
 

 

 

 

 

ERASMUS+ 
PROGRAMA:GAZTERIA 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA: 
 

Gazte trukeen bitartez herri desberdinetako gazte taldeak bildu 
eta elkarrekin bizi daitezke 21 egunez gehienez. 

 
 

Trukeak dirauen bitartean, parte hartzaileek eurek trukea baino 

lehen diseinatu eta planifikatutako egitaraua garatuko dute 

(tailerrak, ariketak, eztabaidak, simulazioak, ekintzak toki 

irekietan...) 
 

 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA: 
 

Gazte trukeei esker, gazteek zenbait gaitasun gara ditzakete, 
gizarte gaiei buruzko sentsibilizazioa landu dezakete, kultura eta 
bizimodu berriak ezagutu ditzakete, parekoen arteko 
ikaskuntzaren bitartez batez ere, eta elkartasuna, demokrazia, 
adiskidetasuna eta antzeko balioak sustatzeko aukera izango dute. 

 
Hezkuntza ez formalaren metodoak erabiliz burutzen da 

ikaskuntza. 

 
Europar Batasuneko zein Europar Batasunetik kanpoko herri 

desberdinetan kokatutako (programan parte hartzen duten herriak 

eta EB inguruko herriak) erakunde baten edo gehiagoren arteko 

lankidetzan oinarritzen dira trukeak. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

 

ZER EZ DA GAZTE TRUKETZAT HARTZEN? 
 

• Ikasketa akademikoko bidaiak, 

• Onura ekonomikoak eragiten dituzten truke jarduerak, 

• Turismotzat har daitezkeen truke jarduerak, 

• Jaialdiak, 

• Opor bidaiak, 

• Ikuskizun tourrak 

 
 

MUGIKORTASUN JARDUERA ZEHATZAREN EZAUGARRIAK: 

 
Deszentralizatua, erakunde eskatzailearen herrialdeko agentzia 

nazionalean aurkezten da. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

1. Erakunde parte hartzailearen hautagarritasuna: 
 

- Irabazi asmorik gabeko erakundea, elkartea/GKE 

- Europar mailako erakunde aktiboa gazteen alorrean  
- Enpresa soziala 
- Toki erakunde publikoa 
- Gazte talde informala (adinez nagusia den taldeko kideetako bat izango da 

ordezkaria eta taldearen erantzulea) 
 

Eta honako hauek ere: (berariazko finantzazio arauak dituzten erakundeak) 
 

- Herrialdeko zein nazioko erakunde publikoa 
- Herrialdeen arteko elkartea 
- Lurralde lankidetzako talde europarra 
- Erantzukizun sozial korporatiboa daukaten enpresak 

Programan parte hartzen duen herri batean edo kidetutako inguruko herri batean 
kokatua 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 

2. Nork aurkez dezake eskaera? 

Programako herrialderen batean kokatutako edozein erakunde zein talde 

parte hartzailek egin dezake eskaera, proiektuan sartuta dauden erakunde 

guztien izenean. 

3. Erakunde eskatzaileen kopurua eta profila: 

Herri desberdinetako bi erakunde gutxienez tartean sartzen dituen jarduera 

da hau, bata bidalketaz arduratuko da eta bestea harreraz. 

Jarduerak programaren barneko herrialdeekin: guztiek izan behar dute 

programako herrialderen batenak. 

Jarduerak EB inguruko herrialde kideekin. Batek gutxienez programako 

herrialde batena izan behar du eta beste batek EB inguruko herrialde kide 

batena. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

4. Proiektuaren iraupena: 

3 hilabetetik 24 hilabetera. 

 

5. Jardueraren iraupena: 

5 egunetik 21 egunera, bidaia egunak alde batera utzita 
 

6. Jarduera burutuko den tokia: 

Jarduera erakunde parte hartzaileetako baten herrialdean burutu 

beharko da. 
 

7. Parte hartzaileen hautagarritasuna: 

Bidalketaz eta harreraz arduratuko diren erakundeak dauden 

herrietako 13 eta 30 urte bitarteko gazteak. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

8. Parte hartzaile kopurua eta talde nazionalen osaketa:  

16 gutxienez eta 60 gehienez (taldeko burua(k) kontuan hartu 

gabe) 

Talde bakoitzeko 4 parte hartzaile gutxienez (taldeko burua(k) 

kontuan hartu gabe) 
Talde bakoitzak buru bat izan behar du gutxienez (adinez nagusia) 

 

9. Beste irizpide batzuk: 

Gehienez 2 eguneko iraupena (bidaiak kontuan hartu gabe) izango 

lukeen aldez aurretiko plangintza egiteko bisita aurreikusten da. 

