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Dragi čitatelji,

pred vama je posljednje ovogodišnje izdanje Eurodesk biltena. Ovaj, posljednji broj, ima i
posebnu simboliku, budući da ćemo u njemu po zadnji put objaviti novosti vezane uz
program Mladi na djelu. Program Mladi na djelu je od 2009. godine, kad su hrvatske organizacije prvi put imale priliku prijaviti projekte, uvelike utjecao na razvoj rada s mladima
u Hrvatskoj, osnažio brojne organizacije mladih i osobe koje se s njima bave, ali i pružio velikom broju mladih mnoge zanimljive i prije svega korisne prilike. Na krilima ovih odličnih
rezultata (o kojima možete čitati u nastavku), s veseljem ćemo zakoračiti u 2014. godinu —
godinu u kojoj nas očekuju novi izazovi.

Kao što već znate, ulaskom u novu, 2014. godinu, započet će novo razdoblje programa
za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, ujedinjenih u program Erasmus+. Prva godina programa bit će zasigurno godina prilagodbe — kako vas korisnika, tako i nas
djelatnika nacionalnih agencija, Europske komisije i svih drugih aktera. Trebat će vremena
da se priviknemo na nove aktivnosti, nove procedure, novu terminologiju, ali i da polagano
ostavimo program Mladi na djelu iza sebe. Zato će 2014. godina zahtijevati obostrano razumijevanje i strpljenje, no vjerujemo da će konačan rezultat novog programa biti pozitivan
za sve.

Na idućim stranicama naći ćete detaljnije informacije o Erasmus+ programu — programu
kojem je glavni cilj borba protiv nezaposlenosti i socijalne isključenosti, pružajući pojedincima mogućnosti za stjecanje novih znanja i vještina koje će im na tom putu pomoći.
Pozivamo vas da se uključite u program i date svoj doprinos ovoj borbi, a mi vam u tome,
kao i u vašem cjelokupnom radu u 2014. godini, želimo puno uspjeha!
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Novosti iz programa Mladi na djelu
Rezultati natječaja R3
Od 111 projektnih prijava koje smo zaprimili, u okviru dostupnih sredstava za posljednji
rok te u skladu s formalnim i kvalitativnim kriterijima, financijsku potporu dodjelili smo
za 38 projekata.
Tako će naši prijavitelji tijekom 2014. godine provoditi 4 razmjene mladih, 9 inicijativa
mladih, 3 demokratska projekta mladih, 10 projekata Europske volonterske službe, 5
projekata koji uključuju suradnju s partnerskim zemljama, dva projekta osposobljavanja
i umrežavanja te 4 projekata u okviru kojih se planiraju sastati mladi i donositelji odluka.
Dodatno smo iz budžeta Prozora istočnog partnerstva za mlade financirali jednu prijavu
osposobljavanja i umrežavanja.
Cjelokupne rezultate možete pogledati na http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=623.

Suma 2013. godine

∙

obradili smo 361 projektnu prijavu

∙

organizirali 3 međunarodne i 7 nacionalnih aktivnosti osposobljavanja

∙

podržali sudjelovanje 121 sudionika na 59 međunarodnih osposobljavanja

∙

pokrenuli hrvatsku razinu Europskog portala za mlade (trenutno imamo 106 objavljenih članaka)

∙

obilježili smo Europski tjedan mladih s ukupno 35 aktivnosti organiziranih u cijeloj zemlji

