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Vijesti iz Europe
Podsjetnik na rokove

O biltenu
U siječnju 2012. godine Eurodesk Hrvatska, u suradnji s Odjelom za program Mladi na
djelu Agencije za mobilnost i programe EU, pokrenuo je izdavanje mjesečnog Eurodesk
biltena. Eurodesk bilten sadržava 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.
Da biste primali Eurodesk bilten te tako i dalje bili informirani o svim našim akcijama i
zbivanjima u Europi, trebate se prijaviti putem web stranice:
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=383. 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 i na Facebook-u!
Od svibnja nas možete naći na http://www.facebook.com/eurodesk.hrvatska, gdje
objavljujemo 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.
‘Lajkajte’ našu stranicu i podijelite sadržaj sa svima koje bi moglo zanimati!
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Novosti iz programa
Mladi na djelu
Rok za prijavu projekata u program Mladi na djelu, 1.listopada 2012.
Zadnji rok za prijavu projekata za program Mladi na djelu u 2012. godini je 1. listopada.
Pravila za prijavu projekata na trećem roku ostaju ista kao i na prošlom roku 1. svibnja.
Podsjećamo da je od prošlog roka na internetskim stranicama Agencije dostupna tehnički
dorađena verzija e-obrasca na engleskom jeziku i hrvatska verzija e-obrasca te
je sve prijave ispunjene na hrvatskom jeziku potrebno prijavljivati preko hrvatske verzije
e-obrasca! Projekti Europske volonterske službe prijavljuju se i dalje po starom principu
na „starim“ obrascima, ali važećima od 01. siječnja 2012.
Novu verziju engleske verzije e-obrazaca kao i hrvatsku verziju istoga te obrasce za EVS
možete pronaći ovdje.
I za rok 1. listopada vrijede pravila ista kao na roku 1. svibnja, uz podnošenje projektne
prijave e-obrascem, sve prijave moraju biti dostavljene redovnom poštom, osobno ili
kurirskom službom i to u tri primjerka (original i dvije fotokopije prijave)!
Predlagačima koji prijavljuju projekte koji podrazumijevaju međunarodna partnerstva te
potpisivanje partnerskih sporazuma napominjemo sljedeće:
partnerski sporazumi trebaju biti dostavljeni potpisani (bilo u kopiji, bilo u
originalu) uz tiskanu verziju do roka prijave
original partnerskih sporazuma potrebno je dostaviti u Agenciju naknadno, a
najkasnije mjesec dana od roka prijave
partnerski sporazumi za projekte prijavljene putem e-obrasca trebaju imati jednaki
tzv. hash code (koji se nalazi na dnu svake stranice prijavnog obrasca) kao ostatak
prijave. To znači da je projektnu prijavu putem e-obrasca prvo potrebno prijaviti
(submit), a potom PDF verziju službeno prijavljene prijave poslati partnerskim
organizacijama koji iz iste trebaju izdvojiti partnerski sporazum (s istim hash
kôdom) te vam ga poslati potpisanog kako biste ga priložili projektnoj prijavi
prilikom naknadnog dostavljanja originalnih partnerskih sporazuma molimo da na
kuverti naznačite sljedeće: sastavni dio projektne prijave, broj projekta ili
podakcija, naziv projekta.
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Za jedini preostali rok u 2012. godini, 1. listopada preostala su sredstva:
1.1 Razmjene mladih 75.122,05 €
1.2 Inicijative mladih 23.304,43 €
1.3 Demokratski projekti mladih 34.842,35 €
2 Europska volonterska služba 186.473,05 €
3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama 27.484,00 €
4.3 Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i
organizacijama mladih 0 € (u slučaju kvalitetnih prijava postoji
mogućnost da će se sredstva za podakciju 4.3 preusmjeriti s ostalih
podakcija)
5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima
27.314,50 €
Prozor Istočnog partnerstva*
- U sklopu Akcije 2 – Europska volonterska služba – 54.114,00 €
- U sklopu akcije 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU –
31.771,00 €
*Svi kriteriji prihvatljivosti, isključenja i odabira su jednaki kao i za redovnu Akciju 2
i Akciju 3.1, osim što predlagači projekta u sklopu Prozora Istočnog partnerstva
mogu biti isključivo iz Programskih zemalja i susjednih partnerskih zemalja
Istočnog partnerstva - Armenije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Gruzije, Moldavije i
Ukrajine. Stoga, ovo pravilo treba imati u na umu prilikom prijave projekta u sklopu
Prozora Istočnog partnerstva!
Pozivamo sve zainteresirane na prijavu projekata u okviru Prozora Istočnog
partnerstva za mlade!
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YOUTHPASS od sada za sve aktivnosti Osposobljavanja i umrežavanja!
SALTO T&C resursni centar pustio je u promet Youthpass potvrde za sve aktivnosti
Osposobljavanja i umrežavanja! Kao što je poznato, do sada je bilo moguće izdavanje
Youthpass potvrda isključivo za aktivnost osposobljavanja dok je ovime formalno
omogućeno dokumentiranje kompetencija stečenih i kroz ostale aktivnosti: stažiranje,
posjet izvedivosti, sastanak evaluacije, studijski posjet, aktivnost izgradnje
partnerstva, seminar i umrežavanje.
Nova Youthpass potvrda omogućena je za osposobljavanja i umrežavanja unutar akcija
3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama i 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje
osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih kao i za nacionalna
osposobljavanja u sklopu Plana osposobljavanja i suradnje. Kao i do sada, potvrda će
slijediti logiku postojećih potvrda: prva stranica sadržavat će općenite informacije o
samoj akciji te podatke o sudioniku. Druga stranica sadržava nešto detaljnije
informacije o samom projektu te naziv konkretne aktivnosti Osposobljavanja i
umrežavanja za koju se potvrda izdaje. Treća stranica sadržava podatke o rezultatima
učenja samog sudionika.
Nove
potvrde
mogu
se
izraditi
na
službenim
stranicama
Youthpass-a
(www.youthpass.eu) od 27. kolovoza, a omogućena je i izrada probnih Youthpass
potvrda na demo.youthpass.eu/en/login! Važno za znati je i da je moguće retrogradno
izraditi Youthpass potvrde za sve aktivnosti Osposobljavanja i umrežavanja! Stoga, ako
ste ranije bili na studijskom posjetu, sastali se s partnerima s ciljem evaluacije
prethodnih seminara i projekata - razmislite o onome što su vam ti projekti donijeli u
smislu novih znanja i kompetencija i izradite Youthpass potvrdu!
Hrvatska verzija novih Youthpass potvrda za Osposobljavanje i umrežavanje bit će
naknadno omogućena!
Pomoć i savjete kako proći kroz proces samoprocjene
osposobljavanja i umrežavanja možete pronaći ovdje!

