
KIK VAGYUNK?

Az Eurodesk az Európai Bizottság támogatásával működő 
európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat, melynek 
elsődleges célja a fiataloknak szóló nemzetközi mobilitási 
lehetőségek népszerűsítése. Partnerszervezeteink olyan 
civil szervezetek, ifjúsági irodák, információs központok, ill. 
önkormányzati intézmények, melyek célközönsége a 13-30 
éves korosztály; nekik kínálnak tájékoztató, tanácsadó és 
fejlesztő szolgáltatásokat – mindezt telefonos, e-mailes 
és személyes formában egyaránt. Hálózatunk 36 országban 
több, mint 1500 partnerszervezettel rendelkezik.  

SZERETNE TAGJA LENNI AZ EURODESK 
HÁLÓZATNAK? 

Intézménye vagy szervezete szívesen népszerűsítené a 
fiatalokat érintő nemzetközi mobilitási lehetőségeket? Akkor 
vegye fel velünk a kapcsolatot az eurodesk@tpf.hu e-mail 
címen, és csatlakozzon partnerszervezetként az Eurodesk 
Magyarország hálózatához.

MILYEN PROGRAMOKRÓL NYÚJTUNK 
TÁJÉKOZTATÁST? 

Szívesen valósítana meg projektet 13-30 éves fiatalokkal? 
Az Erasmus+ program nem csupán a felsőoktatás számára 
tartogat lehetőségeket, hanem a fiatalok és velük foglalkozó 
szakemberek széles körének is: a program támogatásával 
szervezhetők ifjúsági cserék, lebonyolíthatók ifjúságsegítők 
mobilitásai és ifjúsági részvételi lehetőségek is.
TOVÁBBI RÉSZLETEK:  
erasmusplusz.hu/erasmusplusz_ifjusag 

Szeretné, ha a fiatalok jobban megismernék az európai 
kontinenst? A  DiscoverEU segítségével – amely szintén 
az Erasmus+ program része – a 18 éves fiatalok 30 napos 
időkerettel fedezhetik fel az Európai Unió országait, mindezt 
a tagállamok vasúthálózatán. 
TOVÁBBI RÉSZLETEK:
 discovereu.hu

Elgondolkodott már külföldi önkéntesek fogadásán? Az 
Európai Szolidaritási Testület hosszabb (2-12 hónap) és 
akár rövidebb ideig (14-59 nap) tartó önkéntes projektek 
megvalósítását, egyénileg vagy csoportosan érkező 
önkéntesek fogadását teszi lehetővé. Emellett a program 
fiatalok helyi kezdeményezéseit is támogatja a “szolidaritási 
projekt” pályázat formájában.
TOVÁBBI RÉSZLETEK: 
szolidaritasitestulet.hu
 

• Személyes és online tanácsadás
• Felkereső ifjúsági munka
• Rendkívüli osztályfőnöki órák tartása
• Kitelepülések rendezvényeken
• Szabadidős programok szervezése
•  Projektek megvalósítása: ifjúsági cserék, önkéntesek 

küldése/fogadása, képzések
• Közösségi terek fenntartása

TEVÉKENYSÉGEINK:

AZ ÉN KOORDINÁTOROM:



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM

Linktree

Eurodesk

AZ EURODESK 
HÁLÓZAT 
10 ALAPELVE

Pénzügyi támogatást 
nyújtó programokról 
adunk kiemelt 
tájékozatást.

9.

Minden fi atal számára
biztosítjuk az információt 
és a tanácsadást.

4.

Min�sített és képzett 
munkatársakkal 
dolgozunk.

1.

Szolgáltatásaink 
ingyenesek.

2.

Egyéni igényekre szabott 
tájékoztatást adunk.

3.

5.
Semleges információt 
nyújtunk.

Információink valós 
élményeken, tapasztalatokon
és beszámolókon alapulnak.

8.

Megbízható 
információforrásokból 
dolgozunk.

10.

Szükség esetén
továbbirányítjuk az 
érdekl�o"d�o"t a megfelel�o"
tájékoztató szolgálathoz. 

6.

Hozzáférést biztosítunk 
a helyi és régiós 
információkhoz 
Európa-szerte.

7.

TOVÁBBI HASZNOS OLDALAK:

Európai Ifjúsági Portál

Eurodesk Instagram

Nemzetközi információk fi ataloknak

Kérdésed 
van?

Kezdd 
velünk!


