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Kom på kursus med Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps
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Kære alle

Jeres organisation har i perioden 2014-2019 søgt om tilskud til et eller flere projekter i Erasmus+ Ungdom og/eller Det Europæiske Solidaritetskorps. I
modtager derfor denne e-mail med information om kurser, konferencer og seminarer, som kan være relevante for jer eller jeres kolleger. I er selvfølgelig også
velkomne til at dele e-mailen med andre i jeres netværk.
Aktuelle træningskurser (listet efter ansøgningsfrist)
På vores arrangementsliste på hjemmesiden kan I altid finde aktuelle træningskurser og andre begivenheder. Nedenfor er en liste over de aktuelle aktiviteter for
ungdomsarbejdere:
2019:
·

Træningskursus om unges mentale helbred
o I Malta kan I den 2.-5. december 2019 lære om og udveksle erfaringer med, hvordan I som ungdomsarbejdere kan håndtere og støtte unge med
psykiske udfordringer. Ansøg senest 12. oktober.

·

Kontaktseminar om volontørprojekter og netværksopbygninng i Middelhavsområdet
o Har I en akkreditering eller et Quality Label, og vil I gerne lave volontørprojekter i samarbejde med lande som f.eks. Egypten, Jordan, Israel eller
Libanon? Så tag med til Jordan den 17.-21. december 2019. Ansøg senest 13. oktober.

·

Træningskursus om ikke-formel læring
o Hvad går ikke-formel læring (non formal education) egentlig ud på, og hvordan kan man bruge det i sit daglige arbejde med unge? Vær med til at
udforske disse spørgsmål i Tyskland den 16.-21. december 2019. Ansøg senest 15. oktober.

·

Træningskursus om inklusion i Det Europæiske Solidaritetskorps
o Tag med til Kroatien den 2.-6. december 2019, hvor I kan møde nye partnere og udvikle konkrete idéer til projekter med fokus på inklusion.
Ansøg senest 18. oktober.
o
Onlinekursus om Det Europæiske Solidaritetskorps
o Deltag i et gratis onlinekursus og lær, hvad Det Europæiske Solidaritetskorps går ud på, og hvordan I kan søge tilskud til et projekt. Kurset har
været online siden 13. september, og der er ingen ansøgningsfrist.

·

·

Seminar om ungdomsmøder og ungdomsdialogprojekter
o Har jeres ungdomsorganisation erfaring med at gennemføre ungdomsmøder? Så kom med til seminar i Polen og mød nye partnere den 25.-30
november 2019. Ansøg senest 20. oktober.

·

Studiebesøg for repræsentanter fra kommunale ungdomsråd
o Studiebesøget foregår i Paris den 3.-7. december 2019, og deltagelse skal foregå parvist (f.eks. to personer, som arbejder med ungdomsråd; én
kommunal repræsentant samt én ung). I skal sammen udfylde ét ansøgningsskema. Ansøg senest 29. oktober.

2020:
·

·

Konference om digitalt ungdomsarbejde
o Kom med til Luxembourg den 17.-21. marts 2020 og vær med til at diskutere, hvad den digitale udvikling betyder for ungdomsarbejde og unges
behov. Ansøg senest 1. november 2019.
Træningskursus om ungdomsudvekslinger for nybegyndere
o Skal I afholde jeres første ungdomsudveksling? Eller vil I bare gerne have en grundig introduktion til denne type af projekt inden for Erasmus+?
Så kom med til Slovakiet den 17.-21. marts 2020. Ansøg senest 5. januar 2020.

Om aktiviteterne
Aktiviteterne kaldes officielt ’Transnational Cooperation Activities’ (TCA i Erasmus+) og ’Networking Activities’ (NET i Det Europæiske Solidaritetskorps), og har
til formål at understøtte både kvaliteten og effekten af projekter inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. De fleste aktiviteter er
træningskurser, men der afholdes også studiebesøg, kontaktseminarer (hvor formålet er at opbygge nye partnerskaber) og konferencer.
For de fleste aktiviteter gælder det, at arrangørerne (oftest et nationalt agentur for Erasmus+) dækker kost, logi og kursusudgifter. Hvis I bliver udvalgt til at
deltage i en aktivitet, refunderer Styrelsen for Forskning og Uddannelse jeres rejseudgifter med op til 500 euro.
Sådan ansøger I
I ansøger om at deltage via www.salto-youth.net. Det er en portal dedikeret til ungdomsarbejdere, som bl.a. indeholder ’European Training Calendar’. Her kan I
selv søge efter aktiviteter – husk blot at vælge ”Denmark” i fanen ”For participants from”. Hvis I ikke allerede har en profil på SALTO-YOUTH, kan I oprette jer
her.
Inde på siden for aktiviteten klikker I på ”Apply Now!”, hvorefter I vil blive viderestillet til et ansøgningsskema. Det fremgår altid af siden for aktiviteten, hvornår der
er ansøgningsfrist samt hvornår ansøgere får at vide, om de er udvalgt til at deltage.
Hvis I er blevet udvalgt til at deltage i en aktivitet, og I har bekræftet over for arrangøren at I ønsker at deltage, kan I videresende denne bekræftelse til
ungdom@ufm.dk. Herefter udarbejder vi en kontrakt til jer, som I skal returnere til os i to fysiske eksemplarer. Det fremgår af jeres kontrakt hvilken form for
dokumentation I skal indsende for at få refunderet jeres rejseudgifter.
Har I spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte ungdom@ufm.dk.
Med venlig hilsen
Louise
Louise Frilund
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