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O biltenu
Dragi čitatelji!
Nakon uspješnog uvođenja Eurodesk biltena kao
glavnog oblika komunikacije s korisnicima programa Mladi na djelu i svim ostalim zainteresiranima za pitanja vezana uz europske mogućnosti za
mlade u 2012. godini, Eurodesk bilten ponovno je
na vašim ekranima i u 2013. godini. Novost je da
ćemo u 2013. godini bilten nešto rijeđe, odnosno
možete ga očekivati u svom inboxu svaka 3 mjeseca.
Kao i prošle godine, Eurodesk bilten sadržavat će
vijesti iz programa Mladi na djelu, rokove i obavijesti vezane uz Plan osposobljavanja i suradnje
(TCP), kao i razne druge europske i nacionalne vijesti koje se tiču mladih, politika prema mladima ili
europskih mogućnosti za mlade i sve koje se na
neki način njima bave.
Molimo vas da bilten distribuirate svim svojim
korisnicima i zainteresiranim osobama i organizacijama, kako biste nam pomogli da informacije dođu
do što većeg broja mladih u Hrvatskoj.
Na stranici http://www.mobilnost.hr/index.php?
id=383 moguće je prijaviti se za dobivanje biltena
na email adresu, dok prethodne brojeve biltena
možete naći na: http://mobilnost.hr/index.php?
id=564.
Podsjećamo vas da se za sve upite vezane uz informacije za mlade možete obratiti na adresu eurodesk@mobilnost.hr, a za sva pitanja o programu
Mladi na djelu šaljite na yia@mobilnost.hr.

Pratite nas na webu:
Sve informacije o
Eu rodesk - u
možete naći na
našem webu:
www.mobilnost.hr/index.php?
id=453
‘Lajkajte’
nas
na
www.facebook.com/
eurodesk.hrvatska, i
pratite
najsvježije
novosti iz područja mladih, a
posebno pozive za razne
nacionalne i međunarodne
natječaje na koje se mladi i
osobe koje rade s mladima
mogu javiti. Pratite naše
obavijesti i podijelite sadržaj
sa svima koje bi moglo zanimati!

Pra ti te
twitteru:

n as

na

www.twitter.com/
EurodeskCroatia
#eurodesk.hrvatska
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Eurodesk
Tražiš informacije? Kreni od nas!
Eurodesk je besplatni informacijski servis koji je Europska komisija pokrenula s ciljem da
informira mlade i sve osobe koje se bave mladima, o njihovim pravima, europskim mogućnostima te politikama koje ih se direktno tiču. U tu svrhu pokrenuta je Eurodesk mreža, koju čine nacionalni centri u 33 europske države, uz potporu preko 1800 lokalnih i regionalnih
partnera koji im u tome pomažu.
Izuzetno nam je drago objaviti da smo ulaskom u 2013. godinu hrvatsku Eurodesk mrežu
znatno proširili. Osim 4 regionalna info centara za mlade s kojima smo do sada surađivali,
tijekom 2013. godine surađivat ćemo i sa 7 udruga koje imaju funkciju lokalnih info centara
ili klubova za mlade.
Od 1. travnja tako hrvatsku Eurodesk mrežu čine i sljedeći Eurodesk multiplikatori:


Regionalni info centar za mlade Osijek: udruga PRONI



Regionalni info centar za mlade Rijeka: udruga UMKI



Regionalni info centar za mlade Split: udruga INFO ZONA



Regionalni info centar za mlade Zagreb: udruga Zamisli



Udruga Alfa Albona iz Labina



Udruga Carpe Diem iz Karlovca



Centar za tehničku kulturu iz Rijeke



Udruga Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara



Udruga Mladi u EU iz Šibenika



Nezavisna udruga mladih iz Lepoglave



Udruga ZUM iz Pule

Uloga Eurodesk multiplikatora bit će širenje informacija o europskim mogućnostima za mlade, sudjelovanje u kreiranju sadržaja za Europski portal za mlade te organizacija događaja
tijekom Europskog tjedna mladih.
Kako bismo ojačali kapacitet multiplikatora za obavljanje ovih funkcija, udrugama će biti
ponuđene razne mogućnosti za osposobljavanje i umrežavanje sa sličnim europskim organizacijama.
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Europski tjedan mladih
6. izdanje Europskog tjedan mladih održat će se u tjednu od 26. svibnja do 2. lipnja
2013. Obilježavanje Europskog tjedna mladih započelo je 2003. godine i od tad je, u
zemljama koje sudjeluju u programu Mladi na djelu, održan velik broj događaja i aktivnosti za mlade.
Ovogodišnji Europski tjedan mladih bavit će se sljedećim temama:


Aktivno građanstvo (u kontekstu Europske godine građana 2013.)



Sudjelovanje mladih u demokratskom društvu i europskim parlamentarnim izborima koji će se održati 2014. godini



25. godišnjica implementacije europskih programa za mlade i uspješna
provedba programa Mladi na djelu.

Centralni događaj – proslava 25. godišnjice implementacije europskih programa odvit
će se u Bruxellesu 30. i 31. svibnja 2013. godine, gdje će biti dodijeljene nagrade za
najuspješnije projekte koji su provedeni u tom razdoblju.
U Hrvatskoj se, u suradnji s Eurodesk multiplikatorima, planira organizirati veći broj lokalnih događaja koji će se baviti temom europskog građanstva i skorim ulaskom
Hrvatske u Europsku uniju.
Uskoro kreće i nagradna igra s temom aktivnog uključivanja mladih u lokalnu
zajednicu! Pratite naše obavijesti i osvojite vrijedne nagrade!
Pozivamo sve da nam se pridruže u proslavi Europskog tjedna mladih te da organiziraju aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama kojima će uključiti što veći broj mladih
u slavlje! O svojim aktivnostima možete nas obavijestiti putem maila na eurodesk@mobilnost.hr, a mi ćemo ih objaviti na Facebook-u!
Sve informacije o Europskom tjednu mladih u Hrvatskoj bit će uskoro dostupne na
našim Facebook stranicama i web stranici http://mobilnost.hr/index.php?id=556.
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Novosti iz programa Mladi na djelu
Posljednja godina provedbe programa Mladi na djelu i značajno povećanje proračuna!
Ušli smo u posljednju godinu provedbe trenutno najvećeg europskog programa iz područja
neformalnog obrazovanja - Mladi na djelu. Budući da ulazak Hrvatske u EU podrazumijeva
prelazak Republike Hrvatske iz skupine Programskih zemalja u skupinu EU zemalja
(kada je riječ o programu Mladi na djelu) i sam način preraspodiele ukupnog proračuna (885
milijuna eura tijekom 7 godina Programa) bitno se mijenja.
Do sada se 40% od cjelokupnog proračuna dijelilo na 27 država članica, sada u taj omjer
ulazi i 28 članica, Republika Hrvatska. Novim izračunom dostavljenim od strane Europske
komisije, utvrđeno je povećanje proračuna za Republiku Hrvatsku za 664.761€
(40%) te konačno dostupan iznos za 2013. godinu iznosi 2.314,889,00 €.
Hrvatski korisnici dakle u 2013. godini imaju 664.761 € više na raspolaganju, a o detaljnom
povećanju dostupnih sredstava čitajte u uskoro dostupnom dokumentu Nacionalni prioriteti –
dodatak.
Nadalje, iza nas je prvi rok za prijave na kojem je Agencija za mobilnost i programe EU zaprimila ukupno 125 projektnih prijava što predstavlja povećanje od čak 63,2% u odnosu na
prvi rok 2012. godine kada je zaprimljeno ukupno 79 projektnih prijava. Postupak odlučivanja koji projekti će na kraju biti financirani je u tijeku, a do objave rezultata evo i nekoliko
novosti od ove godine za buduće korisnike i prijavitelje projekata u sklopu programa Mladi
na djelu na jednom od idućih rokova.
Prijava projekata za sve akcije osim Akcije 2 Europska volonterska služba nastavlja se putem e-obrazaca. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Agencije uz
napomenu da će za rok 01. svibnja izaći nova verzija e-obrazaca. Očekuje se da bi za taj rok
trebala biti spremna i hrvatska verzija e-obrasca.
Od ove godine kao formalno prihvatljivi prihvaćaju se kopije ispunjenih i potpisanih preliminarnih partnerskih sporazuma te za razliku od prethodnih godina, nije potrebno dostavljati originale.
Olakotna okolnost za sve korisnike je i da će se PDV smatrati prihvatljivim troškom,
osim ako nije povezan s aktivnostima državnih vlasti u zemljama članicama EU.
Kada smo već kod članstva u EU, s ulaskom Hrvatske u EU 01. srpnja mijenja se i status
Hrvatske unutar klasifikacije Programskih zemalja. Očekuje se da će to utjecati i dosadašnje mogućnosti sastava partnerstva unutar projekata u kojima mora sudjelovati najmanje
jedna članica EU, no o svim detaljima i mogućim promjenama potencijalni korisnici bit će na
vrijeme obaviješteni.
Sva pravila i promjene važeće za prijavu projekata u sklopu Natječaja za 2013. godinu nalaze se u Programskom vodiču.
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Godišnji prioriteti programa Mladi na djelu
Europska komisija svake godine definira koji su to aktualni problemi i izazovi s kojima bi
se projekti unutar programa Mladi na djelu trebali baviti u toj godini. Ti problemi i izazovi
definiraju se u obliku liste godišnjih prioriteta; prijedlozi projekata koji se bave nekom
od tih tema ostvaruju dodatne bodove pri ocjenjivanju i odlučivanju o dodjeli financijskih
sredstava.
U 2013. godini, naglasak će biti na:


