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O biltenu
Dragi čitatelji!
Pred vama je drugi ovogodišnji broj Eurodesk biltena. U ovom broju moći ćete pročitati:


što se sve događalo u Hrvatskoj i Europi za
vrijeme Europskog tjedna mladih



što se može naći na Europskom portal za
mlade



koje su novosti u programu Mladi na djelu



na
koja
nacionalna
i
međunarodna
osposobljavanja se možete prijaviti



gdje naći informacije o promjenama koje donosi članstvo u Europskoj uniji



kako pronaći ljetne festivale u Europi…

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 i osoba koje rade s
mladima.
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

Šesto izdanje Europskog tjedna mladih odvijalo se diljem Europe u tjednu između
26. svibnja i 2. lipnja 2013. Čitav niz događaja i aktivnosti organizirani su u svih 33
zemalja koje sudjeluju u programu Mladi na djelu.
Teme kojima se bavio ovogodišnji Europski tjedan mladih bile su: 25. godišnjica
uspješne provedbe europskih programa za mlade; aktivno građanstvo (u kontekstu Europske godine građana); aktivno sudjelovanje mladih u društvu te u izborima za Europski parlament koji će se održati 2014. godine.
Središnji događaj – proslava 25. godišnjice provedbe europskih programa za mlade
odvila se u Bruxellesu 31. svibnja 2013., gdje je Povjerenica Europske komisije za
obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, gđa Androulla Vassiliou ugostila dodjelu
nagrada za najuspješnije projekte koji su provedeni u tom razdoblju. U kategoriji Kritični građani natjecao se i hrvatski predstavnik— Udruga za promoviranje
humanosti i urbane kulture iz Knina, s projektom “Budući dijalog u podijeljenim
zajednicama”. Uz dodjelu nagrada, bio je prikazan i video o povijesti i postignućima
programa i njegovom utjecaju na mlade, zajednicu i društvo općenito. U videu je
bio predstavljen i hrvatski ambasador mladih—Zrinko Vranješ, s projektom Europske volonterske službe koja se provodila u Finskoj, koji je izabran u kategoriji
Mobilnost u učenju.
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Hrvatski Eurodesk centar organizirao je natječaj za najAktivca godine, na koji su
se mogli prijaviti svi mladi koji su u protekloj godini organizirali neku akciju kojom
su pozitivno utjecali na zajednicu u kojoj žive. Između 5 finalista, glasanjem na Facebook stranici Europskog tjedna mladih izabrana je Jelena Gilja. Jeleninu priču
možete pročitati u nastavku:
Radeći dvije godine na projektu
"Kruh milosrđa", gdje sam sudjelovala u prikupljanju i podjeli kruha
najsiromašnijim građanima grada
Vinkovaca, uočila sam da su našim
sugrađanima, osim kruha, potrebne
i druge živežne namirnice. Tada smo
nekoliko prijatelja i ja osnovali udrugu "Mladi protiv gladi" i pokrenuli
otvaranje Socijalne samoposluge.
Socijalna samoposluga otvorena je
16. veljače 2013. godine.
Od kada smo otvorili socijalnu samoposlugu javljaju nam se brojni ljudi u potrebi iz
Vinkovaca i okolnih mjesta kojima hranu dijelimo na temelju bodova koje utvrđujemo prema broju članova obitelji i primanjima. No, isto tako, javilo nam se dosta
mladih koji žele volontirati, ali i pojedinaca, udruga i poduzeća koja žele donirati
hranu i higijenske potrepštine te na taj način pomoći našim siromašnim sugrađanima (o svemu detaljnije možete vidjeti na našem facebook profilu: https://
www.facebook.com/mladi.protiv.gladi ).
U prvoj akciji prikupljanja hrane sudjelovale su gotovo sve osnovne i srednje škole u
Vinkovcima. Na taj način željeli smo mlade upoznati sa činjenicom da u našem gradu postoji velik broj ljudi koji žive na rubu gladi. Danas socijalna samoposluga u
Vinkovcima ima oko 1000 korisnika.
Bitno je napomenuti da izvrsno surađujemo sa Gradom Vinkovcima i Županijom Vukovarsko-srijemskom, kao i sa ŽOK "Cestorad" u suradnji s kojim smo organizirali
akciju.