∙

sudjelovali u predstavljanju inicijative Mladi u pokretu
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Inicijative mladih
Na kraju ovoga projektnog ciklusa programa Mladi na djelu željeli bismo, prije svega,
čestitati mladim inicijatorima na svim ostvarenim projektnim idejama. Gotovo da
nema niti jednoga važnijeg segmenta naše društvene zbilje koji je ostao nezapažen:
upozoravanjem javnosti na postojanje određenog problema, predlaganjem novih rješenja, iniciranjem promjena.
Novi program neće podupirati provođenje nacionalnih inicijativa pa stoga pozivamo mlade inicijatore da svoje ideje provedu u suradnji s mladima iz različitih zemalja pronalaženjem mogućih zajedničkih interesa. Transnacionalne inicijative svakako će pridonijeti razmjeni dobrih iskustava, rušenju prepreka koje postoje u razmjeni informacija, poticanju
mobilnosti, kao i pripremi za europsko tržište rada upravo sudjelovanjem u projektima u
kojima će mladi imati priliku naučiti kako živjeti i raditi s ljudima iz različitih sredina i kultura.
U nastavku vam jedna od mladih inicijatorica, Marijeta Gregov, predstavlja inicijativu
mladih koja je na poseban način obilježila proteklu godinu.

Projekt Most, udruga Put do uspjeha
Inicijativa je vođena idejom "dvostrukih barijera". Naime, temeljem našeg istraživanja
unutar zajednice (razgovorima s drugim stručnjacima i mladim volonterima) "zdrava" populacija nije upoznata s invaliditetom, niti je uključena u tom području te se kao posljedica javlja "strah" i psihološka udaljenost od osoba s invaliditetom, a u komunikaciji s takvim osobama osjećaju nekompetentnost za pružanjem pomoći i adekvatnom pristupu
osobi.
Glavna ideja projekta bila je formirati "most" između osoba sa invaliditetom i zajednice u kojoj žive. Svojim pozitivnim svjedočanstvima osobe sa invaliditetom imali su
priliku pokazati na koji su način oni slijedili svoje ambicije i snove čime su s jedne strane
motivirali ostale osobe suočene sa sličnim teškoćama da se usude slijediti svoje snove, a
s druge strane pokazali društvu kako druga strana treba, želi i može jednako ili čak
bolje usprkos njihovu invaliditetu.
"Most" je projekt u kojem smo pomoću fotografija i video zapisa prikazali životna svjedočanstva osoba s invaliditetom uspješnih u različitim životnim poljima.
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„Moram priznati da je Most, kako za mene, tako i za moje suradnike značio puno više od projekta. Most je bio središnje mjesto gdje smo se povezali s divnim ljudima u društvu, puno učili
jedni od drugih. Sama sam nailazila na zadatke i prepreke koje je trebalo savladati, što unutar
tima, što sa sudionicima. Ipak su naši sudionici osobe s invaliditetom tako da je suradnja s njima bila jedinstvena i razvojna za cijeli tim. U tim trenutcima i nama je trebao svojevrstan
Most i usmjerenje.
Ovaj projekt je proizašao iz čistog entuzijazma i dobre volje nekolicine prijatelja i suradnika i
jako sam sretna što sam na tom putu srela nove ljude koji razmišljaju na sličan način i voljni
su nam pomoći i udružiti snage. Danas kad je projekt „završio“, ustvari on se samo proširio.
Naime, „grade“ se nova dva Mosta od strane dva naša sudionika, jedan je prema svijetu gluhih, a drugi prema mladima Velike Gorice. To znači da su naši sudionici prepoznali vrijednost
projekta koji ih je inspirirao i napravili su korak dalje u svojoj zajednici što me iznimno veseli.
Želja mi je s timom dalje širiti Most prema društvu. Smatram da ovaj projekt nije završio nego
je tek prošao svoju prvu etapu. I uvijek tražimo nove ljude dobre volje da nam se pridruže.“
- Marijeta Gregov, inicijatorica
Perica – slijepi virtuoz na klaviru – „Ljudi su posebna bića kojima je život darovan i kojima je život jedna velika
prilika. Ljudi imaju mnoge talente i iskorištavanje tih talenata i prilika življenja kod svakog pojedinca jest i treba
biti uspjeh.“
Marija – mama koja ne hoda – „Majčinstvo je jedno predivno iskustvo koje zapravo ne poznaje invaliditet.“
Petra – logoped s cerebralnom paralizom – „Upravo ta
različitost može te dovesti do nekih stvari do kojih možda, kao prosječan čovjek, ne bi uspio doći.“
Sanja – kiparica koja ne čuje i ne vidi – „Čovjek može
vidjeti i bez očiju. To i dublje osjeća jer vidi bitne stvari, a
oči vide samo površinu.“
Senada – samostalna usprkos intelektualnim poteškoćama – „Za uspjeh je potrebno imati želji i cilj… kopajte,
tražite i ne odustajte.“

