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Introducere 

Bine te-am găsit! Urmează să parcurgi scurtul nostru manual de povestiri digitale, DARE. 

Îți dorești să afli mai multe despre Programul Erasmus+ și despre schimburile 

internaționale de și pentru tineri? Sau poate nu ai crezut vreodată că aceste activități sunt 

destinate ție pentru că nu poți vorbi o limbă străină sau că ai o dizabilitate?  

Am conceput acest manual pentru tine, deoarece credem cu tărie că toată lumea poate și 

ar trebui să participe la un schimb internațional de tineri cel puțin o dată în viața lor. Cu 

toate acestea, te avertizăm: este greu să te oprești după ce ai început! 

Și asta nu e tot! 

Ai participat deja la un schimb internațional de tineri incluziv și ți-ar plăcea ca alții să experimenteze aceleași momente 

de neuitat? Atunci ești persoana potrivită pentru a deveni ambasador DARE! Acest manual de povestiri digitale este 

menit să fie un instrument de sprijin pentru tine. Modelul „DARE Youth Peer Support” îți va arăta cum îți poți folosi vocea 

și experiențele pentru a motiva și sprijini alți tineri să se alăture proiectelor de mobilitate Erasmus+. 
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Proiectul DARE 

Manualul de Povestiri Digitale DARE a fost dezvoltat ca parte a proiectului DARE: Disable the Barriers (DARE: 

Dezactivează Barierele). Acesta include resurse multimedia accesibile pentru a satisface nevoile persoanelor cu sau fără 

deficiențe 

Obiectivele Manualului de Povestiri Digitale și ale Proiectului DARE sunt: 

 Încurajarea voluntariatului și creșterea sprijinului colegial pentru tinerii cu deficiențe fizice, vizuale și auditive. 

 Creșterea nivelului de participare activă a tinerilor TcDFVA la nivel local și al Uniunii Europene prin sensibilizarea cu 

privire la proiectele de mobilitate a tinerilor Erasmus+ și încurajarea acestora să participe la schimburi 

internaționale de tineri. 

Dacă ești interesat de subiectul incluziunii în lucrul de tineret și a sprijinului incluziv pentru tineri, te rugăm să consulți 

alte resurse dezvoltate de echipa Proiectului DARE. 

  

  

https://dare-project.de/de/
https://dare-project.de/results/
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Story “EUth in Action” 
(Tinerii Europeni în Acțiune) 

 

Spre sfârșitul lunii mai, într-o duminică, Oli și Efe se relaxează în grădina lui Oli. 

 

 

 

 

Oli:  Care sunt planurile tale pentru vacanța de vară? Ai 

vreo idee ce vei face? 

Efe:  Nicio idee... Sper doar să nu rămânem blocați aici. 

Oli:  Da, dar din fericire mai avem timp să venim cu idei. 
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Oli: Stai o secundă, nu ai fost în Malta vara trecută? 

Efe:  Nu-mi aminti! Locul a fost uimitor, dar am mers cu  

  părinții mei și mi-am petrecut timpul doar cu ei și  

          prietenii lor. A fost super plictisitor. Aș fi preferat să    

          rămân aici! 

Oli:  Într-adevăr, nu sună deloc distractiv! 

Efe:  A fost groaznic! Nu am apucat să fac nimic  

          distractiv sau să îmi fac prieteni - aceeași mâncare,   

          aceiași oameni, aceleași activități timp de 15 zile! 
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Prietenul celor două, Billie, se alătură conversației. 

 

 

 

 

Oli:  Bună, Billie! Ce faci? 

Billie: Bună tuturor! O căutam pe Sam. Ați văzut-o? Am      

          auzit că tocmai s-a întors dintr-un proiect  

          internațional de tineret. 

Oli:  Oh, așa este, nu a fost la școală săptămâna trecută. 

Efe:  Stai, ce naiba este un schimb de tineri? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_ro
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Billie:  Nu sunt sigur. Mama mea a vorbit cu mama ei și a           

            aflat că a plecat în străinătate timp de aproape o  

            săptămână și a întâlnit o mulțime de oameni noi din  

            alte țări. A fost super tare, se pare! 

Oli:    Sună distractiv, dar o săptămână întreagă în  

            străinătate? Pare prea scump. 

Billie:  Aici vine partea cea mai bună! Am auzit că  

           majoritatea costurilor pentru schimbul de tineri au  

           fost acoperite.  
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Efe:  Sună cool, dar cum aș putea vorbi cu oameni din   

            alte țări? Nu vorbesc nicio altă limbă. 

