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• Eurodesk este o reţea de informare şi 

structură-suport pentru programul 

Erasmus+ în domeniul tineretului

• Eurodesk este prezent în 34 de ţări

Despre Eurodesk



‘conştientizarea

tinerilor cu privire la 

oportunităţile de 

mobilitate şi 

încurajarea lor 

pentru a deveni 

cetăţeni activi’

Misiunea noastră

Creşterea gradului de 

conştientizare



Cum funcţionează?

Comitetul 

Executiv

Brussels Link

34 de centre 

naţionale

1200+ 

multiplicatori



Comitetul Executiv Eurodesk

Natalia Díaz Santín (ES)

INJUVE

Sofie van Zeebroeck (BE)

JINT

Claire Conlon (FR)

CIDJ

Giovanni Maccioni (IT)

Eurodesk Italy

Reinhard Schwalbach (DE)

IJAB



Eurodesk Brussels Link 

este un catalizator al 

ideilor reţelei şi sprijină 

proiecte care pot aduce o 

schimbare pozitivă la 

nivelul organizaţiei.

Eurodesk Brussels Link



Reţeaua lucrătorilor 

de tineret

• ONG-uri de tineret, 

locale sau regionale

• Centre de informare 

pentru tineret

• Instituţii locale şi 

regionale

• Centre europene de 

informare 

• Alţi parteneri activi în 

domeniile educaţiei 

şi informării

Cine sunt multiplicatorii?



1. Acces gratuit la informaţii legate de 

mobilităţi internaţionale pentru tineri 

o Intranet Eurodesk 

o Deadline reminder

o Last Minute Offers

o Portalul european pentru tineret

Serviciile noastre



lucrează cu personal calificat și instruit;

oferă servicii gratuite;

răspunde cererilor individuale;

oferă informații și îndrumare tuturor tinerilor;

oferă informații neutre;

direcţionează către alte servicii de informare;

asigură acces la informații locale și regionale din toată 

Europa;

informația se bazează pe mărturii și povești adevărate;

se referă în special la programe care oferă sprijin financiar;

lucrează cu surse verificate și de încredere.
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Eurodesk

Principiile noastre



Ce realizează Eurodesk ?

•Răspunde întrebărilor legate de 

mobilităţile de învăţare

•Promovează oportunităţile europene 

pentru tineri 

•Participă în campanii de informare 

locale, naţionale şi europene 

•Se conectează cu alte organizaţii locale



Informaţii europene 

pentru tineri

Portalul european 

pentru tineret (EYP) 

este o iniţiativă a 

Comisiei Europene.

Eurodesk asigură 

conţinutul pentru Portal, 

care este disponibil în 

34 de ţări şi în 28 de 

limbi europene.



Harta

Are ca scop să 

îmbunătăţească 

identitatea reţelei şi să 

asigure vizibilitatea 

reţelei de 1200 de 

multiplicatori.

Harta reflectă foarte clar 

profilul reţelei Eurodesk 

în Europa.

Site-ul web Eurodesk

eurodesk.eu



Oferte de mobilităţi

Last Minute Offers este 

un nou serviciu de 

informare Eurodesk 

care oferă informaţii de 

încredere tinerilor 

despre oportunităţi de  

mobilitate destinate lor.

Last Minute Offers

lastminute.eurodesk.eu



Mulţumim pentru atenţia acordată!

Icons are from Freepik under CC 

BY.