Više o projektu, aktivnostima i prekrasnim životnim pričama projekta Most pogledajte na:


www.moja-prica.com; www.putdouspjeha.hr



http://www.youtube.com/channel/UC2DkjqsGeJbCSlkeRLPd3eg



https://www.facebook.com/projektmost
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Kako smo proveli program Mladi na djelu
Još 2008. godine pisali smo na našim web stranicama da je „Mladi na djelu" program koji
je Europska unija stvorila za mlade, da je to program koji teži poticanju osjećaja aktivnoga europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima te njihovom uključivanju u oblikovanje budućnosti Unije.
Iako formalno još nije završio, s velikom nostalgijom govorimo o Programu koji uistinu
promiče mobilnost unutar granica Europske unije i izvan nje, neformalno obrazovanje i
interkulturni dijalog te potiče zapošljavanje i uključivanje svih mladih, bez obzira na razinu njihova obrazovanja i njihovo kulturno i društveno podrijetlo.
Republika Hrvatska počela je s decentraliziranom provedbom programa Mladi na djelu
2009. godine, no budući da su 2009. i 2010. godina bile pripremne godine, pravi zamah
Programa u Hrvatskoj počinje 2011. godine.
Evo samo nekih podataka na koje smo ponosni i koji dokazuju doprinos Programa u radu
s mladima:

POKAZATELJI KVANTITETE

2009.—2013.

Ukupno dostupna sredstva

5,59 mil EUR
(oko 42 mil HRK)

POKAZATELJI KVALITETE

2011. - 2013.

Razvoj politike prema
mladima (strukturirani
dijalog)

3042 mlade osobe uključile su se u
dijalog s donositeljima odluka na
nacionalnoj razini

Prosjek ugovorenosti
sredstava

5,23 mil EUR
(94%)

Razvoj lokalne zajednice

mladi su inicirali 105 projekata kojima su utjecali na promjene u lokalnim zajednicama

Procjena ukupnog broja
odobrenih projekata

400 projekata

Razvoj međunarodnog
volontiranja

Procjena ukupnog broja
sudionika

11.626 sudionika

125 mladih iz Hrvatske dobilo je
priliku volontirati u 24 različite
zemlje, a 216 mladih iz 32 zemlje
došlo je u Hrvatsku

Borba s nezaposlenošću
mladih

76 projekata bavilo se nezaposlenošću mladih
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Kutak za novi program—Erasmus+
Započeo Erasmus+ program!
Objavljivanjem poziva za natječaj i programskog vodiča u četvrtak 12. prosinca
2013. svoj je programski vijek započeo Erasmus+, najveći program Unije u području
obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. do 2020.

Ukupno je u 2014. iz programa Erasmus+ na raspolaganju 1,8 milijardi EUR financijskih
sredstava za:
promicanje mogućnosti za mobilnost studenata, pripravnika, nastavnika i ostalih
obrazovnih djelatnika, mladih ljudi koji sudjeluju u razmjenama mladih, voditelja mladih i
volontera. Rok za prijavu za projekte mobilnosti jest 17. ožujka 2014., a rokovi za projekte mladih i za mlade su 17. ožujka, 30. travnja i 1. listopada.
uspostavljanje ili unaprjeđenje partnerstava između obrazovnih institucija i organizacija, institucija i organizacija posvećenih osposobljavanju i mladima te svijeta rada.
Rok za prijavu jest 30. travnja 2014. (plus dodatan rok za područje mladih, 1. listo-

pada 2014.)
∙

podupiranje dijaloga i prikupljanje podataka potrebnih za provedbu reforme sustava
mladih. Rok za prijavu jest 30. travnja i 1. listopada 2014.