u

sklopu

projekata
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Europska unija i njene temeljne vrijednosti
U svjetlu ulaska RH u EU 2013. godine, Agencija za mobilnost i programe EU putem
Nacionalnih prioriteta za provedbu programa Mladi na djelu u RH u 2012. godini, odlučila
je davati prednost projektima koji se bave temom Europske unije i njenih temeljnih
vrijednosti.
Budući da zajedničke temeljne vrijednosti koje dijele stanovnici Europe predstavljaju
jedan od najvažnijih čimbenika EU, za ulazak RH u EU ističe se potreba za
preuzimanjem, odnosno, ponovnim oživljavanjem tih temeljnih vrijednosti te primjena
novih pravila i normi u svakodnevnom životu zajednice i u svim sferama ljudskog života.
Koje su to temeljne vrijednosti EU?
Prije svega to su: poštivanje prava čovjeka i građanina; očuvanje zdrave životne
okoline; stvaranje novog poretka slobode, zaštite i sigurnosti; poštivanje kulturne
raznolikosti; suradnja na svim područjima između jednakopravnih nacija – država
članica Europske unije; slobodno izražavanje misli te stvaranje svih nužnih preduvjeta
za dokidanje svih oblika diskriminacije (po spolnoj, nacionalnoj, konfesionalnoj,
socijalnoj, i drugim osnovama).
Program Mladi na djelu jedan je od alata koji mladima omogućuje približavanje
europskim vrijednostima i općenito Europi budući da se ciljevi, prioriteti i obilježja
programa znatno poklapaju s temeljnim vrijednostima EU.
Putem programa Mladi na djelu mlade širom Europe (pa tako i mlade iz Hrvatske) se želi
učiniti svjesnima njihovog europskog građanstva te ih potaknuti na razmišljanje o
europskim temama i uključiti ih u raspravu o izgradnji i budućnosti Europske unije.
Svi projekti unutar programa trebali bi imati europsku dimenziju što znači da trebaju
pružiti priliku mladima da, usprkos kulturnim razlikama, identificiraju zajedničke
vrijednosti koje dijele s mladima iz drugih zemalja, da potiču mlade na razmatranje
osnovnih značajki europskog društva te na preuzimanje aktivne uloge u izgradnji
Europe.
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Osim europske dimenzije, program Mladi na djelu ističe još tri stalna prioriteta
Programa koji se trebaju odražavati u projektima. To su: sudjelovanje mladih, kroz
koji se mlade želi potaknuti da se uključe u projekte koji imaju pozitivan učinak na
lokalnu zajednicu; kulturna raznolikost, omogućavanjem zajedničkih aktivnosti za
mlade iz različitih kulturnih, etničkih i vjerskih pozadina, program teži razvoju
interkulturnog učenja te uključivanje mladih s manje mogućnosti, što znači da EU
želi pružiti pristup programu svim mladima bez ijednog oblika diskriminacije na osnovi
spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjerosipovjesti ili uvjerenja, invaliditeta ili seksualne
orijentacije.
Uključivanjem u razmjene mladih (podakcija 1.1 Razmjene mladih) mladi imaju priliku
upoznati vršnjake iz različitih društvenih i kulturnih pozadina te osnažiti svoj osjećaj
europskog građanstva gradeći tako partnerstva s organizacijama iz drugih zemalja.
Podakcija 1.2 Inicijative mladih omogućuje mladima da preuzmu aktivnu i ključnu ulogu
za pozitivne promjene u svojim zajednicama (misli globalno, djeluj lokalno) doprinoseći
na taj način izgradnji Europe.
Provodeći demokratske projekte mladih (podakcija 1.3), mladima se omogućuje
sudjelovanje u demokratskom životu kroz kritičko analiziranje političkih ili društvenih