projektima koji predlažu aktivnosti podizanja svijesti o europskom građanstvu te
pripadajućim pravima, a u okviru Europske godine građana;



projektima usmjerenim na poticanje sudjelovanja u izborima za Europski parlament 2014. te samim time na omogućavanju mladima da djeluju kao aktivni, informirani građani;



projektima koji promiču predanost mladih prema uključivom rastu, a pogotovo:
- projekti koji se bave problemom nezaposlenosti mladih kao i projekti koji
potiču mobilnost nezaposlenih mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u društvu.
Nezaposlenost mladih će biti prioritet u svim Akcijama Programa kako bi se
osigurao pristup nezaposlenima mladima svim mogućnostima koje Program
nudi;
- projekti koji se bave problemom siromaštva i marginalizacije i koji potiču
svijest mladih i njihovu predanost rješavanju tih problema s ciljem stvaranja
uključivog društva. U tom kontekstu, poseban naglasak će se stavljati na
uključivanje mladih migranata, mladih s invaliditetom i gdje je značajno, mladih Roma;



projektima koji potiču duh inicijative, kreativnosti i poduzetništva te zapošljivosti, pogotovo kroz Inicijaitve mladih;



projektima koji promiču zdrava ponašanja, pogotovo kroz promoviranje aktivnosti
na otvorenom i amaterski sport, kao načine promidžbe zdravih stilova života te
podržavanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.
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Nacionalni prioriteti i smjernice
Pored stalnih i godišnjih prioriteta za program Mladi na djelu postoje i nacionalni prioriteti. Za 2013. godinu općeniti prioriteti na nacionalnoj razini vezani su za ulazak Republike
Hrvatske u Europsku uniju, dakle, projekti koji se bave temom Europske unije i njenim
temeljnim vrijednostima te projekti koji se bave izborima za Europski parlament koji će
se održati 2014. godine. Prioritete vezane za pojedine akcije i podakcije možete pročitati
i preuzeti ovdje.

Kadrovske promjene
Od 1. ožujka promijenila su se neka zaduženja unutar Odjela za program Mladi na djelu:


Za aktivnost Razmjene mladih unutar podakcija 1.1 i 3.1 zadužena je Matea Majdenić (matea.majdenic@mobilnost.hr)



Za akciju 2 — Europska
(lorena.baric@mobilnost.hr)



Za Plan osposobljavanja i suradnje (TCP) zadužena je Aleksandra Živković
(aleksandra.zivkovic@mobilnost.hr)

volonterska

služba

zadužena

je

Lorena

Barić

Za sva općenita pitanja o programu Mladi na djelu, slobodno nam se obratite na
yia@mobilnost.hr.