Vezano uz financijska sredstva raspoloživa Hrvatskoj, važno je spomenuti da će proračun
programa rasti neznatno tijekom 2014. i 2015., a da bi progresivni rast bilježio od 2016.
nadalje. Hrvatska tako u 2014. očekuje neznatan rast sredstava u odnosu na programska
sredstva dostupna u 2013. godini, a koja su iznosila preko 85 milijuna kuna (11.175.833
EUR).
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Erasmus+: Mogućnosti za mlade

Završetkom sedmogodišnjeg ciklusa programa Mladi na djelu ne zatvaraju se mogućnosti
za mlade, organizacije mladih i osobe/organizacije koje rade s mladima. Naprotiv, većina
aktivnosti koje su se mogle odvijati uz financijsku potporu programa Mladi na djelu bit
će dostupne i u novom Erasmus+ programu. Štoviše, otvaraju se i neke sasvim nove
aktivnosti, neke se pojednostavljuju, dok se neke povezane aktivnosti mogu zajednički
prijaviti unutar jednog većeg projekta.

Tako, do sada poznate aktivnosti, razmjene mladih, Europska volonterska služba i aktivnosti osposobljavanja i umrežavanja osoba koje rade s mladima, čine dio Ključne akcije 1, koja je namijenjena projektima individualne mobilnosti mladih i osoba koje rade s
mladima. Unutar Ključne akcije 2 moguće je, između niza novih aktivnosti, ostvariti
jednu već poznatu - transnacionalne inicijative mladih. Ključna akcija 3 namijenjena
je isključivo sastancima mladih i donositelja odluka, u okviru procesa strukturiranog dijaloga. Nacionalne inicijative mladih, kao ni demokratski projekti mladih, nisu našle mjesto
u Erasmus+ programu.

Kao i u prethodnom programu, postoje i mnoge aktivnosti koje su centralizirane, a za koje je nadležna Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku.

Novost je i da će se od sada mnogo veći naglasak stavljati na kvalitetu prijavljenih projekata, pogotovo na kvalitetu zamišljenih aktivnosti, kvalitetu partnerstva, ali u velikoj
mjeri i na kvalitetu rezultata projekata i njihovu diseminaciju i daljnje korištenje.

U nastavku donosimo pregled najvažnijih značajki i kriterija za prijavu projekata u području mladih. Više informacija naći ćete u Vodiču kroz program Erasmus+. Skrećemo vam
pažnju na Aneks I Vodiča, gdje se nalaze detaljne specifikacije svake aktivnosti.
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Erasmus+: Ključna akcija 1
Naziv aktivnosti

MOBILNOST MLADIH

Ciljna skupina

mladi (Youth)

Aktivnost

Europska volonterska služba
Razmjene mladih

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseci

Trajanje mobilnosti/
aktivnosti

Od 2 do 12 mjeseci
Od 5 do 21 dan

Financijska potpora

• potpora za putne troškove (paušalna potpora) • potpora za organizaciju
mobilnosti (paušalna potpora) • pojedinačna potpora/džeparac (paušalna
potpora) - EVS • jezična potpora (paušalna potpora) - EVS • posebne potrebe/osobe s invaliditetom (realna potpora) • iznimni troškovi (realna potpora)

Rok za prijavu

17. ožujka; 30. travnja; 1. listopada 2014.