pitanja te davanje prilike da se čuje njihov glas u procesu donošenja odluka.
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Prioriteti programa Mladi na djelu
Pri odlučivanju o dodjeli financijskih sredstava za projekte, nacionalne agencije
procijenjuju koliko su predloženi projekti u skladu s prioritetima programa Mladi na djelu.
Postoji tri vrste prioriteta – stalni, godišnji i nacionalni. Stalni prioriteti vrijede
tijekom svih 7 godina trajanja Programa, a oni su:
europsko građanstvo
sudjelovanje mladih
kulturna raznolikost
uključivanje mladih s manje mogućnosti.
Godišnje prioritete definira Europska komisija prema procjeni aktualnih problema i
izazova kojima bi se projekti unutar programa Mladi na djelu trebali baviti u toj godini.
Za 2012. godinu, godišnji prioriteti su sljedeći:
promicanje zdravih životnih stilova kroz fizičke aktivnosti uključujući sport
nezaposlenost mladih
predanost uključivijem rastu: borba protiv siromaštva i marginalizacije
globalni ekološki izazovi i klimatske promjene
kreativnost i poduzetništvo.
Uz to, nacionalne agencije mogu odrediti i nacionalne prioritete. Jedan od hrvatskih
nacionalnih prioriteta za 2012. godinu, koji ćemo detaljnije opisati u ovom broju biltena,
su transnacionalne inicijative mladih. Ostale prioritete možete pronaći u dokumentu
pod nazivom Nacionalne smjernice i prioriteti za prijavu i provedbu projekata programa
Mladi na djelu u Republici Hrvatskoj, a koji možete preuzeti sa stranice:
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=339.
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Europsko građanstvo
Europsko građanstvo jedno je od stalnih prioriteta programa Mladi na djelu. U svjetlu
ulaska Hrvatske u Europsku uniju bitno je osvijestiti mlade ne samo da su građani
zemlje u kojoj žive već da njihovo građanstvo postaje nadnacionalno te da će pripadati
široj i pritom vrlo raznolikoj zajednici. Kroz ovaj prioritet želi se potaknuti mlade na
razmišljanje o europskim temama i uključiti ih u rasprave o izgradnji i budućnosti
Europske unije.
Agencija za mobilnost i programe EU od 3. do 5. listopada 2012. održat će se
osposobljavanje na temu europskog građanstva namijenjeno osobama aktivnim u radu
s mladima i voditeljima mladih.
Cilj osposobljavanja je potaknuti osobe aktivne u radu s mladima koje su već upoznate
s konceptom aktivnog građanstva na razmišljanje te pokretanje projekata povezanih s
europskim građanstvom. Na osposobljavanju će sudionici moći iznijeti svoja iskustva o
već provedenim projektima, usvojiti koncepte aktivnog i europskog građanstva i
upoznati se s dilemama te pitanjima vezanim uz koncept europskog građanstva te ih
operacionalizirati i uklopiti u razvoj nekih budućih projekata.
Osposobljavanje dat će bazu znanja i mehanizama potrebnih osobama aktivnim u radu
s mladima te voditeljima mladih koji će doprinijeti njihovom profesionalnom razvoju,
kritičkom razmišljanju i refleksiji o europskom građanstvu, razumijevanju razlike
između europske dimenzije i europskog građanstva u projektima programa „Mladi na
djelu“ te promišljanju i integraciji europskog građanstva u njihovom svakodnevnom
radu s mladima.
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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 (ukoliko 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 225 kn.
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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Tema