4

Festival mladih Europe
Jelenu je Eurodesk centar, u suradnji s agencijom STA Zagreb, nagradio povratnom aviokartom te vikend-aranžmanom u nekoj od europskih metropola. Nagrada
joj je uručena na Festivalu mladih Europe, kojim je objedinjeno obilježavanje Europskog tjedna mladih, Comenius tjedna i eTwinning proljetne kampanje, koji
se u cijeloj Europi tradicionalno obilježavaju tijekom svibnja.
Cilj festivala bio je predstaviti primjere provedbe projekata te informirati sve zainteresirane o mogućnostima koje nude programi, o aktivnostima Eurodesk centra te
portala eTwinning.
Na Festivalu mladih Europe Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na
djelu predstavili su svoje projekte i radove koje su izradili u sklopu projekata te su
djeca predškolske dobi sudjelovala u kreativnim radionicama na kojima su izradili
stablo od recikliranog materijala i dječje zastave Europske unije. U glazbenom kutku
zbor dječjeg vrtića Iskrica i zbor IX. gimnazije počastili su prisutne pjesmom te su
korisnici testirali svoje znanje o Europskoj uniji u EU kvizu.
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Europski tjedan mladih u hrvatskim gradovima
Kako bi se većem broju mladih dala prilika da se uključe u aktivnosti Europskog tjedna mladih, Eurodesk centar ugovorio je suradnju s 11 organizacija – multiplikatora, koji su u svojim gradovima organizirali velik broj događaja s ciljem informiranja
mladih o njihovim pravima kao europskim građanima, a pogotovo o mogućnostima
financiranja kroz razne europske programe kojih je i Hrvatska dio.