Naziv aktivnosti

STAFF MOBILITY/MOBILNOST OSOBLJA

Ciljna skupina

Osobe koje rade s mladima (youth worker)

Aktivnosti

Osobe koje rade s mladima - seminari, osposobljavanja, kontaktni
seminari, studijski posjeti, job shadowing

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseci

Trajanje aktivnosti

Od 5 do 21 dana (isključeni dani za putovanje)

Financijska potpora

• putni troškovi (paušalna potpora) • organizacija mobilnosti (paušalna
potpora) • posebne potrebe – osobe s invaliditetom (realna potpora) •
iznimni troškovi (realna potpora)

Rokovi za prijavu

17. ožujka; 30. travnja; 1. listopada 2014.
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Erasmus+: Ključna akcija 2
Naziv aktivnosti

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Opis aktivnosti

Za razvoj, prijenos i/ili implementaciju (inovativnih) praksi na razini organizacije
ili na lokalnoj/europskoj razini; priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija; transnacionalne inicijative

Prijavitelji

Organizacije aktivne u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao i međunarodne organizacije

Trajanje projekta

6 mjeseci - 2 godine

Financijska potpora

Paušalna potpora:
∙

svi projekti: upravljanje projektom, mobilnosti/troškovi za projektne sastanke

∙

dodatno, ovisno o razmjerima projekta: mobilnosti/troškovi za usavršavanje/
testiranje, troškovi osoblja, organizacija konferencija

Realna potpora:

Okvirni rok za prijavu

∙

Iznimni troškovi

∙

Troškovi za osobe s posebnim potrebama – osobe s invaliditetom

30. travnja i 1. listopada 2014.

Erasmus+: Ključna akcija 3
Naziv aktivnosti

Sastanci mladih i donositelja odluka

Opis aktivnosti

redovni dijalozi s donositeljima odluka, sastanci povezani s Europskim tjednom
mladih, konzultacije, informativni događaji

Prijavitelji

udruge i javna tijela

Trajanje projekta

3 - 24 mjeseci

Financijska potpora

• putni troškovi (paušalna potpora) • organizacija mobilnosti (paušalna potpora) • posebne potrebe – osobe s invaliditetom (realna potpora) • iznimni troškovi (realna potpora)

Okvirni rok za prijavu

30. travnja 2014. i 1. listopada 2014.
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Erasmus+: Informacije za potencijalne korisnike

Agencija za mobilnost i programe EU će u Zagrebu u siječnju započeti s promotivnim događanjima u obliku Erasmus+ tjedna koji počinje 20. siječnja 2014. godine. U okviru
pet info dana za pet sektora odnosno područja programa sudionici će biti informirani o
natječajnim uvjetima i upućeni u prijavne procedure. Zainteresirani korisnici koji se ne
mogu priključiti planiranim događanjima o natječaju se mogu informirati putem pet
webinara koji će sadržaj radionica učiniti dostupnim svim zainteresiranim u Hrvatskoj.
Info dan Erasmus+: Mogućnosti za mlade održat će se 21. siječnja 2014. od
10 do 16:30 u konferencijskoj dvorani Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Frankopanska 26, Zagreb. Program rada možete preuzeti ovdje. Prijaviti se možete do 09. siječnja u 17 h, putem prijavnog obrasca.