Billie:  Nici asta nu este o problemă. Au existat traducători  

            și au jucat și câteva jocuri de învățare a limbilor  

            străine. Mama lui Sam a spus că ea chiar și-a  

            îmbunătățit limba engleză în această plecare. 

Oli: Trebuie neapărat să ne întâlnim cu ea! Vreau să aud   

            totul despre această vacan... 

Billie:  Se numește schimb de tineri! Și da, îi voi scrie   

            acum.  

http://languageanimation.org/en/homepage
http://languageanimation.org/en/homepage
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Mai târziu în acea zi, în centrul orașului, cei trei prieteni se întâlnesc cu Sam. 

 

 

 

Oli:      Hei Sam! Am auzit că tocmai te-ai întors de la o  

           chestie numită schimb de tineri. Ne poți spune mai  

           multe despre asta? 

Sam:  A fost atât de faaain! Am fost o săptămână în Polonia            

           și am întâlnit atât de mulți oameni uimitori. Unii erau  

           din orașul nostru, dar mulți dintre ei erau din alte țări.  

           Ne-am distrat atât de mult și am ajuns să învățăm  

           atâtea lucruri! 

Efe:  Să înveți în timpul unei vacanțe? Tu numești asta  

           distracție? 

Sam:  Jur că nu mi s-a părut deloc ca la școală! Cică se  

           numește învățare non-formală. 

  

https://www.edu.ro/educatie-non-formala-informala
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Billie:  Și cum ai aflat despre oportunitatea asta? 

Sam:  Îți amintești acea conferință de la școală cu toate  

           acele asociații de tineret? Au vorbit despre  

           participarea activă și implicarea tinerilor și au  

           prezentat câteva oportunități - inclusiv posibilitatea  

           de a participa la un schimb de tineri în străinătate. 

Oli  (murmurind): Îmi pare rău că am ratat asta. Cred că  

           am adormit în bancă în timpul acestei conferințe... 

Sam:  Ei bine, am luat legătura cu una dintre aceste  

           asociații de tineri pentru a vedea dacă aș putea  

           participa, având în vedere că sunt într-un scaun cu  

           rotile. Mi-au spus că nu este nicio problemă. Acest  

           schimb a fost conceput pentru a fi incluziv, astfel  

                                                                                 încât toată lumea să poată participa, indiferent de  

                                                                                 condiții.  

https://www.youtube.com/watch?v=rjluLV1F-UI
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Efe:  Păi și nu a fost scump? 

Sam:  Știu că sună prea bine pentru a fi adevărat, dar   

           organizația a plătit pentru toate - călătorii, cazare,  

           mâncare ... datorită unui program al Uniunii  

           Europene numit Erasmus+. Și am stat acolo o  

           săptămână întreagă!  

Oli:  Ai mers singură? 

Sam:  Nu, ba chiar aveam un asistent care călătorea și  

           stătea tot timpul cu noi pentru a ne sprijini în caz că  

           aveam nevoie de el. Au fost, de asemenea, câțiva  

           participanți surzi care aveau un traducător în limba                                                                                                     

           semnelor. Și înainte de a mă întreba, da, au fost                                                                                   

           acoperite și costurile pentru asistent și traducător. 

 Billie:  Wow, sună uimitor! 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_ro.htm
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Efe:  Încă ești în contact cu această asociație de tineret? 

Sam:  Da! De îndată ce m-am întors din Polonia, am început   

              să fac voluntariat la ei. În acest moment, lucrăm la  

              un alt proiect de schimb de tineri. Vom găzdui 30 de  

              tineri din 5 țări diferite aici, în orașul nostru, în  

              septembrie. Schimbul se concentrează pe  

              participarea activă și implicarea tinerilor: vrem să  

              încurajăm tinerii să își exprime nevoile și opiniile și  

              să fie mai implicați în comunitățile lor locale.  

Oli:  Sună atât de tare. Ne putem alătura? 

Sam: Desigur, îți voi trimite informații în această seară! 
  

https://www.quizony.com/where-should-you-volunteer-your-time/
http://cntm.md/sites/default/files/Ghid%20participarea%20tinerilor%20%5Bprint%5D.pdf
http://cntm.md/sites/default/files/Ghid%20participarea%20tinerilor%20%5Bprint%5D.pdf
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În acea seară, după cină, Oli și Efe decid să caute informații despre Erasmus+ online. 