Pregled održanih aktivnosti
Regionalni info centar za mlade Osijek (udruga PRONI) organizirao je održao je
„iMOS 2013“ – Sajam informiranja mladih u Osijeku. U Đakovu je održan okrugli stol pod nazivom „Politika za mlade bez mladih!“. U Belišću se odvijala aktivnost “Raspravi na travi o EU!" u organizaciji Info-točke za mlade „Info ZvoNA“ i u
suradnji s Centrom mladih Belišća. Na postavljenom štandu u centru grada Belišća dijelila se literatura o Europskim projektima i aktivnostima dok su djeca crtala
simbole Europske unije. U Belom Manastiru je udruga Projekt građanske demokratske inicijative sudjelovala na Sajmu udruga Baranje 2013, gdje su se mogli naći i materijali vezani uz EU, mogućnostima za mlade u EU, natječajima za mlade, te
materijali Regionalnog info-centra za mlade Osijek. Info-centar za mlade Vukovar
postavio je u Gradskoj knjižnici štand s promotivnim materijalima—na štandu
posjetitelji imaju priliku ostaviti i svoj komentar, kritiku ili prijedlog, na što će se odgovoriti putem web stranice Info-centra za mlade Vukovar i Euro info kutka za mlade.
Regionalni info centar za mlade Rijeka (udruga UMKI) otvorila je EU info-točku u
knjižnici zgrade Prve riječke hrvatske gimnazije i Gimnazije Andrije Mohorovičića.
Tom prigodom održao se i info dan o programu Mladi na djelu. Na Korzu je postavljen EU info štand na kojem su se mladi mogli informirati i dobiti odgovore na
svoja pitanja vezana uz mogućnosti obrazovanja, putovanja, stručnog usavršavanja, volontiranja itd.
Regionalni info centar za mlade Split (udruga INFO ZONA) organizirao je informativno predavanje o programu Mladi na djelu, Eurodesk-u i ostalim europskim
mogućnostima za mlade, uz prezentaciju primjera dobre prakse. Nakon info dana,
održan je kviz znanja o Europi i europskom građanstvu, uz prigodnu nagradu.
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Regionalni info centar za mlade Zagreb (udruga Zamisli) organizirao je info dan o
Eurodesk-u i programu Mladi na djelu u KSET-u. Sudjelovale su organizacije
koje provode aktivnosti financirane kroz program Mladi na djelu i Odjel za mlade
Grada Zagreba, koje su predstavile svoje projekte posjetiteljima. U prostorijama udruge Zamisli održani su Dani otvorenih vrata, gdje su se mladi mogu doći i informirati se o aktivnostima vezanim uz mlade i EU, na zanimljiv i dinamičan način.
Održan je i EU kviz, putem kojeg su mladi mogli učiti o EU, a pobjednik osvojiti vrijednu nagradu.
Udruga Alfa Albona iz Labina u centru grada postavila je štand gdje su se mladi
mogli informirati o europskim programima i mogućnostima. Organizirana su dva
kviza—”Koliko znam o EU?“ i „Mladi u EU?“ gdje su se za zabavan način i u neformalnom okruženju mogle prikupiti informacije o mobilnosti, razmjenama i volontiranju. Predstavnici udruge su, zajedno s volonterima koje trenutno ugošćuju, u Puli predstavili program Europske volonterske službe. Emitirana je i radio emisija posvećena akcijama programa Mladi na djelu, a održana je i izložba kostima i
projekcija fotografija sa nedavno održane razmjene mladih „Dream, Dance, Design“. U Gradskoj vijećnici predstavljen je Erasmus program i iskustva sudionika.
Udruga Carpe Diem iz Karlovca održala je tri predavanja: “Aktivno sudjelovanje
mladih u lokalnoj zajednici” u Slunju, s ciljem osvještavanja o potrebi aktivnog
sudjelovanja u rješavanju problema u lokalnoj zajednici te predavanje „Europska
građanstvo – što ja imam od toga?“ u Karlovcu i Ogulinu, gdje se raspravljalo o
tome što je to europsko građanstvo, tko su europski građani, koje su to vrijednosti
Europe i europskog građanina, itd. Savjet mladih Karlovačke županije proveo je anketu o potrebama mladih u gradovima i općinama Karlovačke županije, a Savjet mladih grada Karlovca o potrebama mladih na području grada Karlovca.
U organizaciji Centra tehničke kulture iz Rijeke održana je radionica ispunjavanja obrasca prijave za natječaj programa Mladi na djelu te predstavljanje Eurodesk
-a. Također je održan i info dan programa Mladi na djelu—studenti su na Info
štandu mogli saznati sve što ih zanima o programu Mladi na djelu te preuzeti promotivne materijale. Organiziran je i kviz o ulozi mladih u Europskoj uniji.
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Udruga Mirovna grupa mladih Dunav organizirala je u Vukovaru EU kviz za volontere, mlade ljude i korisnike svojih aktivnosti. Također je organizirana i promotivna
aktivnost u centru grada, kada su djelatnici, EVS volonteri i lokalni volonteri podijelili brošure i letke te informirali mlade ljude i sve zainteresirane o mogućnostima
koje nudi program Mladi na djelu i koje sve informacije mogu dobiti u udruzi i putem Eurodesk centra.
Udruga Mladi u EU iz Šibenika postavila je info pult na glavnom šibenskom trgu
putem kojeg su dlanovi udruge mladima dijelili informativne i promotivne materijale
te ih pritom informirali o Europskom tjednu mladih, programu mladi na djelu i Eurodesk-u. Informacije su se mogle dobiti i direktno na info točkama u prostorijama
udruge i na Veleučilištu u Šibeniku.
Nezavisna udruga mladih iz Lepoglave održala je predstavljanje programa Mladi na djelu. Predstavljene su tako prednosti i mogućnosti ovog programa namijenjenog mladima, ali i primjeri dobre prakse, odnosno primjeri projekata provedenih
od strane Nezavisne udruge mladih i Razvojnog centra Ptuj
Udruga ZUM iz Pule promovirala je u Info centru Istarske županije u Labinu regionalni magazin za mlade 3ska!!!, odnosno specijalno izdanje magazina posvećeno
promoviranju “europskih” tema odnosno podizanju svijesti mladih o prilikama i mogućnostima koje će im ulazak RH u EU donijeti u smislu obrazovanja, volontiranja,
putovanja i mobilnosti. Tom prilikom održana je novinarska radionica s ciljem da
se zainteresirani mladi pouče pisanju u klasičnim novinarskim formama kroz nekoliko zadataka. Organizirano je dijeljenje informativnih brošura te informiranje mladih u Centru za mlade Pula.