Vodič kroz Erasmus+ možete preuzeti sa stranica Europske
komisije:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm.
Ovdje možete naći i primjere e-obrazaca koji će se koristiti, a
koji će biti dostupni krajem siječnja.
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Prošla događanja
Godišnji tematski sastanak korisnika
Agencija za mobilnost i programe Europske unije održala je 5. prosinca 2013. u Zagrebu
sastanak korisnika programa Mladi na djelu.
Uvodni govor održala je Antonija Gladović, v.d. ravnateljice. Osim brojčanih pokazatelja,
ravnateljica je naglasila i postignuća Programa od 2009. godine otkad je i započela decentralizirana provedba programa Mladi na djelu, a koje smo objavili i u ovom broju biltena.
Prije glavne teme sastanka, metode neformalnog učenja, kratak pregled Programa do
2013. izložila je Aleksandra Živković, voditeljica Odjela za projekte mladih i za mlade, a
gđa Josipa Češnovar u ime Hrvatskog kvalifikacijskog okvira izložila je nacrt programa
za priznavanje rezultata neformalnog učenja.
Osnovni su ciljevi sastanaka bili proširiti znanja korisnika o metodama neformalnog učenja i njihovoj primjeni, informirati korisnike o ključnim kompetencijama i Youthpassu te
omogućiti razmjenu iskustva među korisnicima.
U završnom dijelu sastanka, Sanja Posavec, voditeljica Odjela za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Mladi na djelu, mobilnost mladih i pripadne EU inicijative, izložila
je osnovne informacije o programu Erasmus+ koji počinje 1. siječnja 2014.g., nakon čega su dodijeljene nagrade najuspješnijim korisnicima. Ovogodišnji su dobitnici udruga
Ostvarenje iz Zagreba (?) za uredno i transparentno vođenje projektne dokumentacije,
Grad Opatija za uspješno implementiran proces učenja te udruga Posejdon iz Splita
za ostvarenu vidljivost.
Uz čestitke nagrađenima, zahvala svima prisutnima na sudjelovanju i ujedno poziv za nastavak suradnje u novom Programu!
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Volonterske vijesti
Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem
Ovogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07,
22/13) pokriveno je važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno
mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem. Poseban
izazov za zakonodavca bio je osiguranje instrumenata vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju kroz Potvrdu o kompetencijama stečenim
kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja, a na zahtjev volontera.
Važnost uvođenja Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje posebno se odnosi na mlade koji su u izrazito nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Ministarstvo socijalne politike i mladih kao nositelj provedbe Zakona, izradilo je okvirni
sadržaj Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Radi lakšeg razumijevanja
i popunjavanja ovog novog i važnog alata izrađen je i Vodič za popunjavanje potvrde o
kompetencijama stečenim kroz volontiranje koji sadrži i primjer popunjene Potvrde.