Objavljene publikacije
Na web stranicama Agencije za mobilnost i programe EU nalazi se veći broj elektronskih
publikacija, koje vam uvelike mogu pomoći u radu s mladima, a pogotovo u provedbi
projekata unutar programa Mladi na djelu. Popis svih publikacija nalazi se ovdje, a na
sljedećoj stranici donosimo vam pregled publikacija koje se odnose na program Mladi na
djelu i Eurodesk.

7

Publikacija

Naziv

Link

Program Mladi
na djelu (HR)

ovdje

Publikacija

Naziv
Vodič za mentore
Inicijative mladih i sudjelovanje

Link
ovdje

(HR, EN)

Program Mladi
na djelu (romski
jezik romani
chib)

ovdje

Program Mladi
na djelu (romski
jezik bajaški)

ovdje

Razmjene mladih

Školica do kvalitete u
EVS-u. Priručnik za predlagatelje

ovdje

(HR, EN)
Od ideje do projekta

ovdje

(HR)

ovdje

Rad na radu

ovdje

(HR, EN)

(HR)
Inicijative mladih

ovdje

(HR)
Demokratski
projekti mladih
- sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema
mladima (HR)
Podrška radu s
mladima - osposobljavanje i
umrežavanje
osoba aktivnih u
radu s mladima
(HR)
Europska volonterska služba

Međunarodno okruženje - mogućnosti za sve!

ovdje

(HR, EN)

ovdje

Program Mladi na djelu
i Program za cjeloživotno učenje

ovdje

(HR)

ovdje

Mladi u pokretu

ovdje

(HR, EN)

ovdje

(HR)

Europska strategija za
mlade –
ulaganje i osnaživanje

ovdje

(HR, EN)
Youthpass vodič
(HR, EN)

ovdje

Strukturirani dijalog s
mladima u Republici
Hrvatskoj
(HR)

ovdje
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Mogućnosti za
osposobljavanje
Trenutno dostupne aktivnosti
Na sljedećoj stranici možete naći popis trenutno dostupnih aktivnosti koje organizira
mreža nacionalnih agencija za program Mladi na djelu, a na kojima će Agencija za mobilnost i programe EU podržati sudjelovanje hrvatskih sudionika (najčešće 1-2 sudionika/ce iz različitih organizacija). Molimo vas da pažljivo čitate opise i prijavljujete se samo na one aktivnosti koje su relevantne za aktivnosti kojima se vaša organizacija bavi
i/li kojima se planira baviti u budućnosti.
Napominjemo da je za prijave putem salto-youth.net stranice je potrebno kreirati
korisnički profil (ako ga već nemate).
Odabir hrvatskih sudionika vrši Agencija za mobilnost i programe EU. Troškove
smještaja i prehrane snosi Nacionalna agencija koja organizira događaj, dok troškove
puta hrvatskih sudionika snosi Agencija za mobilnost i programe EU. Od sudionika i organizacija koje predstavljaju će se očekivati da troškovima puta doprinesu sa 30 €. U
slučaju nepronalaska kandidata koji odgovaraju traženom profilu sudionika, Agencija
zadržava pravo smanjenja predviđenog broja sudionika iz Hrvatske.
Više informacija o Planu osposobljavanja i suradnje te mehanizmima financiranja
možete pronaći ovdje.

European Training Calendar
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Naslov

Tema

Akcija/Tema/
Prioritet

Datumi

Država

Rok za prijave

Više info

WORK FOR INCLUSION!: YiA AS
A TOOL FOR
YOUTH
EMPLOYMENT.

Osposobljavanje s temom uključivaEVS, mladi s
nja mladih s manje mogućnosti s
manje mogućnaglaskom za nezaposlene mlade, s
nosti
ciljem promoviranja EVS projekata.