8

Europski portal za mlade
Europska komisija sa zadovoljstvom objavljuje da je novi Europski portal za mlade dostupan javnosti od petka 24. svibnja 2013, na http://europa.eu/youth.
Potpuno obnovljena stranica pruža informacije o mogućnostima vezanim uz osam
tema Strategije EU za mlade. Portal sadrži članke, vijesti i događanja, a sadržaj
se dijeli na dvije razine—nacionalnu, s informacijama o 33 zemlje koje punopravno
sudjeluju u programu Mladi na djelu, te europsku, koja je zajednička svim zemljama. Portal je višejezičan—sadržaj je dostupan na nacionalnim jezicima zemalja, ali i
na engleskom jeziku gdje je to relevantno.
Ovo je prvo izdanje obnovljenog i redizajniranog Europskog portala za mlade, a u
budućim fazama planira se dodati više interaktivnih mogućnosti kao i specijaliziranu volontersku platformu. Posjetitelje upućujemo da sudjeluju u online anketi
kojom mogu dati povratnu informaciju o tome na koje načine bi se Portal mogao dodatno poboljšati.
Europski portal za mlade obnovila
je Europska komisija u suradnji sa
središnjim europskim uredom Eurodesk mreže te nacionalnim Eurodesk centrima. On zamjenjuje
stari europski portal za mlade, koji je pokrenut u 2004. kao polazišna točka na druge web stranice
koje mogu biti interesantni mladima.

Dodatne informacije:
EU strategija za mlade stupila je na snagu početkom 2010. godine. Europski portal za mlade je jedan od alata koji podupire ovu strategiju. Više informacija o Strategiji može se pronaći na:
http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1364290092_ulaganje_i_osnaz_za_web.pdf.

9

Novosti iz programa Mladi na djelu
Evaluacija projektnih prijedloga u tijeku
Iza nas je drugi ovogodišnji rok za prijavu projekata za program Mladi na djelu. Na roku
1. svibnja zaprimljeno je ukupno 117 projektnih prijedloga, od toga 24 prijedloga
za podakciju 1.1 Razmjene mladih, 34 prijedloga za podakciju 1.2 Inicijative mladih, 2
prijedloga za podakciju 1.3 Demokratski projekti mladih, 10 prijedloga za Akciju 2 Europska volonterska služba, 17 prijedloga za akciju 3.1 Suradnja sa susjednim zemljama
EU, 8 prijedloga za akciju 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama – Prozor
istočnog partnerstva, 15 prijedloga za podakciju 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje
osoba aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih te 7 prijedloga za podakciju
5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima.
Za R2 i R3, za podakciju 1.1 Razmjene mladih stavljeno je na raspolaganje 205.453,05
€, za podakciju 1.2 Inicijative mladih 91.356,27 €, za podakciju 1.3 Demokratski projekti mladih 102.299,21 €, za podakciju 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU 13.770,40 €, za podakciju 3.1 Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama EU Prozor Istočnog partnerstva 35.697,00 €, za podakciju 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje 34.624,40 €, a za podakciju 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima 114.362,96 €.
U tijeku je donošenje odluke o financiranju projekata, a prijavitelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije do 19.07.2013.
Podsjećamo da je sljedeći, i ujedno zadnji rok za prijavu projekata za program Mladi na
djelu 1. listopada. Od 2.314.889,00 € koliko je bilo na raspolaganju za 2013. godinu
na 3. roku bit će dostupno oko 30% sredstava, no na nekim akcijama je preostalo
vrlo malo sredstava, što znači da u obzir za financiranje dolaze samo najkvalitetnije

projektne prijave. Pripremite se na vrijeme!
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Mladi u pokretu

U povodu Europske godine građana 2013. Europska komisija, uz podršku Agencije za
mobilnost i programe EU, organizirala je predstavljanje inicijative Mladi u pokretu –
inicijative Europske unije koja ima za cilj unaprijediti obrazovanje i zapošljivost

mladih u Europskoj uniji. Promocija je održana 19. i 20. lipnja na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu
Tijekom dvodnevnog događanja predstavljeni su programi EU koji mladima nude
razne prilike za obrazovanje, učenje i rad u međunarodnom okruženju. Predstavnici projekata koji se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu
kao dva najveća programa EU u području obrazovanja, znanosti i mladih, a provodi ih
Agencija za mobilnost i programe EU, održali su prezentacije, predavanja, debate

i radionice. Posjetitelji događanja su tako imali prilike iz prve ruke čuti o prilikama koje
im nudi program Mladi na djelu i ujedno osvojiti koju nagradu ili dvije sudjelujući u mini
kvizovima na temu EU i europskih programa.
Na svečanom otvaranju prisustvovao je Jan Truszczyński, glavni direktor Opće uprave Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, kulturu i mlade, Milanka Opa-