Datumi

Država

Rok za
prijave

Više info

APPETISER in
Greece, An
introduction to
international youth
work

Osposobljavanje za početnike u
korištenju Programa Mladi na
djelu.

18. - 22.
studenog

Grčka

1. rujna

ovdje

European
Citizenship in Youth
Work Training
Course in Italy

Osposobljavanje će poticati
razvoj kritičkog, demokratskog i
europskog građanstva i poticati
razvoj projekata s naglašenom
komponentom europskog
građanstva.

29. listopada
- 4.
studenog

Italija

1. rujna

ovdje

BiTriMulti (BTM) in
UK - Multilateral
Training Course for
Newcomers in Youth
in Action, Action

Osposobljavanje namjenjeno
početnicima u razmjenama
mladih (1.1).

28.
studenog 2. prosinca

Ujedinjeno
Kraljevstvo

2. rujna

ovdje

9. - 14.
listopada

Poljska

3. rujna

ovdje

13. - 17.
studenog

Švicarska

8 rujna

ovdje

19. -23.
studenog

Poljska

10. rujna

ovdje

14. - 19.
studenog

Njemačka

10. rujna

ovdje

6. - 9.
studenog

Slovenija

16. rujna

ovdje

19. - 24.
studenog

Belgija

23. rujna

ovdje

21. 25.
studenog

Danska

1. listopada

ovdje

2. - 8.
veljače 2013.

Njemačka

18. studenog

ovdje

2. - 6.
veljače 2013.

Latvija

18. studenog

ovdje

6. - 10.
veljače 2013.

Italija

18. studenog

Naslov

ATOQ Advanced
Training On Quality
for youth exchanges
INCLUDE US - EVS
Contact Making
Seminar in
Switzerland
TOOL FAIR VII 2012
- Poland

Newcomer in EVS?
No venture, no gain!
Inclusion of Young
Roma into the Youth
in Action
Programme
TAKE INITIATIVE in
coaching and
Youthpass

Partnership Building
Activity "HANDLE
WITH CARE"
TICTAC in Germany
- Multilateral
Training Course to
support quality in
Training &
Networking projects
of Youth in Action
APPETISER in
Latvia, An
introduction to
international youth
work
SOHO in Italy European Training
Course for EVS
Support People

ATOQ je osposobljavanje za
osobe koje rade s mladima
namjenjeno povećanju kvalitete
projekata unutar podakcije
Razmjene mladih.
Međunarodni seminara za
ostvarivanje kontakata između
iskusnih i novih organizaciju s
fokusom na EVS.
Seminar s temom razmjene
iskustava formalnog i
neformalnog učenja unutar
Programa Mladi na djelu.
Međunarodni seminar za nove
organizacije i projekte u
Europskoj volonterskoj službi Akcija 2.
Osposobljavanje namijeno
organizacijama koje rade s
mladim Romima, s ciljem
uključivanja u program Mladi na
djelu.
Osposobljavanje namijenjeno
mentorima u inicijativama
mladih i onima koji to žele
postati.
Osposobljavanje s ciljem
uspostavljanja partnerstva i
razvoj razmjena mladih s
temama: okoliš i održivi razvoj
zajedno s zdravim načinom
života.
TICTAC je osposobljavanje
namijenjeno osobama koje rade
s mladima (youthworker) i
voditeljima projekata
zainteresiranima za podakcije
4.3 i 3.1 - Osposobljavanje i
umrežavanje.
Appetiser je osposobljavanje s
ciljem da potakne osobe koje
rade s mladima na prijavu
međunarodnih projekata u
programu Mladi na djelu.
Međunarodni trening za
mentore i osobe uključene u
Europsku volontersku službu
(EVS).