Parte hartzaile kopurua: 1 talde bakoitzeko. 2 parte hartzaile izan 

daitezke haietako bat jardueran parte hartzen ari den gaztea 

denean. 



 

 

1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA ETA 

 

GAZTE TRUKEAK 

 

 

 
 
FINANTZAZIO  
ARAUAK: 

Bidaia 

 
 
 
 

 

Laguntza erakundeari (Mugikortasun jardueraren 

inplementazioarekin zuzenean lotutako edozein gastu) 

 

Laguntza beharrizan bereziei (Ahalmen 

urritasunen bat duten parte hartzaileekin zuzenean 

lotutako gastu osagarriak) 

Ezohiko gastuak (Bisak, txertoak, bizileku baimenak, 

planifikatzeko asmoz aldez aurretik parte hartzaileek 

egindako bisitei dagozkien gastuak, aukera gutxiago 

duten gazteek parte hartzeko gastuak…) 

 

 
Kalkulua parte hartzaile bakoitzeko, zazpi kilometro 

tarteren arabera. 

10-99 km: 20 € 

100-499 km: 180 € 

500 -1999 km: 275 € 

2000-2999 km: 360 € 

3000-3999 km: 530 € 

4000-7999 km: 820 € 

8000 km-tik gora: 1300 € 

Ikus Europako Batzordearen distantzien kalkulagailua. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
 
 

Espainian 34 € eguneko parte hartzaile bakoitzeko. 
 
 

 
% 100 gastu hautagarriak 

 
 
 

 
% 100 gastu hautagarriak 
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1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA: 
 

EBZk 17 eta 30 urte bitarteko gazteei aukera ematen die, ordaintzen ez 
den boluntario lanarekiko beren konpromiso pertsonala adierazteko, lanaldi 
osoan, 12 hilabetez gehienez, beste herrialde batean, Europar Batasunaren 
barruan nahiz kanpoan. Gazte boluntarioek aukera izango dute 
erakundeen eguneroko lanean laguntzeko honako alor hauekin loturik: 
gazte informazioa eta politikak, garapen pertsonala eta gizarte-
hezkuntzarekikoa, gizarte ongizatea, inplikazio zibila, aukera gutxiago 
dituzten pertsonak barneratzea, ingurumena, hezkuntza ez formaleko 
programak, IKTak eta alfabetizazio digitala, garapenerako lankidetza, 
kultura, sormena eta beste.  

 
EBZ proiektu batean 1 – 30 boluntariok har dezakete parte, beren zerbitzua 
bakarka nahiz taldean emanez. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

 

Honako hauez arduratuko dira erakunde parte hartzaileak: 
 

- Boluntarioei ostatua, mantenua eta tokiko garraioa emateaz. 

- EBZren irizpide kualitatiboak errespetatuko dituzten egitekoak 

eta jarduerak emateaz, EBZren kartan deskribatzen den bezala. 

- Etengabe laguntza emateaz eginbeharretan, hizkuntza mailan, 

maila pertsonalean eta administrazio mailan, jarduerak irauten 

duen bitartean. 
 

EBZren jarduera bateko parte hartzea librea eta doanekoa izango 
da, bidaia gastuetarako eskura daitekeen ekarpena (Erasmus+ 
diru-laguntzak ez badu osorik estaltzen), eta jardueraren 
inplementazioarekin zuzenean loturik ez daudenak izan ezik. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

Parte hartzen duten erakundeen laguntzaz gainera, agentzia nazionalek 
eta SALTO baliabide zentroek honako prestakuntza eta ebaluazio jarduera 
hauek antolatzen dituzte: iristean eskaintzen den prestakuntza eta tarteko 
ebaluazioa (6 hilabetetik gorako zerbitzuetan), eta boluntario bakoitzak 
haietara joan egin beharko du: 

ZER EZ DA EUROPAKO BOLUNTARIOEN ZERBITZUTZAT 

HARTZEN:  

Noizean behingo boluntariotza desegituratua denbora partzialean, praktika 
aldia enpresa batean, ordaindutako lan bat, aisialdi turistikoko jarduera 
bat, hizkuntza ikastaro bat, eskulan merkearen esplotazioa, atzerrian 
egindako ikasketa aldia zein lanbide heziketa. 