čić, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih, i ministar obrazovanja,
znanosti i sporta Željko Jovanović te Tina Šarić, ravnateljica Agencije za mobilnost i
programe EU. Posjetiteljima su se predstavili i hrvatski ambasadori inicijative Mladi u pokretu mladi znanstvenik Marko Košiček i uspješna glazbenica Tamara Gal.
Više pročitajte na: http://mobilnost.hr/nio.php?o=530.
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Publikacije
U prošlom broju objavili smo pregled publikacija objavljenih na stranicama Agencije za
mobilnost i programe EU na hrvatskom jeziku namijenjenih osobama koje rade s mladima. U ovom broju donosimo pregled korisnih publikacija na engleskom jeziku izdanih od
strane SALTO resursnih centara, a objavljenih na stranicama Agencije za mobilnost. Sve
objavljene SALTO publikacije koje nisu dio ovog pregleda možete pronaći na portalu
SALTO-YOUTH.

Publikacija

Naziv

Publikacija

Naziv

Youth Exchanges

Youth Support

Youth Initiatives

Focus On Youth
Employment

Youth Democracy

Young People and
Entrepreneurship

Youth Volunteering

12

Kutak za novi program
Sljedeća generacija programa za mlade: poznato & nepoznato

Vjerujemo da svi s iščekivanjem očekujete informacije o novom programu pa smo odlučili
otvoriti kutak posvećen programu koji nas očekuje u razdoblju od 2014. do 2020. godine.
2013. godina predstavlja zadnju godinu provedbe programa Mladi na djelu i Programa
za cjeloživotno učenje. Iduće godine čeka nas novi program, koji će ujediniti dosadašnje programe u području obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta. Predloženo
je nekoliko varijanti, a Europski parlament odlučit će o konačnoj strukturi i proračunu novog programa.
U ovom trenutku je vrlo malo toga u potpunosti poznato. Vrlo je vjerojatno da će program imati dvije ključne akcije koje će se provoditi decentralizirano (putem nacionalnih
agencija) dok će se treća akcija provoditi centralizirano (putem Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu politiku).
Prva akcija tiče se mobilnosti u učenju. Vrste mobilnosti (aktivnosti) koje će biti podržane za mlade su:
- mobilnost mladih (uključuje današnje Razmjene mladih i Europsku volontersku službu)
- mobilnost osoba koje rade s mladima (današnja Osposobljavanja i umrežavanja, no
bit će podržane i dugoročne mobilnosti)
Sve mobilnosti moći će se ostvariti i sa susjednim zemljama EU.
Druga akcija još nije razrađena, zna se samo da su joj okosnica partnerstva. Treća bi se
trebala uključivati potporu politikama vezanim uz područja koja program obuhvaća.
Vrlo je vjerojatno da će većina dosadašnjih akcija programa Mladi na djelu ostati i u novom programu. No, još uvijek se ne zna kako će one točno biti raspoređene unutar novih
akcija. Također, nije još razrađen niti proračun, nije definiran naziv programa, hoće li biti
zasebno poglavlje za mlade i još puno toga.
Ono što sigurno možemo predvidjeti je da se program ipak neće zvati Erasmus za
sve :)
Više o novom programu očekujte u idućem biltenu!

13

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

neformalno
učenje

24.-29. rujna

Portugal

31. srpnja

ovdje

The Power of Non
Formal Education

Osposobljavanje o podizanju učinka
neformalnog obrazovanja

Hey! What´s going
on?

facilitacija,
Napredno osposobljavanje o grupnom
7.-15. listopavođenje gruprocesu i facilitaciji
da
pe

Island

01. kolovoza

ovdje

Urban Solutions Seminar 2 - Sharing
Power with Young
People

Dinamičan seminar o tome kako mla- aktivno sud- 15.-19. listode uključiti u proces donošenja odluka
jelovanje
pada

Grčka

20. kolovoza

ovdje

Osposobljavanje kako proći kroz proCompetences for All ces samoprocjene naučenoga i prepoznavanja rezultata učenja

neformalno
učenje,
Youthpass

27. listopada
- 2. studenoga

Njemačka

30. lipnja

ovdje

SOHO in GreeceOsposobljavanje za sve koji su ukljuEuropean Training
čeni u sustav podrške volontera u
Course for EVS Supsklopu Europske volonterske službe
port People