Europska volonterska služba
Ove godine je više od 100 mladih došlo u Hrvatsku iz različitih zemalja kako bi volontirali
u udrugama preko Europske volonterske službe. Europska volonterska služba omogućuje
mladima da provedu dva mjeseca do godine dana u stranoj zemlji i volontiraju u organizacijama koje se bave neprofitnim radom. Volontiranje za mlade je potpuno besplatno,
osigurana je podrška u radu i učenju, zdravstveno osiguranje, smještaj i hrana, neformalni tečaj jezika, mjesečni džeparac te putni troškovi. Od mladih se može očekivati mala participacija za putne troškove, do 10% troškova. Europska volonterska služba nastavlja se i u Erasmus+ programu, u gotovo jednakom formatu.
Za ovo izdanje biltena ukratko ćemo predstaviti projekt „Obilježi moj dan“ udruge Zora iz Čakovca koja je ugostila mladu Francuskinju, Clemence Bell, na 10 mjeseci. Clemence je udruzi pomagala u osmišljavanju i organiziranju obilježavanja međunarodnih i
nacionalnih dana na teme ljudskih prava, rodne jednakosti i prava manjina. Volonterka je
također imala prilike raditi na osobnim projektima te je odlučila snimiti i montirati kratki
film o Europskoj volonterskoj službi. Nama se film jako svidio pa smo ga odlučili podijeliti
s vama: http://www.youtube.com/watch?v=0JFsaAMHMzo.
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REVEAL – Podizanje učinkovitosti volontiranja u Europi kroz
obrazovanje odraslih
REVEAL je inicijativa 8 partnerskih organizacija iz 6 EU zemalja koja je razvila mehanizme, alate i tečajeve za izgradnju i jačanje kapaciteta tzv. volonterskih agenata
(skupni naziv za volontere i organizatore volontiranja) za poboljšanje učinkovitosti, povećanje utjecaja svojih svakodnevnih aktivnosti, izgradnju vlastitih resursa i poboljšanje
dugoročne održivosti.
REVEAL je dizajniran da zadovolji potrebe obrazovanja volontera i organizatora volontiranja koji obavljaju mnoge upravljačke i organizacijske poslove koji zahtijevaju posebnu
obuku.
REVEAL pruža:
- Alate za samoprocjenu za organizatore volontiranja/koordinatore volontera koji uključuju i podržavaju volontere, za testiranje vlastitih sposobnosti i pronalaženje najprikladnijih rješenja za obuku kako bi poboljšali svoje vještine i znanja
- Prilagođene tečajeve za unaprjeđenje onih znanja i vještina za koje se alatom za samoprocjenu utvrdi da su manjkave
- Interaktivnu platformu i popratne materijale za korisnike
Hrvatska udruga HELP iz Splita je član konzorcija, a inicijativa je financirana iz Programa za cjeloživotno učenje – Grundtvig multilateralni projekti.
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Mogućnosti za osposobljavanje
TCP odlazi u prošlost! Dolazi nam TCA!
Novi program Erasmus+ donosi još jednu promjenu! Sustav podrške organizacijama i
osobama aktivnima u radu s mladima poznat pod nazivom Plan osposobljavanja i suradnje (eng. Training and Cooperation Plan) nastavit će se provoditi i u okviru novog
programa u nešto izmijenjenom obliku i pod drukčijim nazivom.
Transnacionalne aktivnosti suradnje (eng. Transnational Cooperation Activities) dio
su ključne akcije 2, Suradnja za inovacije i dobru praksu te će samim time promicati
strateška partnerstva. To znači da će, za razliku od Plana osposobljavanja i suradnje,
osnaživanje i osposobljavanje osoba aktivnih u radu s mladima biti moguće provesti
isključivo u sklopu međunarodnih aktivnosti koje su rezultat suradnje nacionalnih
agencija nadležnih za provedbu programa Erasmus+. U skladu s ciljevima novog programa da se dodatno poveća mobilnost, međunarodna suradnja i razmjena praksi,
osposobljavanja na nacionalnoj razini koja su tijekom ovih godina bila popularna među
hrvatskim organizacijama, u okviru TCA se neće provoditi.
Sukladno prepoznatim potrebama i prioritetima, Agencija za mobilnost i programe EU
će u okviru predstojećeg TCA perioda 2014./2015. organizirati 3 međunarodna i
jedno nacionalno osposobljavanje koji je dio veće međunarodne aktivnosti te
omogućiti osnaživanje 124 osobe aktivne u radu s mladima iz Hrvatske na 40
međunarodnih osposobljavanja u organizaciji drugih nacionalnih agencija ili SALTO
resursnih centara.
Listu osposobljavanja i aktivnosti u kojima Agencija za mobilnost i programe EU
sudjeluje te podržava sudionike iz Hrvatske pratite na mrežnim stranicama Agencije ili
na Salto Youth stranici.
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Akcija/Tema/
Prioritet

Datumi

Država

SOHO in Czech Republic
- European Training Course for EVS Support
People

Osposobljavanje usmjeren na povećanje kvalitete EVS projekata. Osposob- Europska volonljavanje će pružiti i informacije o noterska služba
vom programu Erasmus+

12. - 16.
ožujka
2014.

Češka

5. siječnja
2014.

ovdje

TICTAC in Romania Multilateral Training
Course to support
quality in Training &
Networking projects of
Youth in Action

Osposobljavanje namijenjeno osobama koje rade s mladima i koji su zainteresirani za rad na međunarodnoj
razini u okviru podakcija 4.3/3.1

7. - 13.
travnja
2014.

Rumunjska

19. siječnja
2014.

ovdje

27.—31.
ožujka
2014.

Irska

31. siječnja
2014.

ovdje

26. svibnja
- 1. lipnja
2014.