ovdje
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Najava osposobljavanja unutar programa Mladi na djelu
O ideje do projekta, 12. – 13. rujna, Osijek
Agencija za mobilnost i programe EU organizira osposobljavanje "Od ideje do
projekta" za predstavnike organizacija koje planiraju prijaviti projekt na roku 01.
listopada 2012. 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 projeknih prijava.
Osposobljavanje će se održati 12. i 13. rujna u hotelu Mursa u Osijeku (početak 12.
rujna u 14h, završetak 13. rujna u 16h).
Uvjet za sudjelovanje je ispunjavanje prijavnog obrasca kojeg možete pronaći ovdje i
slanje radne verzije projektne prijave do 5. rujna 2012. godine u 23:59 na e-mail
adresu: yia@mobilnost.hr. Radnu verziju projektne prijave možete ispuniti na eobrascu koji se nalazi na ovom linku: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=374
(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 Osijeka 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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INFO DAN programa Mladi na djelu, Osijek, 14. rujna 2012. godine

Agencija za mobilnost i programe EU poziva mlade, udruge mladih, predstavnike
lokalnih i regionalnih javnih tijela te ostale koji se na bilo koji način bave mladima
na info dan programa Mladi na djelu!
Cilj info dana jest upoznati potencijalne korisnike s mogućnostima koje nudi program
Mladi na djelu, o uvjetima natječaja u 2012. godini te s ostalim mogućnostima koje EU
nudi za mlade.
Informativni dan održat će se 14. rujna 2012. godine u Osijeku u Hotelu Mursa,
B.Kašića 2a, od 13 do 17h.
Program info dana možete preuzeti ovdje.
Molimo da Vaše sudjelovanje na info danu potvrdite ispunjavanjem obrasca najkasnije
do 5. rujna 2012. godine.
Za sudjelovanje se možete prijaviti ovdje.

13

Osposobljavanje na temu Strukturiranog dijaloga – Uključi se! – 26.28. rujna 2012.
Nakon provedenog osposobljavanja u 2011. koje je rezultiralo uspješnim prijavama u
okviru programa Mladi na djelu, Agencija za mobilnost i programe EU u okviru Plana
osposobljavanja i suradnje, nastavlja program osposobljavanja na temu
Strukturiranog dijaloga i aktivnog sudjelovanja mladih u 2012. pod imenom "Uključi
se ".
Ciljevi programa osposobljavanja su sljedeći:
 poticanje Strukturiranog dijaloga u Republici Hrvatskoj na lokalnoj i regionalnoj
razini
 razvijanje politika za mlade na lokalnoj i regionalnoj razini u skladu s europskim
strategijama za mlade
 uključivanje tijela lokalne i regionalne samouprave u program Mladi na djelu,
posebice kroz podakcije 1.3 i 5.1
Program je namijenjen parovima, koji se sastoje od:
 mlade osobe (15 - 30 godina), koja je aktivna u svojoj zajednici kroz udrugu,
savjet ili vijeće mladih
 osobe koja je zaposlena u općini, gradu ili županiji na poslovima koji uključuju
razvoj i provođenje politika za mlade na lokalnoj ili regionalnoj razini
U prvom osposobljavanju će se sudionicima pružiti osnovna znanja i vještine potrebne
za razumijevanje gore navedenih tema te uvod u njihovu primjenu na lokalnoj i
regionalnoj razini. U razdoblju između dva osposobljavanja će sudionici dobiti zadatak
da zajednički analiziraju situaciju u svojoj zajednici te predlože rješenja, strategije i
akcije za Strukturirani dijalog između mladih i osoba odgovornih za politiku prema
mladima. Na drugom osposobljavanju sudionici će dobiti priliku definirati projektne
ideje Strukturiranog dijaloga na lokalnoj/regionalnoj razini i/ili isplanirati provođenje
istih, evaluirati dosadašnju suradnju ostvarenu na lokalnoj razini te zajednički
isplanirati buduću suradnju.
Prvo osposobljavanje će se održati na sjevernom Jadranu, 26. - 28. rujna 2012.
Detaljne informacije o mjestu održavanja osposobljavanja Agencija će sudionicima
dostaviti naknadno.
Troškove sudjelovanja na programu osposobljavanja (smještaj, hrana, trener,
materijali) podmiruje Agencija za mobilnost i programe EU. Od mladih sudionika
očekivat će se djelomična refundacija putnih troškova. Od tijela lokalne i regionalne
samouprave se očekuje da snose cjelokupne troškove puta svojih djelatnika.
Više detalja o osposobljavanju možete pročitati ovdje.
Rok za prijavu je 14. rujna, a prijaviti se možete ovdje.
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Europske vijesti
Međunarodni studentski festival (ISFiT), Trondheim
ISFiT (International Student Festival in Trondheim) je najveći svjetski studentski
festival. Održava se svake godine u norveškom gradu Trondheimu, a sadržaj je uvijek
povezan uz socijalne i političke teme koje imaju međunarodnu važnost. Tema festivala
koji će se održati od 7. do 17. veljače 2013. je globalna trgovina.
ISFIT je mjesto gdje mladi mogu diskutirati i debatirati, gdje se stvaraju i dijele ideje,
kako bi se potaknula međunarodna suradnja među studentima. Svake godine festival
okupi oko 450 studenata iz cijelog svijeta. Uvjet za sudjelovanje je da ste student
stariji od 18 godina te da ispunite prijavni obrazac. Rok za prijavu je 30. rujna 2012., a
sve informacije možete naći na http://www.isfit.org/.

