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Могућности за младе 
Еразмус+ програм пружа подршку учесницима у свим фазама њиховог живота, од школе до одрасле 
доби, у проналажењу стимулативних могућности за учење широм Европе, како у учионици тако и 
ван ње. Програм пружа прилику за целоживотно учење, стицање животних вештина и међународно 
искуство које позитивно утиче на образовни, професионални и лични развој, позивајући на учешће 
у различитим видовима активности. 

Установама и појединцима у области младих су доступне следеће могућности за учешће у програму: 

КА1 Омладинске размене – Омладинске размене у Еразмус+ програму омогућавају младима 13–30 
година, из Србије и најмање још једне земље, да се сусретну, друже, истражују, уче и живе заједно 
од 5 дана до 21 дан. Током трајања омладинске размене, учесници пролазе програм неформалног 
образовања, који су млади заједнички припремили са омладинским лидерима. 

КА1 Мобилност омладинских радника – Мобилност омладинских радника у Еразмус+ програму 
омогућава професионално усавршавање омладинских радника из Србије и најмање још једне 
земље. Професионално усавршавање је у форми неформалног образовања кроз учешће у 
међународним активностима попут: семинара, тренинга, догађаја за успостављање контаката и 
сарадње и сл. 

КА1 Пројекти за активно учешће младих – Ова врста пројеката пружа могућности за укључивање 
младих из Србије у процесе доношења одлука о питањима која су им од највећег значаја. Младима 
се даје прилику да комуницирају са доносиоцима одлука на локалном и међународном нивоу. 

КА2 Партнерства за сарадњу у области младих – Пројекти који омогућавају организацијама да 
учествују у пројектима међународне сарадње који имају за циљ повећање квалитета услуга и 
активности свих актера омладинског рада. Омогућава се сарадња Србије и других земаља са циљем 
креирања, развијања и тестирања иновација у омладинском сектору у Србији и Европи. 

КА2 Мала партнерства у области младих – Ови пројекти су намењени локалним и мање искусним 
организацијама, као и оним организацијама које раније нису учествовале у програму. У поређењу 
са партнерствима за сарадњу, ови пројекти краће трају и пред њима су једноставнији 
административни захтеви, чиме се организацијама са мањим организационим капацитетима 
олакшава улазак у програм. Мала партнерства омогућавају флексибилност у погледу мешања и 
употребе националних и транснационалних активности и могу допринети умрежавању међу 
организацијама, као и повезивању омладинских политика на свим нивоима. 