 

 

Oli:  Există atât de multe oportunități pentru tineri de a  

           pleca în străinătate! 

Efe:  Nu-mi vine să cred că nu am știut nimic despre  

           asta. Există atât de multe posibilități interesante. 

Oli:  Trebuie să-i mulțumim lui Sam pentru că ne-a spus   

           despre acest schimb de tineri. 

Efe:  Uite, există un altul numit Corpul European de  

           Solidaritate, unde poți rămâne luni întregi în  

           străinătate și poți face voluntariat cu organizații  

           locale... arată grozav! Și este doar încă o parte a  

           programului Erasmus+. 

Oli:  Să verificăm mâine cu Sam. Poate că știe și despre  

           acest program.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
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A doua zi, la școală. 

   

Oli:     Hei Sam! Am petrecut toată seara cercetând  

           Erasmus+ și am găsit atâtea lucruri interesante! De  

           asemenea, am decis să ne alăturăm proiectului vostru  

           de schimb de tineri în septembrie. 

Sam:   Super! Săptămâna viitoare vom organiza un  

           eveniment de informare. Vă voi pune pe listă. 

  

Efe:  Oh, am citit și despre Corpul European de  

            Solidaritate. Ne gândeam să facem voluntariat timp  

            de 3 luni după ce terminăm școala. Avem câteva  

            întrebări pentru tine... 

Sam:  Asta e minunat! Nu știu multe despre Corpul  

            European de Solidaritate, dar asigurați-vă că vorbiți  

            cu lucrătorii de tineret ai asociației săptămâna  

            viitoare în timpul evenimentului de informare. Ei știu  

                                                                             multe despre program!  
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Introducere în modelul suport pentru tinerii din breasla DARE 

Te interesează subiecte precum diversitatea și incluziunea? Dorești să te implici în activități de lucru pentru tineri și te 

simți inspirat să motivezi și să sprijini alți tineri să participe activ la proiecte internaționale de tineri incluzive? 

Următorul model te poate ajuta să înțelegi care sunt etapele procesului de sprijin pentru tineri și cum să îți organizezi 

viitoarele activități de sprijin. 

 Pentru a afla mai multe despre incluziunea în lucrul de tineret și sprijinul 

incluziv al tinerilor, te invităm cu drag să explorezi alte resurse dezvoltate 

de echipa Proiectului DARE. 

  

https://dare-project.de/results/
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Cine poate fi ambasador DARE? 

În calitate de ambasador al acestui proiect (DARE: Dezactivează Barierele), poți contribui la schimbarea vieții multor 

tineri. 

Poți împărtăși propriile experiențe cu alți tineri și îi poți încuraja să se alăture activităților locale și internaționale de 

tineret: implicarea lor poate avea un impact semnificativ asupra vieții, abilităților și atitudinii lor. Subliniind importanța 

alăturării și a participării active, îți poți încuraja prietenii să dobândească controlul propriilor vieți și să le sporești 

capacitatea de a acționa pe teme și subiecte pe care ei înșiși le definesc ca fiind importante. 

Și, mai presus de toate, ai deveni și un ambasador pentru incluziune. Mulți tineri sunt, din păcate, excluși din cauza 

dizabilității lor. Promovarea activităților incluzive și accesibile și motivarea colegilor care se simt lăsați în urmă sau nu 

sunt bineveniți în mobilitățile tinerilor din străinătate este o parte esențială a calității de ambasador DARE. 

Bucură-te de explorarea posibilităților tale! 
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DARE Modelul de sprijin al tinerilor 

Următorul model îți va arăta cum poți ajunge la colegii și prietenii tăi sprijinind participarea lor activă; acesta include, de 

asemenea, câteva exemple despre modul de a face activitățile pentru tineri mai incluzive și mai accesibile pentru toată 

lumea. Modelul prezintă cinci etape diferite, bazate pe atitudinea și circumstanțele tinerilor la care dorești să ajungi. Este 

important să îți adaptezi rolul la nevoile și situația individuală a colegilor tăi. 
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Etapa 1 

Situație:  

Colegii tăi nu sunt conștienți de posibilitățile lor. Nu se gândesc la implicarea activă sau la participarea 
la activități de 

tineret și / sau nu văd beneficiile pe care acestea le-ar putea aduce vieții lor. 

Ce poți tu să faci: 

 Împărtășește-ți propriile experiențe din activități de tineret (locale și / sau internaționale) cu prietenii și colegii de clasă. 

 Implică-te activ într-un club de tineret local sau într-o organizație de tineret și încurajează-ți prietenii să facă același lucru. 

