
Еразмус+ КА2 пројекти у 
области младих
Партнерства за сарадњу (KA220)
Мала партнерства у области младих (KA210)

КА2 радионица 30.06.2022.
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Садржај презентације:

Пре него што почнемо…

Хоризонтални и специфични
приоритети КА2 пројеката
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Циљеви Еразмус+ програма у области младих су:
Унапређење кључних компетенција и 
вештина младих, укључујући младе са 
смањеним могућностима

Подстицање учешћа младих у 
демократском животу у Европи

Активна улога младих на тржишту рада

Охрабривање интеркултуралног
дијалога, друштвене укључености и
солидарности

Побољшање квалитета омладинског
рада

Подршка политикама за младе

Признавање исхода неформалног и 
информалног учења

Јачање међународне димензије 
активности младих

Повећавање капацитета особа које 
раде с младима

Промоција мобилности и сарадње 
програмских и партнерских земаља



Млади у контексту програма Еразмус+:
Су појединци између 13 и 30 година. Охрабрује се учешће младих са смањеним могућностима (young people 
with fewer opportunities). То су млади који су у односу на своје вршњаке у мање повољнијој ситуацији због:
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Корисници психоактивних 
супстанци, особе високо ризичног 
понашања, самохрани родитељи...

Друштвених препрека

Нижи животни стандард, 
сиромаштво, дугорочна 
незапосленост...

Економских препрека

хронична обољења, тешке болести...

Здравствених проблема 

забачене, напуштене, сеоске 
средине, мање развијене земље...

Географских препрека

Имигранти , избеглице, мањинске 
групације...

Културолошких разлика

Млади са потешкоћама у учењу, 
особе без формалних 
квалификација, млади који су 
прекинули школовање...

Образовних препрека

Менталног, физичког, сензорног, 
интелектуалног и др.

Хендикепа

На основу родне припадности, 
узраста, уверења, религије, 
хендикепа...

Дискриминације

Или других разлога



Ко може да учествује у Еразмус+ програму? 

Државе чланице ЕУ, треће 
земље придружене Програму

(раније познатије као 
програмске земље)

Државе чланице ЕУ
+

Треће земље 
придружене Е + 
програму ван ЕУ:
Србија, Исланд, 
Лихтенштајн, 
Норвешка,

Северна Македонија, 
Турска

Треће земље које не учествују 
пуноправно у Програму

(раније познатије као 
партнерске земље)

Све остале земље 
широм света



Омладински рад у Еразмус+ програму

Омладински рад – подразумева широк спектар 
активности за младе и са младима, у оквиру 
слободног времена и ван-наставних активности, које 
спроводе омладински радници/лидери, а које се 
базирају на процесима неформалног и успутног 
(информалног) учења као и на добровољном учешћу 
младих.

Омладински радник/ца и лидер/ка –
професионалац или волонтер укључен у активности 
неформалног образовања који пружа подршку 
младима у њиховом личном, друштвеном и 
професионалном развоју.



Неформално учење у Еразмус+ програму
• Учење се одвија ван курикулума наставних 

активности

• Особа која учи је у центру процеса уз активно 
учешће

• Спроводи се и од стране оних који уче, на 
добровољној бази

• Треба да буде блиско повезано са потребама, 
интересовањима и тежњама оних који уче

• Комплементарно је формалном образовању

• Посебно може бити успешно за рад са младима са 
смањеним могућностима



Омладинска политика у Еразмус+ програму

Најрелевантнији извори

• Млади и омладински сектор из ваше локалне
заједнице или на националном нивоу

• Локални акциони планови

• Национална стратегија за младе у Србији

• EU Youth Strategy 2021- 2027

• 11 European Youth goals

https://www.mos.gov.rs/wp-content/uploads/download-manager-files/nacionalna_strategija_za_mlade0101_cyr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en