Belgija

9. ožujka
2014.

ovdje

Naslov

Tema

rad s mladima

Aktivnost izgradnje partnerstva između organizacija zainteresiranih za
projekte na temu mentalnog zdravlja aktivnost izgradMind EUR Mental Health
(2014. godina - europska godina
nje partnerstva
mentalnog zdravlja) u okviru novog
programa Erasmus +

Rok za priViše info
jave

TICTAC in Belgium (FR)
- Multilateral Training
Course to support
quality in Training &
Networking projects of
Youth in Action

Osposobljavanje namijenjeno osobama koje rade s mladima i koji su zainteresirani za rad na međunarodnoj
razini u okviru podakcija 4.3/3.1

ATOQ (Advanced Training On Quality) for
Youth Exchanges

Osposobljavanje namijenjeno povećanju kvaliteta projekata razmjena mla- razmjene mladih
dih

11.—16.
veljače
2014.

Italija

6. siječnja
2014.

ovdje

Mobilise! Cooperate!
Reform! Introducing
Erasmus+

Aktivnost izgradnje partnerstva izmeErasmus+, akđu organizacija zainteresiranih za
tivnost izgradnje
projekte u okviru programa Eraspartnerstva
mus+

11. - 12.
veljače
2014.

Velika Britanija

6. siječnja
2014.

ovdje

rad s mladima
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Europske vijesti
Na narednim stranicama predstavit ćemo nekoliko europskih novosti ili kampanja u koje
se možete uključiti. Pozivamo vas da ostale novosti, natječaje i događaje pratite na Europskom portalu za mlade (potrebno je odabrati—Država: Hrvatska, Jezik: hrvatski).

Garancija protiv nezaposlenosti mladih
Garancija za mlade osigurava da svi mladi ispod
25 godina mogu dobiti kvalitetnu, konkretnu
ponudu za zaposlenje, pripravništvo, stručnu
praksu ili daljnje obrazovanje unutar 4 mjeseca
od završetka školovanja ili registracije na zavodu za zapošljavanje. Svaka država EU dužna je
sastaviti vlastiti implementacijski plan.
Daljnje informacije o načinu prijave potražite na
Europskom portalu za mlade!

Grčka preuzima predsjedništvo nad EU
Između 1. siječnja i 1. srpnja 2014. godine Grčka će, po 5. put od pridruživanja Europskoj uniji u 1981. godini predsjedati Vijećem Europske unije.
O programu i prioritetima grčkog predsjedništva pročitajte na Europskom portalu za
mlade.

Thessaloniki — Europska prijestolnica mladih
Grčki grad Thessaloniki (hrv. Solun) preuzima u 2014. od slovenskog Maribora titulu Europske prijestolnice mladih. Grad će mladima tijekom 2014. godine nuditi bogat program temeljen na temama kao što su kultura, inovacije, volontiranje, sudjelovanje mladih,
okoliš, sport i kreativnosti.
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Prati koji se to sve događaji i akcije organiziraju na http://www.thessaloniki2014.eu

Europske prijestolnice kulture za 2014.
Latvijski glavni grad Riga i švedski grad Umeå zamijenit će Marseille i Košice na mjestu
Europske prijestolnice kulture za 2014. godinu. Tijekom cijele godine ova dva grada živjet će u ritmu muzike, kazališta, plesa, filma i književnosti, kroz događaje kojima će svijetu upoznati sa svojom kulturom.
Saznajte
2014_hr.

više

na

https://europa.eu/youth/news/europske-prijestolnice-kulture-za-

Tvoj glas za 2014. godinu
U tjednu između 22. i 25. svibnja 2014. imat ćeš priliku utjecati na političku budućnost
Europske unije – tvoj glas značit će doprinos u izboru 751 osobe koja će biti član Europskog parlamenta (eng. Member of the European Parliament - MEP) sljedećih 5 godina.
Izbori u Hrvatskoj održat će se 25. svibnja.
Više o europskim
tarnim izborima
ovdje!

parlamenpročitajte
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Podsjetnik na rokove
Kako bismo 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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Pratite nas na Facebooku:
www.facebook.com/
eurodesk.hrvatska
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