4. - 9.
lipnja

Španjolska

15. travnja

ovdje

WORK FOR INCLUSION!: YiA AS
A TOOL FOR
YOUTH
EMPLOYMENT.

Osposobljavanje s temom uključivaEVS, mladi s
nja mladih s manje mogućnosti s
manje mogućnaglaskom za nezaposlene mlade, s
nosti
ciljem promoviranja EVS projekata.

4. - 9.
lipnja

Španjolska

15. travnja

ovdje

Finska

15. travnja

ovdje

Osposobljavanje na kojem će se
moći osvjestiti vlastite metode rada
Need-Based Mets mladima, osmisliti neke nove me- osposobljavahods Laboratory 28. svibnja
tode kako bi iskustvo učenja mladih
nje, metode
Learning and Par- 02. lipnja
bilo što učinkovitije. Osposobljava- rada s mladima
tner Finding
nje će staviti naglasak na metode
učenja u razmjenama mladih.
Trening namijenjen mentorima i
trenerima koji rade s mladima u
projektima u sklopu programa Mladi
na djelu.

mentori

18- 23
lipnja

Škotska, UK

1. svibnja

ovdje

osposobljavanje, mobilnost i
međunarodni
projekti koji
uključuju mlade

11.-15.
rujna

Velika Britanija

09. lipnja

ovdje

1.1 Razmjene
mladih

23. - 27.
listopada

Hrvatska

16. lipnja

ovdje

Trening za osobe koje rade s mladiBeing Together in ma koje za cilj imaju jačanje među- kulturna raznoDiversity
sobnog razumijevanja među mladilikost
ma različitog kulturnog podrijetla

20.-26.
svibnja

Latvija

8. travnja

ovdje

E-factors:
Trening o tome kako neformalno
neformalno
Empowering Eduobrazovanje može osnažiti nezapos- učenje, nezapocation for Europelene mlade
slenost
an Employability

14.-20.
lipnja

Švedska

28. travnja

ovdje

9.-14.
srpnja

Rumunjska

27. svibnja

ovdje

Coach 2 Coach

Appetiser - An
introduction to
international
youth work

Osposobljavanje koje za cilj ima
motivirati sudionike na prvo međunarodno iskustvo u provedbi projekata.

BiTriMulti (BTM)
in Croatia - MultiTrening za početnike u razmjenama
lateral Training
mladih s posebnim fokusom na novi
Course for
program.
newcomers in
youth exchanges

Get in Net!

Trening o razvoju poduzetničkih
vještina kroz nacionalne i transnacionalne inicijative mladih

1.2 Inicijative
mladih
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Najava osposobljavanja
unutar programa Mladi na djelu

Osposobljavanje "Mlade razmijeni, znanje primjeni"

Od 2. do 06. travnja u Koprivnici se održava osposobljavanje "Mlade razmijeni,
znanje primjeni". Riječ je o nacionalnom osposobljavanju koje se održava drugu
godinu za redom, a namijenjeno je predstavnicima organizacija koje žele organizirati projekte razmjene mladih te prijaviti ih na jednom od predstojeća dva roka
u 2013. godini.
Osposobljavanje će ukratko predstaviti svrhu i ciljeve programa Mladi na djelu, a
specifičnije će se usmjeriti na posebnosti, ciljeve te kvalitetnu organizaciju i provedbu projekata razmjene mladih u sklopu podakcija 1.1 i 3.1.
Dva trenera te 16 sudionika će kroz 4 dana rada pokušati odgovoriti na pitanja:
- Što su to razmjene mladih?
- Tko može prijaviti projekte u sklopu podakcije 1.1. i 3.1. - razmjene mladih?
- Kako izgleda dobra razmjena mladih?
- Zašto se uključiti?
- Što sudionici mogu dobiti od razmjene mladih i koje kompetencije, znanja i vještine mogu steći?
Osposobljavanje će se također usmjeriti na produbljivanje znanja o važnim temama vezanim uz projekte razmjena mladih: neformalne metode učenja, interkulturno učenje, projektni menadžment, partnerstvo i slično.
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BiTriMulti u Hrvatskoj – međunarodni trening za početnike u razmjenama mladih

