLATI TUDNIVALÓK



HOL LEHET INFORMÁCIÓHOZ JUTNI?

ONLINE
eurodesk.hu
eurodesk.eu

facebook.com/EurodeskFLP/

SZEMÉLYESEN
Eurodesk partnerek 

(multiplikátorok) 
irodái, közösségi terei

https://eurodesk.hu/kapcsolat

AKTUÁLIS NEMZETKÖZI 
LEHETŐSÉGEK 
FIATALOKNAK 

(tanulás, önkéntesség, 
gyakornoki helyek, 

felhívások, támogatások)
https://eurodesk.hu/lehetosegek

NYILVÁNOS ESEMÉNYEK
(Time to Move kampány 
minden év októberében; 
meghirdetett események 

FB és weboldalon; partnerek 
FB és weboldalain) 

http://www.eurodesk.hu/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.facebook.com/EurodeskFLP/
https://eurodesk.hu/kapcsolat
https://eurodesk.hu/lehetosegek


Eurodesk partnereink:

• Ifjúsági szervezetek

• Információs központok

• Önkormányzati 
intézmények

• Iskolák és egyetemek

• Egyéb

KIK A MULTIPLIKÁTOROK?



o Projektek megvalósítása: ifjúsági cserék, önkéntesek
küldése/fogadása, képzések

o Személyes és online tanácsadás
o Információszolgáltatás
o Felkereső ifjúsági munka
o Közösségi terek fenntartása
o Programok szervezése
o Rendkívüli osztályfőnöki órák tartása
o Kitelepülések
o Szabadidős programok szervezése

PARTNEREINK TEVÉKENYSÉGEI



TIME TO MOVE

2020



TIME TO MOVE KAMPÁNY
(MINDEN ÉV OKTÓBERÉBEN)

2020-ban: 28 ország - 296 szervezet - 936 esemény
75 esemény Magyarországon!

Célok:
 Nemzetközi mobilitási lehetőségek népszerűsítése
 Játékok, programok (online és offline)
 Hangsúly a részvétel helyett (vírushelyzet miatt) a felkészülésen volt.

Weboldal
https://timetomove.eurodesk.eu/hu

2021 OKTÓBERÉBEN IS LESZ TIME TO MOVE 
(INFORMÁCIÓS) KAMPÁNY!

https://timetomove.eurodesk.eu/hu


#DiscoverEU

 18 évesek számára meghirdetett lehetőség
 Interrail vonatjegy Európa felfedezésére
 Részletek az Európai Ifjúsági Portálon
www.ifiportal.hu
europa.eu/youth/discovereu_hu

http://www.ifiportal.hu/
https://europa.eu/youth/discovereu_hu


• Célja: európai hírek, információk, lehetőségek és programok elosztó oldala fiatalok számára

• Új arculat és tartalom 2020-ban! 

• Felhasználóbarát, állandóan frissülő, élő tartalommal (sztorik & videók)

• Európai információk (nemzeti szintű & EU-s tartalmak)

• Láthatóság biztosítása az EU-s programoknak & kezdeményezéseknek

EURÓPAI IFJÚSÁGI PORTÁL



https://xd.adobe.com/view/eb091faf-5a1e-484b-4387-ee4c1ce88b87-9d38/


OSSZÁTOK MEG VELÜNK A TI TÖRTÉNETEITEKET IS!

 Részt vettél egy nemzetközi projektben?
 Bejártad Európát valamelyik mobilitási program segítségével?

Írj nekünk az emlékeidről, 
küldd el kedvenc fotóidat 

vagy egy jól sikerült 
videódat, és mi megosztjuk 

azt a honlapunkon!



PARTNERSÉGEK



EURODESK MULTIPLIKÁTOROKKAL EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERHÁLÓZATOK:
EUROPASS MAGYARORSZÁG, EURES, EUROGUIDANCE, EKKR NEMZETI KOORDINÁCIÓS PONT, 

EUROPE DIRECT IRODÁK

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK EU-S HÁLÓZATOKKAL



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK EU-S HÁLÓZATOKKAL

Közös tevékenységek:
▪ Hálózatok saját kiadványainak postázása: minden év

május – júniusban

▪ Kitelepülések, standolás rendezvényeken
▪ Navigátor szakmai műhelynap: kétévente (következő 2021 

novemberében, online)

Navigátor 2019 - online kiadvány:
http://europass.hu/documents/NAVIGATOR%20_2020_NETRE_oldalankent.pdf

http://europass.hu/documents/NAVIGATOR%20_2020_NETRE_oldalankent.pdf


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