 Împărtășește-ți ideile și experiențele cu organizațiile locale de tineret pentru a inspira activități de tineret naționale și 

internaționale accesibile și incluzive. 

 Invită asociațiile locale de tineret să organizeze evenimente în școala ta, cluburi locale de tineret etc. și să te conectezi cu 

colegi cu experiențe similare pentru a da de veste și a implica cât mai mulți tineri posibil. 

Când vorbești despre experiența ta cu colegii, nu uita să: 

 Folosești imagini și videoclipuri; 

 Promovezi subiectul incluziunii; 

 Le arăți colegilor tăi unde și cum pot face diferența; 

 Explici jocurile, metodele și caracteristicile educației non-formale. Acestea sunt adesea foarte convingătoare! 
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Etapa 2 

Situație:  

Colegii tăi se gândesc la o schimbare în viața lor. Vor să se implice mai mult, dar nu știu cum. Este 

posibil să se simtă încă nesiguri în ceea ce privește motivația și nevoia de a-și schimba situația și 

obiceiurile. 

Ce poti să faci: 

 Explică modul în care participarea activă la activități locale sau internaționale de tineret ți-a afectat viața: ce ai învățat? Ce 

abilități ai îmbunătățit? 

 Reflectă împreună cu colegii despre nevoile lor (ce vor să învețe sau îndoieli cu privire la accesibilitate și incluzivitatea 

activităților) și unde și cum ar dori să se implice (la nivel local? Internațional?); ajută-i să caute oportunități. Roagă lucrătorii 

de tineret să te sprijine dacă ai nevoie de ajutor. 

 Explorează domeniile în care colegii tăi se confruntă cu dificultăți și incertitudini și arată-le cum aceste lacune pot fi 

îndeplinite atunci când se alătură activităților pentru tineri. Căutați soluții împreună și împărtășește exemple pozitive din 

experiențele tale. 
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Etapa 3 

Situație:  

Tinerii sunt gata să ia măsuri. Ei cred că participarea activă la activitățile de tineret le poate îmbunătăți 

viața și le poate schimba obiceiurile. Tinerii vor să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. 

Ce poți să faci: 

 Promovează în mod activ activitățile Erasmus+ și a tinerilor prin schimbul de informații despre diferite programe, contacte ale 

organizatorilor, site-uri informative și apeluri de proiecte atât colegilor/ prietenilor, cât și grupurilor, pe rețelele sociale sau în 

timpul evenimentelor locale. 

 Începe să lucrezi cu tinerii pentru a aborda barierele și incertitudinile reale sau percepute (cel mai frecvent, barierele 

lingvistice și problemele de accesibilitate). Încurajează-i să-și depășească fricile vorbind despre modul în care îi vei sprijini în 

timpul activității și partajând linkuri și site-uri web unde pot cerceta informații pe cont propriu. 

 Începe să lucrezi pentru a proiecta un mediu de învățare incluziv / voluntar. Este important să știm că, chiar dacă două 

persoane au același tip de handicap, nevoile lor ar putea fi diferite. 

 În cazul în care colegii și-au exprimat dorința de a pleca în străinătate, sprijină-i prin transmiterea nevoilor lor organizatorilor 

activității și solicită organizației gazdă să ofere informații despre accesibilitate. 
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Etapa 4 

Situație:  

Colegii tăi încep acum să participe la activități locale și / sau internaționale. Ei recunosc că  

participarea lor activă poate avea un impact semnificativ asupra vieții și situației lor. Aceștia  

sunt la începutul unui proces de învățare valoros. 

Ce poti să faci: 

 Solicită asociației tale de tineret să organizeze activități pe termen scurt, mediu și lung, cum ar fi schimburi de tineri  

internaționale incluzive, voluntariat, stagii cu organizații locale sau în cadrul programelor internaționale.. 

 Gândește-te la tine însuți ca la un mentor și continuă să îți susții colegii, indiferent dacă participi la activitate cu ei sau o 

coordonezi de acasă. 

 Amintește-ți că pot apărea noi nevoi sau îndoieli odată ce activitatea tinerilor a început: este important să asculți și să îți 

ajuți colegii să găsească soluții noi. 

 Continuă să promovezi printre organizatori  importanța respectării necesităților individuale, astfel încât nimeni să nu rămână 

în urmă. Incluziunea în activitățile de tineret nu trebuie să fie percepută ca un privilegiu. 