U sklopu stalnih treninga mreže nacionalnih agencija u Hrvatskoj će se krajem
listopada održati trening pod nazivom BiTriMulti. Stalni treninzi mreže nacionalnih agencija su prvenstveno namijenjeni početnicima u programu Mladi na djelu
ili početnicima u pojedinim akcijama.
Cilj ovog međunarodnog treninga je ponuditi međunarodno iskustvo učenja osobama aktivnim u radu s mladima kako bi razvili kompetencije u provođenju
projekta u sklopu akcije Razmjene mladih.
Sudionici će se na ovom treningu upoznati s Razmjenama mladih u novom programu koji započinje od 2014. godine, imati priliku učiti kroz provođenje simuliranih razmjena mladih, razviti potrebno znanje i vještine potrebne za organiziranje
razmjene mladih, temeljene na metodama neformalnog učenja. Tijekom treninga
sudionici će imati priliku pronaći partnere i ostvariti nove kontakte u stranim
zemljama.
BTM trening je zamišljen kao učenje kroz rad. Trening je temeljen na simulacijskoj vježbi koja se isprepliće s radionicama, raspravama, raznim aktivnostima za
poboljšanje grupne dinamike, a završava s evaluacijom i samoprocjenom.
Ovaj trening održati će se od 23-27. listopada u Hrvatskoj (odabrani sudionici će
biti obaviješteni o lokaciji naknadno).
Na treningu će sudjelovati predstavnici organizacija iz Belgije, Bugarske , Češke,
Njemačke, Mađarske, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugala, Španjolske, Švicarske, Turske i Hrvatske.
Svi zainteresirani prijaviti se mogu ovdje do 16. lipnja 2013.
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O ideje do projekta, 19. travnja 2013., Zagreb
Agencija za mobilnost i programe EU organizira osposobljavanje "Od ideje do
projekta" za predstavnike organizacija koje planiraju prijaviti projekt na roku 01. svibnja 2013. na natječaj programa Mladi na djelu.
Cilj osposobljavanja je stjecanje znanja za pisanje projekata u sklopu programa Mladi na djelu te na taj način olakšavanje procesa obrazlaganja projektnih
zamisli prema zadanom obrascu i podnošenje kvalitetnih projektnih prijava.
Osposobljavanje će se održati 19. travnja u Zagrebu, dvorana Leksikografskog
zavoda Miroslav Krleža, Frankopanska 26. Početak je predviđen u jutarnjim, a
završetak u poslijepodnevnim satima.
Uz prijavni obrazac koji možete ispuniti ovdje kao uvjet za sudjelovanje potrebno
je i na yia@mobilnost.hr poslati radnu verziju projektne prijave. Rok za prijavu:
10. travnja 2013.
Radnu verziju projektne prijave za sve akcije osim EVS-a možete ispuniti na trenutno važećem e-obrascu koji se nalazi na ovom linku: http://mobilnost.hr/
index.php?id=374. Obrazac prijave u sklopu Europske volonterske službe možete
pronaći na istom linku u Word formatu.
VAŽNO! E-obrazac kreiran je u PDF formatu te ga je prilikom ispunjavanja radne
verzije bitno pohraniti na osobno računalo, bez korištenja funkcije „submit“.
Prijave su otvorene za potencijalne korisnike s područja cijele Hrvatske, a Agencija snosi troškove smještaja za sudionike koji nisu iz Zagreba te djelomično refundira putne troškove u slučaju korištenja javnog prijevoza i to na sljedeći način:



sudionici čija povratna putna karta iznosi do 100kn samostalno financiraju put



sudionicima čija povratna putna karta iznosi preko 100kn Agencija refundira
80% putnih troškova

Sa svim sudionicima će se mehanizam financiranja njihovog sudjelovanja regulirati sklapanjem Ugovora između Agencije i sudionika.
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Održana osposobljavanja unutar programa Mladi na
djelu
Osposobljavanje u Zadru: Hrvatska—zemlja članica EU