Europska
volonterska
služba

18.-22. studenoga

Grčka

8. rujna

ovdje

Osposobljavanje s ciljem razvoja kriEuropean Citizenship
tičkog, demokratskog i europskog
in Youth Work
građanstva

europsko
građanstvo

9.-15. prosinca

Bugarska

8. rujna

ovdje

razmjene
mladih

4-8. prosinca

Velika Britanija

8. rujna

ovdje

Europska
volonterska
služba

16.-22. rujna

Španjolska

14. srpnja

ovdje

Seminar o načinu podizanja svijesti o
poduzetnišpoduzetničkim potencijalima projekata
tvo
u okviru programa Mladi na djelu

31.-26. listopada

Italija

16. lipnja

ovdje

BiTriMulti (BTM) in
United Kingdom Multilateral Training
Course for
newcomers in youth
exchanges

Osposobljavanje za početnike u razmjenama mladih u okviru programa
Mladi na djelu te novog programa koji
će se provoditi od 2014.

Self Directed LearOsposobljavanje o procesu učenja u
ning in the EVS cycle okviru Europske volonterske službe

Get Ready4Youth
Entrepreneurship

Contrib-Uth-tion reOsposobljavanje za sve koji žele posloaded – The value
tati aktivni građani i svojim djelovaof active participatinjem utjecati na društvo
on

aktivno sudjelovanje

10.-17. studenoga

Španjolska

8. rujna

ovdje

TOOL FAIR VIII:
“CREATIVITY +
MEMORY= SOCIAL
COHESION”

Seminar kao prilika za razmjenu i
daljnji razvoj alata koji se koriste u
procesu učenja

alati učenja

4.-9. studenoga

Grčka

30. lipnja

ovdje

To live is to learn

Osposobljavanje o sposobnosti preuziself-directed
manja odgovornosti za vlastito učenje
18.-24. rujna
learning
(self-directed learning)

Nizozemska

1. srpnja

ovdje

The Show Must Go
ON!

Osposobljavanje o načinima širenja i
iskorištavanja rezultata projekta

Češka

8. srpnja

ovdje

Turska

28. srpnja

ovdje

ATOQ Advanced Tra- Osposobljavanje namijenjeno podizaining On Quality for nju kvalitete projekata razmjena mlayouth exchanges
dih

širenje i iskorištavanje
10.-15. rujna
rezultata
razmjene
mladih

24.-29. rujna

Najava osposobljavanja
unutar programa Mladi na djelu

Do kraja godine očekuje nas još niz zanimljivih i korisnih događanja od kojih izdvajamo međunarodno osposobljavanje

BiTriMulti

u organizaciji

Agencije za mobilnost i programe EU. Osposobljavanje je tematski usmjereno na razmjene mladih, a održat će se u Hrvatskoj 21.-27. listopada.
U drugoj polovici godine planira se i nacionalno osposobljavanje

o

politikama za mlade kroz strukturirani dijalog između mladih i donositelja odluka.
S približavanjem nove godine i provedbe novog programa, planira se održavanje osposobljavanja i događanja na kojima će se svi potencijalni prijavitelji informirati o pravilima novog programa.

16

Održana osposobljavanja unutar programa Mladi na
djelu
Mentori u EVS-u
Osposobljavanje za mentore volontera Europske volonterske službe održano je od 11. do 15. lipnja
2013. u Omladinskom hostelu Zadar Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza.
Mentori volontera Europske volonterske službe odgovorni su za pružanje osobne podrške volonteru,
podrške u procesu učenja te podrške oko integracije
volontera u lokalnu zajednicu. Budući da su to različite i kompleksne uloge, organizirano je osposobljavanje kako bi se olakšalo sadašnjim i budućim mentorima obavljanje njihovih zadaća. Teme kroz koje su
sudionici prolazili bile su: karakteristike i mogućnosti
EVS-a, uloge i zadatci mentora u EVS projektu,
vrste podrške volonteru, osobna podrška i podrška

u kriznim situacijama, planiranje i praćenje
učenja te podrška u učenju, kompetencije dobrog mentora.
Osposobljavanju je prisustvovalo 10 sudionika. Različitost iskustava sudionika – od
onih koji tek započinju aktivno sudjelovati, preko onih koji su već duže vrijeme uključeni u organizaciju EVS projekata, sve do aktualnih mentora i jedne bivše EVS volonterke – učinila je ovo osposobljavanje iznimno interaktivnim i zanimljivim za
sve uključene. Dok su sudionici koji tek započinju svoju EVS priču imali prilike čuti najrazličitija iskustva i savjete iskusnijih kolega, s druge strane su baš ti iskusniji kolege
dobili neke sasvim nove ideje i drugačiju perspektivu.
I izvan radionica sudionici su većinu vremena
provodili zajedno, kroz neformalne razgovore ponovno se vraćali na temu EVS-a, ali se i bolje
osobno upoznali, što je sve rezultiralo jednom