 

MUGIKORTASUN JARDUERA ZEHATZAREN EZAUGARRIAK: 

Deszentralizatua, erakunde eskatzailearen herrialdeko agentzia 
nazionalean aurkezten da. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 

1. Erakunde parte hartzailearen hautagarritasuna: 

- Irabazi asmorik gabeko erakundea, elkartea/GKE 

- Europar mailako erakunde aktiboa gazteen alorrean  

- Enpresa soziala 

- Toki erakunde publikoa 

 

Eta honako hauek ere: (berariazko finantzazio arauak dituzten erakundeak) 

- Herrialdeko zein nazioko erakunde publikoa 

- Herrialdeen arteko elkartea 

- Lurralde lankidetzako talde europarra 

- Erantzukizun sozial korporatiboa daukaten enpresak 

 
Programan parte hartzen duen herri batean edo kidetutako inguruko herri 

batean kokatua. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 

2. Nork aurkez dezake eskaera? 

Programako herrialderen batean kokatutako edozein erakundek 

egin dezake eskaera, aldez aurretik akreditatuta, proiektuan 

sartuta dauden erakunde guztien izenean. 

3. Erakunde eskatzaileen kopurua eta profila: 

Herri desberdinetako bi erakunde gutxienez tartean sartzen dituen 

jarduera da hau, bata bidalketaz arduratuko da eta bestea 

harreraz. 
 
Jarduerak programaren barneko herrialdeekin: guztiek izan behar dute 
programako herrialderen batenak 

Jarduerak EB inguruko herrialde kideekin. Batek gutxienez programako 
herrialde batena izan behar du eta beste batek EB inguruko herrialde kide 
batena. 
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ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

4. Akreditazioa: 

EBZn parte hartzen duten erakunde guztiek akreditatuta egon behar 

dute. 
 

5. Proiektuaren iraupena: 

3 hilabetetik 24 hilabetera. 

 

6. Jardueraren iraupena: 

2 hilabetetik 12 hilabetera (hileko lehen astean iritsita). Gutxienez 
10 boluntario dituzten proiektuetan edo aukera gutxien dituzten 
gazteek parte hartzen dutenetan, 2 astetik 12 hilabete arteko 
iraupena izan dezakete jarduerek. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

7. Jarduera burutuko den tokia: 

Programako herrialde bateko boluntario batek programako 

herrialde batean edo EB inguruko herrialde kide batean egin 

dezake bere EBZ. 

EB inguruko herrialde kide beteko boluntario batek programako 

herrialde batean bakarrik egin dezake bere EBZ. 
 

8. Parte hartzaileen hautagarritasuna: 

Bidalketa erakundea dagoen herrialdeko 17 eta 30 urte arteko 
gazteak. Boluntario batek behin bakarrik egin dezake EBZ, 
gehienez 2 hilabete iraun duen EBZ batean parte hartu duten 
boluntarioak direnean izan ezik. 
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EUROPAKO BOLUNTARIO ZERBITZUA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

9. Parte hartzaile kopurua: 

Gehienez 30 parte hartzaile proiektu osorako. 

 

10. Beste irizpide batzuk: 

Gehienez 2 eguneko iraupena (bidaiak kontuan hartu gabe) izango 

lukeen aldez aurretiko plangintza egiteko bisita aurreikusten da. 

Parte hartzaile kopurua: 1 talde bakoitzeko. Bi parte hartzaile izan 

daitezke bigarren parte hartzailea aukeratutako boluntarioa bada. 



 

 

 

1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA ETA 

 

EUROPAKO BOLUNTARIOEN ZERBITZUA 
    

FINANTZAZIOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bidaia 

Kalkulua parte hartzaile bakoitzeko, sei kilometro tarteren 
arabera 

 

100-499 km: 180 € 

500 -1999 km: 275 € 

2000-2999 km: 360 € 

3000-3999 km: 530 € 

4000-7999 km: 820 € 

8000 km-tik gora: 1300 € 

Ikus Europako Batzordearen distantzien kalkulagailua. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

 

 

 
 

Laguntza erakundeari (Mugikortasun 

jardueraren inplementazioarekin zuzenean 

lotutako edozein gastu)  

Espainian 

Bi hilabetetik beherako proiektuak: 18 € eguneko 

boluntario bakoitzeko. 

Bi – hamabi hilabete arteko proiektuak: 530 € 

hileko boluntario bakoitzeko 

 

 

 

Bakarkako laguntza (Poltsako dirua) 

Espainian 

Bi hilabetetik beherako proiektuak: 

4 € eguneko boluntario bakoitzeko. 

Bi – hamabi hilabete arteko proiektuak: 105 € hileko 

boluntario bakoitzeko 

 

 
 

Hizkuntza laguntza 

Bi – hamabi hilabete arteko jardueretarako bakarrik: 

150 € hizkuntza laguntza behar duen parte hartzaileko, 

baldin eta online plataforma zentralak ez badu laguntza 

hori eskaintzen. 

