


Campania TIME TO MOVE  
 

o Campanie anuală dedicată tinerilor 

o Inițiată, gestionată și sprijinită de Eurodesk Brussels Link 

 



Eurodesk 
 

o Eurodesk este o rețea de informare și structură suport pentru 

programul Erasmus+ 

o Eurodesk este prezent în 36 de țări. 

 



Eurodesk 
 

• Eurodesk facilitează accesul gratuit la informații care se referă 
la oportunități europene în domeniile educației, formării și 
tineretului și privind implicarea tinerilor în activități europene 
pentru a-i încuraja să devină cetățeni activi. 

 



TIME TO MOVE 
 

o Dorește să informeze tinerii privind oportunitățile de mobilitate 
pentru a studia, a trăi, a munci și a face voluntariat în străinătate. 

o Conține evenimente organizate la nivel european și local, în luna 
octombrie. 

o Dorește să promoveze rețeaua de multiplicatori Eurodesk și să 
sensibilizeze tinerii privind punctele de informare Eurodesk din 
Europa. 

 



TIME TO MOVE 
 

 

 

 
Evenimente 
la nivel local 

Promovare 
online 

Concurs 



REZULTATE 
 

2015 
2 săptămâni 

17 țări 
320 evenimente 

2016 
1 lună 
19 țări 

622 evenimente 

2014 
1 săptămână 

13 țări 
250 evenimente 

2017 
1 lună 
22 țări 

822 evenimente 

2018 
1 lună 
25 țări 

1000 evenimente 

2019 
1 lună 
36 țări 

1100 evenimente 



GRUPURI  ȚINTĂ 
 

o Tinerii care nu se află în zonele urbane și care nu au acces la 
proiecte de mobilitate de învățare, dar care ar putea fi interesați de 
acestea 

o Tinerii din zonele cu oportunități reduse care ar putea fi ajutați 
prin participarea la proiecte de mobilitate  

 



TIME TO MOVE 
 

• De ce este bună o experiență în străinătate pentru tine? 

• Dărâmă propriile ziduri! 

• Depășește propriile bariere! 

• Ce mai aștepți? 

 



Evenimente  
la nivel local 
 



Jocul de cărți TIME TO MOVE 
 

• Activitate care îi ajută pe tineri  
să cunoască Europa și oportunitățile  
de mobilitate de învățare. 

 



PROMOVARE   ONLINE 
 



• Vizitează website-ul actualizat și harta 

• timetomove.eurodesk.eu 

• timetomove.eutodesk.eu/ro/ 

 

• Obține toate informațiile de care ai 

nevoie. De acasă. 

• eurodesk.eu 

• europa.eu/youth/EU_ro 

 

 

https://timetomove.eurodesk.eu/
https://timetomove.eurodesk.eu/ro/
https://timetomove.eurodesk.eu/ro/
https://eurodesk.eu/2018/10/01/eurodesk-social-media-guidebook/
https://europa.eu/youth/EU_ro
https://europa.eu/youth/EU_ro


 

• Participă la activitățile Time to Move și folosește hashtag-urile 
Time to Move și #eurodesk atunci când încarci fotografiile pe 
Facebook sau Instagram.  

 

#timetomove2020 



CONCURS 
 



CONCURS de tricouri 2020 
 

o Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de 
ani, din toate cele 36 de țări Eurodesk. 

o Pentru a participa la concurs, tinerii trebuie să creeze design-ul 
pentru un tricou care reprezintă cel mai bine spiritul campaniei. 

o Concurenții vor fi separați în doua grupuri: 13-19 ani și 20-30 de ani. 

o Competiția se încheie în data de 31 octombrie 2020. 

o Câștigătorii vor primi permise Interrail. 

 






