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Vad är Erasmus+ Ung och Aktiv? 



  PROGRAMOMRÅDE 2 / STRATEGISKA PARTNERSKAP 
UNGDOMSUTBYTE, EUROPEISK VOLONTÄRTJÄNST OCH KOMPETENSUTVECKLING 

 ERFARENHETSUTBYTE OCH INNOVATION PÅ ORGANISATIONSNIVÅ 

MÖTEN MELLAN UNGA OCH  BESLUTSFATTARE 

  PROGRAMOMRÅDE 1 / MOBILITET 

PROGRAMOMRÅDE 3 / PÅVERKA POLITIKEN 



• Öka ungas kompetens och färdigheter – anställningsbarhet 

 
• Social inkludering: fokus flyktingfrågor 

 
• Främja ungas aktiva deltagande i samhället 
 
• Unga som vanligtvis inte deltar i internationella utbyten är extra 

prioriterade  
 
• Icke-formellt lärande 

 
• Interkulturell dialog  

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

Mål och prioriteringar 

 



Partnerorganisation till Erasmus+. 

Nätverk av aktörer som informerar 

om möjligheter för unga som vill ut 

i Europa.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzppeglOzSAhVmM5oKHRVtA5YQjRwIBw&url=https://www3.stratsys.se/sv/RunYourMeeting/Nyheter/Nyheter/Myndigheten-for-ungdoms--och-civilsamhallesfragor-effektiviserar-sin-moteshantering/&bvm=bv.150475504,d.bGs&psig=AFQjCNEuRfWcbft1lKwcWiotXR3A8KDMJQ&ust=1490342376242375


 

 

 

 

Mobilitetsprojekt i fokus 
 

Ungdomsutbyte Europeisk  
volontärtjänst  

Kompetensutveckling 
för ungdomsledare 



Registrera sin 

organisation 
Samarbetsländer 

• Programländer 
 
• Partnerländer 



Ungdomsutbyte 





Ungdomsutbyte 

• Ökad förståelse för andra kulturer 
 

• Utmana ens fördomar 
 

• Nya kompetenser, ökad sociala 
kompetenser 
 

• Ökade värderingar i solidaritet, 
demokrati och vänskap  
 

• Ta egna initiativ, självständighet 





BUDGET  

Resor 
 

Aktivitetskostnader   

 

Baserat på rese-avstånd 
 
39 € per deltagare/dag 
(I Sverige) 

100 % av faktiska kostnader 
 
100 % av faktiska kostnader 

Extra kostnader (villkorligt) 
 
- Deltagare med särskilda behov 

 
- Särskilda kostnader  



 
Europeisk Volontärtjänst*  
 
 
     *Kallas oftast för EVS 

 
 







Bli godkänd EVS- 
organisation 
1. Ladda ner ansökningsblanketten för intresseanmälan 
2. Beskriv varför ni vill delta i EVS 
3. Berätta vad ni kan erbjuda en volontär 
4. Skicka in intresseanmälan till MUCF 



BUDGET  
Resor 
 
Aktivitetskostnader (hyra, mat 
etc) 
 

Baserat på avstånd 
 
450-650 € /månad  
 
 
 
 
 

100 % av faktiska kostnader 
 
100 % av faktiska kostnader 

Extra kostnader (villkorligt) 
 
- Deltagare med särskilda behov 

 
- Särskilda kostnader  

55-140 € /månad  
 

Fickpengar för volontären 
 





• Delta i solidaritetsprojekt 
 

• Volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats. 
 

• 100 000 personer fram till 2020 
 

• För dig mellan 17-30 år 
 

• Ingen kår utan EVS 
 



Gå med i kåren idag! 

https://europa.eu/youth/solidarity_sv 



Formell utbildning 
Utbildning inom det formella utbildningssystemet.  
 
Icke-formellt lärande 
Organiserad utbildning utanför det formella 
utbildningssystemet. 
 
Informellt lärande 
Omedveten läroprocess, learning-by-doing. 

#Kvalité 



Kompetensutveckling för personer som 
jobbar med unga (ungdomsledare)* 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 

 
* På engelska kallas de oftast för  

Youth Workers. 





BUDGET  

Resor 
 
Aktivitetskostnader   
 

Baserat på avstånd 
 
70 € per deltagare/dag 
(I Sverige) 

100 % av faktiska kostnader 
 
100 % av faktiska kostnader 

Extra kostnader (villkorligt) 
 
- Deltagare med särskilda behov 

 
- Särskilda kostnader  



4 oktober 2017 
26 april 2017 

2 februari 2018 

Mobilitetsprojekt 

Sista ansökningsdatum 



Hitta samarbetspartners 



Web 
www.mucf.se/erasmus-plus 
www.facebook.com/erasmuplusungochaktiv 

e-post 

erasmusplus@mucf.se 

erik.lanne@mucf.se 

Telefon 

08-566 219 75(00) 

Kontakta oss för mer information! 

 



Frågor? 

 