Od 11. do 14. 03. 2013.
u Zadru je održano osposobljavanje na temu
EU građanstva. S obzirom na velik broj prijava, bilo je teško odabrati
najkvalitetnije i najmotiviranije kandidate.
U osposobljavanju koje
su vodile trenerice Danijela Jurić i Maja Katinić
sudjelovalo je 18 mladih
i osoba aktivnih u radu s
mladima.
Za vrijeme osposobljavanja sudionici su se upoznali s konceptima europskog i
EU građanstva, procesima rada europskih institucija, pojmom europskog
identiteta, vrijednostima i pravima na kojima se temelji današnja Europa, nadolazećim izborima za Europski parlament te obilježavanjem Europskog tjedna mladih. Metodologija osposobljavanja zasnovana je na konceptu iskustvenog
učenja uključujući različite metode (individualni rad, rad u malim grupama, rasprave, simulacije, vježbe, teorijska izlaganja). Ciljevi osposobljavanja bili su istražiti koncepte europskog građanstva i EU građanstva u okviru programa te
upoznati se s odgovornim institucijama, motivirati sudionike na kritički pristup i
promicanje vrijednosti EU građanstva u Hrvatskoj, potaknuti sudionike na razvijanje kvalitetnih projekata u programu Mladi na djelu sa snažnom dimenzijom
europskog i EU građanstva.
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Europske vijesti
Europska godina građana 2013
Europska godina građana 2013. glavnu pozornost posvećuje pravima koja ima svaki
građanin EU-a. Prava europskih građana sadržana su u Ugovoru o Europskoj uniji i ona
nadopunjuju nacionalna prava. Ako su ljudi upoznati s tim pravima i ako ih ostvaruju,
imat će koristi od njih kao pojedinci. Također, što bolje stanovnici Europe razumiju svoja
prava kao građani EU-a, to će njihove odluke biti utemeljenije.
Europska godina građana 2013. omogućit će svim Europljanima da:


se upoznaju s pravima i mogućnostima koja im pruža građanstvo EU-a – posebice
pravo da žive i rade bilo gdje u EU-u,



sudjeluju u raspravama o preprekama za korištenje tih prava i sastavljaju konkretne prijedloge za njihovo rješavanje,



sudjeluju u građanskim forumima o politikama i pitanjima EU-a,



se pripreme za glasovanje na europskim izborima 2014. i da se aktiviraju u demokratskom životu EU-a.

Na stranici Delegacije EU u Hrvatskoj posvećenoj Europskoj godini građana možete se
informirati o svojim pravima kao građana Europske unije!
U tu svrhu pripremili
v=Cwl3W8Eeqq0.

su

i

zanimljiv

video:

http://www.youtube.com/watch?
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right2move kampanja
Jeste li ikad sudjelovali u razmjeni mladih, volontirali u inozemstvu, stažirali, radili ili
studirali u nekoj drugoj europskoj zemlji? Ako mislite da je to iskustvo utjecalo na vaš
osjećaj europskog građanstva, kreirajte poster koji odgovara na pitanje: "How has the
right2move shaped your feelings as European citizen?"
Sudjelovati mogu mladi između 18 i 30 godina koji su sudjelovali (ili trenutno sudjeluju)
u nekom od europskih programa mobilnosti (Erasmus, Mladi na djelu, Leonardo da Vinci, itd.)
Svoj poster možete prijaviti putem Facebook stranice, a rok za prijavu je 13. travnja!
Autori tri najbolja postera bit će nagrađeni putem u Bruxelles gdje će sujelovati u Yo!
Fest manifestaciji koja će se održavati za vrijeme Europskog tjedna mladih krajem svibnja u trajanju od 3 dana.
Deset najviše rangiranih postera bit će tiskani i izloženi tijekom Europskog tjedna mladih
u Bruxellesu, ispred zgrade Europskog parlamenta.
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Podsjetnik na rokove
Kako bi vam olakšali snalaženje u raznim europskim mogućnostima koje su vam dostupne te planiranje prijave vaših projekata na natječaje koje objavljuju institucije Europske
unije, upućujemo vas na podsjetnik na rokove koji možete naći na Eurodesk web stranici: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
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