Europemobility video natječaj
Jeste li boravili u inozemstvu radi studija, razmjene mladih ili zaposlenja? Podijelite
svoje iskustvo u natječaju Europemobility Video Contest!
Za sudjelovanje u natječaju potrebno je napraviti video u trajanju do 3 minute, koji
prikazuje trenutke koji su vam predstavljali najveći izazov dok ste boravili u
inozemstvu, što ste sve naučili te najsmješniju situaciju koja vam se dogodila. Natječaj
je za otvoren za sve koji su bili uključeni u bilo koji program mobilnosti, kao što su
Erasmus, Leonardo, Mladi na djelu, regionalni ili nacionalni programi, bez obzira na
dob, nacionalnost ili područje rada. Rok za prijavu je 15. rujna 2012., a detalji,
uključujući opis nagrada, mogu se naći na: http://www.europemobility.tv
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Anketa o sudjelovanju u Erasmus programu
Ako ste kroz Erasmus program živjeli, radili ili studirali u inozemstvu, Erasmus Student
Network želi čuti sve o vašem iskustvu! Ispunjavanjem ankete možete doprinijeti
studiji pod nazivom Exchange: Creating Ideas, Opportunities and Identity. Za
ispunjavanje ove anonimne ankete vam je potrebno samo 15 minuta.
Ispunjavanjem ankete možete osvojiti i vrijedne nagrade: dva tjedna intenzivnog
tečaja jezika u Education First školi u Manchesteru, iPad 2 ili iPod Nano!
Anketa je dostupna na: http://esn.org/survey

CIPE natječaj za mlade
Centar za međunarodno privatno poduzetništvo (The Center for International Private
Enterprise - CIPE) poziva studente i mlade profesionalce diljem svijeta, starosti između
18 i 30 godina, da podijele svoje ideje o načinu stvaranja prilika za mlade za jačanje
demokracije i privatnog sektora u svojim zemljama.
Za sudjelovanje u natječaju potrebno je napisati esej od 1500 do 2500 riječi, u jednoj
od tri kategorije:
1. Poduzetništvo i inovacije
2. Uključivi rast
3. Društvene transformacije
Za svaku kategoriju, CIPE će objaviti najbolja tri eseja, a autori nagrađenih eseja dobit
će novčane nagrade. Autor najboljeg eseja bit će nagrađen putom na konferenciju o
demokraciji i poduzetništvu, koju CIPE organizira u SAD-u, u travnju 2013. godine.
Rok za prijavu je 19. listopada 2012., a svi detalji mogu se naći na:
http://www.cipe.org/essay.
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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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