 Invită-ți colegii să reflecteze asupra experiențelor din timpul sau după participarea lor în aceste activități. Gândurile lor sunt 

fundamentale, deoarece îți pot oferi o perspectivă esențială asupra a ceea ce lipsea și a ceea ce se poate face pentru a 

îmbunătăți accesibilitatea în activitățile viitoare ale tinerilor. 
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Etapa 5 

Situație:  

Colegii tăi sunt gata să avanseze independent și să își asume responsabilitatea pentru acțiunile  

lor. Unii ar putea fi implicați în activități pe termen lung pentru tineri. Aceștia promovează în  

mod activ nevoia de participare și abordări incluzive în activitatea de tineret.. 

Ce poți să faci: 

 Continuă să fii prezent și încurajator pentru a preveni revenirea la etapele inițiale. 

 Continuă promovarea oportunităților de voluntariat, atât la nivel local, cât și în străinătate. 

 Apreciază schimbarea comportamentului colegilor tăi și arată-le cât de mândru ești de îmbunătățirile din viața lor. Este un 

instrument important pentru motivație și implicare ulterioară. 

 Susține workshopuri despre educație incluzivă, implicare și alte subiecte conexe. 

 Inspiră-ți colegii să fie vocali în privința incluziunii nu numai cu familiile și prietenii lor, ci și cu comunitățile și autoritățile 

locale. 

 Implică-ți colegii în organizarea de evenimente incluzive pentru tineri sau alte activități. 

 În cele din urmă, motivează-ți colegii și prietenii să devină ambasadori DARE și să crească conștientizarea activităților 

incluzive pentru tineri. 
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Nu în ultimul rând - sfatul nostru pentru tine, dragă ambasador DARE! 

Când devii ambasador DARE, preiei o sarcină importantă și o responsabilitate care afectează bunăstarea tuturor  

colegilor tăi. Sunt lăsați mulți tineri în urmă: tinerii cu dizabilități și dezavantajați sunt adesea uitați și nu se simt  

bineveniți să participe la multe activități. De asemenea, organizatorii nu sunt adesea conștienți de faptul că au puterea  

de a schimba designul activităților lor pentru a-i face mai incluzivi și mai diversi. Faptul că vrei să schimbi această  

situație te face un om special și este de apreciat. 

 

Este totuși esențial să ai grijă de tine! Nu vei putea întotdeauna să convingi pe toată lumea și să schimbi perspectivele  

oamenilor. Uneori au nevoie de mai mult timp, iar acest lucru este în regulă: nu te supăra sau frustra. Fii conștient de  

posibilitățile și limitările tale și rămâi pozitiv. 

 

Și ține minte: vocea ta este puternică!  
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Inainte să pleci! 

Manualul de povestiri digitale DARE a fost conceput cu ideea de a oferi informații utile cu  

privire la oportunitățile de mobilitate transnațională pentru tineri. Sperăm că o vei vedea  

ca pe o sursă importantă de informații și că te vei simți liber să o folosești oricând ai  

nevoie de ea. 

 

Credem că manualul poate servi și ca instrument accesibil, ilustrativ, ușor de înțeles și atractiv pentru promovarea  

programului Erasmus+ și, în special, a sprijinului suplimentar pe care îl oferă tinerilor cu deficiențe fizice de vedere și  

auz pentru a le asigura participarea la mobilități transnaționale. 

  

Te invităm să folosești, să împărtășești și să promovezi cu pasiune Manualul de Povestiri Digitale DARE pentru a  

promova voluntariatul și participarea activă în rândul tinerilor, pentru a spori sprijinul tinerilor către tinerii TcDFVA și  

pentru a crește numărul tinerilor TcDFVA care participă la proiecte de tipul mobilități de tineret Erasmus+. 

Echipa DARE îți mulțumește pentru sprijin și cooperare. 
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Costurie eligibile 
Mecanism de 

finanțare 
Sumă Regula de alocare 

Transport 

Contribuția la cheltuielile 

de deplasare a 

participanților, incluzând 

liderii de grup și a 

însoțitorilor, de la locul 

de origine la locul de 

desfășurare a activității și 

retur. În plus, dacă este 

cazul, cheltuielile de 

deplasare pentru o 

eventuală vizită de 

planificare prealabilă. 