Laguntza beharrizan bereziei  (Ahalmen urritasunen 

bat duten parte hartzaileekin zuzenean lotutako 

gastu osagarriak) 

 

% 100 gastu hautagarriak 

Ezohiko gastuak (Bisak, txertoak, bizileku baimenak, 

planifikatzeko asmoz aldez aurretik parte hartzaileek 

egindako bisitei dagozkien gastuak, aukera gutxiago duten 

gazteek parte hartzeko gastuak…) 

 

 

 
% 100 gastu hautagarriak 
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1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

YOUTH WORKER-EN MUGIKORTASUNA 

 

 

 

 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA: 
 

Jarduera honek langileen garapen profesionala bultzatzen du 

gazteriaren alorrean, honako hauetan parte hartuta: 

a) Mintegiak, prestakuntza ikastaroak, harremanetarako 

mintegiak, ikasketa bisitak 
b) Jarduera profesionalen behaketa (job shadowing) erakunde 

aktibo batean gazteriaren alorrean.    
 

. MUGIKORTASUN JARDUERA ZEHATZAREN EZAUGARRIAK: 

Deszentralizatua, erakunde eskatzailearen herrialdeko agentzia 

nazionalean aurkezten da. 
 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

YOUTH WORKER-EN MUGIKORTASUNA 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 

 

1. Erakunde parte hartzailearen hautagarritasuna: 
 

• Irabazi asmorik gabeko erakundea, elkartea/GKE 

• Europar mailako erakunde aktiboa gazteen alorrean 

• Enpresa soziala 
• Toki erakunde publikoa 

• Gazte talde informala (adinez nagusia den taldeko kideetako bat izango 
da ordezkaria eta taldearen erantzulea) 

 
Eta honako hauek ere: (berariazko finantzazio arauak dituzten 

erakundeak) 
• Herrialdeko zein nazioko erakunde publikoa 
• Herrialdeen arteko elkartea 

 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

YOUTH WORKER-EN MUGIKORTASUNA 

 

 

 
 

• Lurralde lankidetzako talde europarra 
• Erantzukizun sozial korporatiboa daukaten enpresak 
• Programan parte hartzen duen herri batean edo kidetutako inguruko 

herri batean kokatua. 
 
 
 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

YOUTH WORKER-EN MUGIKORTASUNA 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

2. Nork aurkez dezake eskaera? 

Programako herrialderen batean kokatutako edozein erakunde 

zein talde parte hartzailek egin dezake eskaera, proiektuan sartuta 

dauden erakunde guztien izenean. 
 

3. Erakunde eskatzaileen kopurua eta profila: 
Herrialde desberdinetako bi erakunde gutxienez. 
Jarduerak programaren barneko herrialdeekin: guztiek izan behar 
dute programako herrialderen batenak 
 

Jarduerak EB inguruko herrialde kideekin. Batek gutxienez 

programako herrialde batena izan behar du eta beste batek EB 

inguruko herrialde kide batena. 



1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA 

ETA 

YOUTH WORKER-EN MUGIKORTASUNA 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
4. Proiektuaren iraupena: 
3 hilabetetik 24 hilabetera. 

 
5. Jardueraren iraupena: 
2 egunetik 2 hilabetera, bidaia egunak alde batera utzita. 

 

6. Jarduera burutuko den tokia: 

Jarduera erakunde parte hartzaileetako baten herrialdean burutu beharko 
da. 

 

7. Parte hartzaileen hautagarritasuna: 
Ez dago adin mugarik. Bidalketa eta harrera erakundeak dauden 
herrialdeetakoak izango dira parte hartzaileak. 

 
8. Kopurua: 
50 parte hartzaile gehienez (hezitzaileak eta bitartekariak barne). 



 

 

1. EKIMEN NAGUSIA 
PERTSONEN MUGIKORTASUNA IKASKETA ARRAZOIAK DIRELA ETA 

 

YOUTH WORKER-EN MUGIKORTASUNA 
Kalkulua parte hartzaile bakoitzeko, sei kilometro  

tarteren arabera. 

100-499 km: 180 € 

500 -1999 km: 275 € 
FINANTZAZIOA  

Bidaia 
 
 
 
 
 
 

 
Laguntza antolaketari (Mugikortasun jardueraren 

inplementazioarekin zuzenean lotutako edozein 

gastu) 

Laguntza beharrizan bereziei (Ahalmen 

urritasunen bat duten parte hartzaileekin zuzenean 

lotutako gastu osagarriak) 

Ezohiko gastuak (Bisak, txertoak, bizileku baimenak) 

 

2000-2999 km: 360 € 

3000-3999 km: 530 € 

4000-7999 km: 820 € 

8000 km-tik gora: 1100 € 

Ikus Europako Batzordearen distantzien kalkulagailua. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

 
Espainian 61 € eguneko parte hartzaile bakoitzeko. 

Gehienez 1100€ parte hartzaile bakoitzeko. 

 
 

% 100 gastu hautagarriak 

 
 

% 100 gastu hautagarriak 
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