Viitorul nostru, în mâinile noastre
– Săptămâna Europeană a Tineretului 2021 –
A 10-a ediție a Săptămânii Europene a Tineretului (SET) are loc în perioada 24-30 mai 2021

Ce este Săptămâna Europeană a Tineretului?
Eveniment organizat la fiecare doi ani în întreaga Europă, SET își propune să aducă în prin plan
subiectele relevante pentru tineri, oportunitățile Uniunii Europene și poveștile de succes din
domeniul tineretului prin organizarea de evenimente în toate țările participante la programele
Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Săptămâna Europeană a Tineretului este o ocazie de a
celebra și promova activitățile de tineret.
Tema SET din 2021
Anul acesta, tema evenimentului este „Viitorul nostru, în mâinile noastre” – viitorul se creează
acum, iar tinerii au puterea de a stabili obiective și de a contribui la inițiative care pot îmbunătăți
lucrurile. Evenimentele și dezbaterile din cadrul SET pot fi organizate pe subiecte precum:
participarea tinerilor în societate, contribuția tinerilor la cauza Verde a Uniunii Europene
(schimbările climatice, protecția mediului și durabilitatea), nevoia de competențe digitale și rolul lor
pentru a face față provocărilor viitoare, includerea și deschiderea către diversitate. Toate aceste
teme pot fi valorificate în cadrul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, oportunitățile oferite
de aceste programe fiind în prim plan pe parcursul Săptămânii. Detalii despre conceptul
evenimentului sunt disponibile pe Portalul European pentru Tineret, aici.
Cine poate organiza evenimente în cadrul SET?
Instituțiile și organizațiile care lucrează cu tineri sunt invitate să se implice în SET și să organizeze
evenimente și dezbateri pe care să le înscrie, în prealabil, în platforma dedicată, aici.
Întrucât pandemia de COVID-19 nu a permis organizarea de evenimente majore la nivel european,
accentul este pus pe cele organizate în fiecare țară. Recomandarea este ca evenimentele organizate
să fie în principal în format online. Pot fi organizate și evenimente care presupun prezența fizică, dar
doar cu respectarea strictă a măsurilor și restricțiilor impuse de autorități.
Cine organizează SET?
SET este coordonat, în fiecare țară participantă la Erasmus+, respectiv Corpul European de
Solidaritate, de către Agenția Națională, cu implicarea Eurodesk.