snažnom mrežom sadašnjih i budućih
mentora i njihovih organizacija, putem koje će
se dijeljenje iskustava, briga, savjeta i ideja započeto na osposobljavanju nastaviti i kroz buduću pripremu i realizaciju EVS projekata.
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Uključi me! Osposobljavanje za osobe koji rade s mladima s manje mogućnosti

U Zagrebu je od 10. do 13. lipnja održano osposobljavanje Uključi me! na kojem
su sudjelovali predstavnici organizacija koji rade s mladima s manje mogućnosti.
Cilj je bio potaknuti i pripremiti ih da se uključe u program Mladi na djelu. Na osposobljavanju su se obrađivale teme iz sljedećih područja:

 Mladi s manje mogućnosti, predrasude i poten-

cijali
 Načini motiviranja mladih s manje mogućnosti
 Uključivanje u program Mladi na djelu
 Osnove marketinga potrebne za vidljivost i ši-

renje rezultata projekata
 Poveznice programa i organizacija koje rade s

mladima
 Neformalno učenje i Youthpass proces.

Na osposobljavanju je sudjelovalo 24
predstavnika organizacija koje u svoj rad
uključuju mlade s manje mogućnosti. Tijekom 4 dana osposobljavanja sudionici su
razmjenjivali iskustva u radu sa mladima
sa manje mogućnosti, iskustva o sudjelovanju u programu Mladi na djelu i kritički su
promišljali o sebi, svom radu i pristupu
mladima sa manje mogućnosti. Kroz neformalna druženja sudionici su uvidjeli i moguće točke suradnje te su se javile inicijative za buduća partnerstva.
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Europske vijesti
Europa pred vratima
Napokon je stigao i taj trenutak—
Hrvatska ulazi u Europsku uniju! Mnogo je
toga već rečeno o tome što nas tamo očekuje i kako će sve izgledati kad Hrvatska
postane punopravna članica EU. No, još
uvijek postoji dosta nedoumica, ali i predrasuda o toj temi. U nastavku vam donosimo nekoliko linkova gdje se možete dodatno informirati:
Stranica Delegacije EU u Hrvatskoj donosi listu odgovora građanima o najčešćim
pitanjima vezanim uz ulazak Hrvatske u EU. Predrasuda ili istina? Provjerite ovdje!
Opća uprava Europske komisije za proširenje od početka pregovora prati razvoj
situacije za sve države koje žele postati članicama, pa tako i za Hrvatsku. Za
lekciju iz povijesti kliknite ovdje!
Europska komisija kreirala je i posebnu stranicu posvećenu ulasku Hrvatske u
EU: www.croatia-in-the-eu.eu.
Pogledajte video u kojem predsjednici glavnih institucija Europske unije
(Europsko vijeće, Europska komisija, Europski parlament) objašnjavaju kako te
institucije funkcioniraju, tko što radi, koja je uloga predsjednika te kako oni vide
budućnost Europe.
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Ljetni festivali u Europi
Došlo je ljeto, a s njime i velik broj glazbenih i drugih festivala koji se održavaju
diljem Europe. Kako bismo vam olakšali potragu za najboljom zabavom ovog ljeta, pronašli smo za vas nekoliko korisnih web stranica:
Na web stranici Europskog udruženja festivala mogu se naći informacije o najvećim pop i rock festivalima koji se održavaju u svim europskim zemljama: http://
www.yourope.org
Wikipedija također ima dio na kojem se možete informirati o festivalima: http://
en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival
Stranica s popisom ljetnih glazbenih festivala u Europi: http://
www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
Jedan domaći link: http://www.muzika.hr/clanak/42005/muzikahr-info/rasporedi-pregled-ljetnih-festivala-2013.aspx

Ako se odlučite posjetiti neki od festivala van Hrvatske, zasigurno će vam dobro
doći novo izdanje priručnika za putovanje u Europi.

Informacije o novom režimu ulaska u druge europske države možete pronaći na
stranicama Ministarstva europskih i vanjskih poslova.

20

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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