Contribuție la 

costurile 

unitare 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 

km: 20 EUR per participant 

În funcție de distanța de 

călătorie parcursă de fiecare 

participant. Distanțele de 

călătorie trebuie să fie 

calculate folosind 

calculatorul de distanță 

agreat de Comisia 

Europeană. Solicitantul 

trebuie să indice distanța 

unei călătorii dus pentru a 

calcula valoarea grantului 

UE care va sprijini călătoria 

dus-întors. 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 

și 499 km: 180 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 

1 999 km: 275 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 

și 2 999 km: 360 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 

și 3 999 km: 530 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 

și 7 999 km: 820 EUR per participant 

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai 

mari: 1 500 EUR per participant 

Sprijin 

organizat

oric 

Costuri legate direct de 

punerea în aplicare a 

activităților de mobilitate 

(inclusiv pregătirea, 

monitorizarea și sprijinirea 

participanților pe durata 

mobilității, sprijin pentru 

validarea rezultatelor 

învățării, activități de 

diseminare). 

Contribuție la 

costurile 

unitare 

Pe zi de activitate per participant (incluzând liderii 

de grup și a însoțitorilor 

România       32 Euro 

Germania     41 Euro 

Grecia          38 Euro 

Italia            39 Euro 

Polonia         34 Euro 

 

În funcție de durata 

activității per participant 

(dacă este cazul, 

incluzând și o zi de 

călătorie înainte de 

activitate și o zi de 

călătorie ulterior 

activității). 

 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
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Durata activității 5 - 21 de zile, excluzând timpul de călătorie. 

Locul de desfășurare a 

activității 

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la 

activitate. 

Participanți eligibili 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani participanții trebuie să aibă cu reședința în 

țara organizației de trimitere sau în țara organizației gazdă.  

Liderii de grup implicați în programe de schimb de tineri trebuie să aibă vârsta minimă 

de 18 ani. 

 

Numărul de participanți. 

Minimum 16 și maximum 60 de participanți (cu excepția liderului/liderilor de grup) per 

activitate. 

Minimum 4 participanți pe grup (cu excepția liderului/liderilor de grup) per activitate. 

Fiecare grup național trebuie să aibă cel puțin un lider de grup. 

Un grup de participanți din țara organizației gazdă trebuie să fie implicat în fiecare 
activitate. 

Alte criterii 

Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin 

una dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate trebuie să 

fie din țara agenției naționale la care este depusă cererea. 

Vizită de planificare prealabilă (APV):  

Dacă proiectul prevede o vizită de planificare prealabilă, trebuie respectate următoarele 

criterii de eligibilitate: 

 durata vizitei de planificare prealabilă: maximum 2 zile (excluzând zilele de 

călătorie); 

 numărul de participanți: 1 participant pe grup55.  

 Numărul de participanți poate crește la 2 în condițiile în care cel de al doilea participant 

este un tânăr care participă la activitate fără a avea rolul de lider de grup sau formator. 
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Sprijin pentru 

nevoi speciale 

Costuri suplimentare direct legate de 

participanții cu handicap și însoțitori 

(inclusiv costuri de deplasare și de 

ședere, dacă acestea sunt justificate și 

câtă vreme nu se solicită un grant 

pentru acești participanți prin 

intermediul categoriilor bugetare 

„transport” și „sprijin organizatoric”). 

 

Costuri reale 

 

100 % din costurile eligibile 

Condiție: cererea 

de sprijin 

financiar pentru 

acoperirea 

nevoilor speciale 

și a costurilor 

excepționale 

trebuie să fie 

motivată în 

formularul de 

candidatură. 

Costuri 

excepționale 

Costuri pentru viză și legate de viză, 

permise de ședere, vaccinări, 
certificate medicale. Costuri pentru a 
sprijini participarea tinerilor 

defavorizați în condiții de egalitate cu 
ceilalți (excluzând cheltuielile de 

deplasare și sprijinul organizatoric 
pentru participanți). Costuri legate de 
transportul și cazarea participanților în 

timpul unei vizite de planificare 
prealabilă. Costuri pentru furnizarea 

unei garanții financiare, în cazul în care 
agenția națională solicită o astfel de 
garanție. Cheltuielile de deplasare 

costisitoare ale participanților, inclusiv 
utilizarea de mijloace de transport mai 

ecologice și cu un nivel mai scăzut al 
emisiilor de carbon(pentru detalii, a se 
vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să 

știți despre acțiune”). 

Costuri reale 
 

Costuri pentru garanția 

financiară: 75 % din costurile 
eligibile  
 

Cheltuielile de deplasare 
costisitoare: maximum 80 % din 

costurile eligibile  
 
Alte costuri: 100 % din costurile 

eligibile 
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