Хоризонтални и 
специфични приоритети
КА2 пројеката



ПАРТНЕРСТВА : KA2

ПАРТНЕРСТВА 
ЗА САРАДЊУ у 

области 
младих

МАЛА 
ПАРТНЕРСТВА 

у области 
младих

Програмски водич од стр.199



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
У свим секторима ови пројекти подржавају:

ПОВЕЋАВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДА, АКТИВНОСТИ И ПРАКСИ 
УКЉУЧЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

РЕШАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОТРЕБА И ИЗАЗОВА

РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ 
ИНОВАТИВНИХ 
РЕЗУЛТАТА/РЕШЕЊА

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
ЗА УМРЕЖАВАЊЕ И 
УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПАРТНЕРСТАВА

СТИЦАЊЕ ИСКУСТАВА НА 
МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ, 

РАЗМЕНУ ДОБРИХ ПРАКСИ НА 
ЕВРОПСКОМ НИВОУ



Партнерства морају да се 
односе на најмање један 
хоризонтални или један 
специфични приоритет 



Приоритети

Приоритете прописује Европска комисија (Програмски водич, стр.
200-206)

Ø хоризонтални приоритети су заједнички за све секторе

Ø специфични приоритети важе за одређени сектор (нпр. 
сектор младих)



Хоризонтални приоритети

Инклузија и 
различитост у свим 

областима образовања, 
обука, омладине и 

спорта

Животна средина и 
борба са 

климатским 
променама

Дигитална 
трансформација

Учешће у 
демократском 

животу



СПЕЦИФИЧНИ ПРИОРИТЕТИ за ОБЛАСТ МЛАДИХ

Циљеви стратегије ЕУ 2019- 2027 за младе – укључити, повезати и ојачати 
младе, посебно младе који су у ризику од тога да буду искључени из 
друштвених токова:

• Промоција активног грађанства, осећаја за иницијативу код младих и 
омладинског као и социјалног предузетништва

• Повећавање квалитета, иновација и препознавања омладинског рада

• Повећавање запошљивости младих

• Јачање веза између омладинске политике, истраживања у области 
младих и праксе у омладинском раду

Програмски водич 205-206



Важно је имати на 
уму на који сектор 
се остварује утицај!



ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ

Пројектни 
резултати

Нови 
програми 

обука, 
тренинга, 

методологија

Различита 
истраживања

Отворени 
ресурси за 

неформално 
учење

ИТ алати за 
рад са 

младима

Развој 
едукативних 
(нпр. видео) 
игара и др…

ü Резултати би требало да имају 
ширу примену

ü У зависности од циљева и 
приоритета, партнерства би 
требало да укључују различите 
актере, који ће својом 
експертизом допринети изради и 
квалитету резултата.
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Савети у вези са приоритетима

Не допустите да вас званична 
формулација приоритета “заведе” 
на преамбициозне циљеве

Покушајте да разумете шта се све 
“крије иза дефиниције приоритета” 
нпр. иновација је понекад и када неку 
добро познату методологију 
преместите у други контекст, 
примените на другу циљну групу

Бити реалистичан и што 
конкретнији и у активностима 
приказати јасне активности и 
мерљиве индикаторе

Ако бирате више приоритета, морала 
би да постоји веза између њих и ту 
везу треба објаснити
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Савети у вези са приоритетима

Важно је да постоји логична веза: 
одабрани приоритети – циљеви 
пројекта- други делови пројектне 
пријаве

Имати у виду да евалуатори оцењују 
пројекат у погледу доследности 
појединих делова

Фокусирајте се на оно што 
одаберете као најрелеватнији
приоритет јер циљеви пројекта 
морају у највећој мери да 
одговарају најрелеватнијем
приоритету

Приоритети треба да се односе на све 
партнере на пројекту не само на 
координатора и партнере из Србије!



Питања и одговори¿?



Контакти

@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

youth@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs
011/33 42 430, опција 5

Група за младе 



Хвала на пажњи!


