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O Biltenu

S dolaskom nove godine odlučili smo uvesti neke promjene u naše info aktivnosti. Kako
bismo smanjili količinu pošte koju dobivate od Agencije na svoju elektronsku adresu, od
siječnja 2012. godine imat ćete mogućnost prijaviti se na mjesečni Eurodesk bilten.
Eurodesk bilten će sadržavati 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.
U siječanjskom broju vas tako upoznajemo s hrvatskim Eurodesk centrom,
obavještavamo vas o promjenama u programu Mladi na djelu koje vrijede od 2012.
godine, šaljemo vas na osposobljavanja u Europu, dajemo vam mogućnost da date svoj
doprinos budućem programu Erasmus for all, saznate čemu je posvećena 2012. godina
te vas upućujemo na razne europske mogućnosti koje su za vas otvorene.
Želite li i dalje primati naše obavijesti, prijavite se na:
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=383.
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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 28 europskih država, uz potporu preko 1200 lokalnih
i regionalnih partnera koji im u tome pomažu. Od 2011. godine Eurodesk je prisutan i u
Hrvatskoj, a svoj je dom našao u Agenciji za mobilnost i programe EU, unutar Odjela za
program Mladi na djelu.
Tijekom 2011. godine postavljali smo temelje, da bi u 2012. hrvatski Eurodesk centar
zaživio i spremno preuzeo ulogu glavnog informatora za mlade u Hrvatskoj. Prvi korak
bio je pokretanje ovog biltena, kako bismo informacije doveli izravno do vas. U sljedećem
broju moći ćete čitati o našim daljnjim aktivnostima, a zasad bismo vas htjeli uputiti na
naše resurse izvan hrvatskog Eurodesk centra:
Eurodesk web stranica, na kojoj se možete informirati o europskim programima i
politikama za mlade: www.eurodesk.eu;
Europski portal za mlade, s informacijama o studiranju, radu, životu, pravima
mladih i putovanjima u svim europskim državama: www.europa.eu/youth;
Regionalni info centri za mlade u Hrvatskoj: http://zajednica-icm.hr.
Za kraj pogledajte video koji su pripremili kolege iz njemačkog Eurodesk-a:
http://www.youtube.com/watch?v=crOrEOKGA90.
I ne zaboravite – tražite li informacije, naša adresa je:
eurodesk@mobilnost.hr!
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Novosti iz programa
Mladi na djelu
Nova godina donijela nam je novosti i u programu Mladi na djelu. Jedna od novosti
odnosi se na rokove prijave projekata. Umjesto dosadašnjih pet, ove godine možete
prijaviti projekte na 3 roka i to:
1. veljače,
1. svibnja,
1. listopada.
Prije svakog roka, Agencija će organizirati specijalizirana savjetovanja za potencijalne
prijavitelje koji već imaju razrađen projektni prijedlog. Nakon već održanog savjetovanja
u Rijeci u siječnju, sljedeća takva savjetovanja održat će se u travnju u Splitu i u rujnu u
Osijeku. Naravno, kao i do sada, prije svakog roka organizirat ćemo i individualna
savjetovanja u našim prostorijama u Zagrebu, o ćemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.
Programski vodič za 2012. godinu sadrži i neka nova pravila financiranja. Tako, na
primjer, kod Inicijativa i Razmjena mladih dosadašnji troškovi aktivnosti te troškovi
širenja i iskorištavanja rezultata postaju Projektni troškovi, dok se Unaprijed planirani
posjet financira iz Iznimnih troškova. Kako ovom prilikom ne bismo ulazili u dodatne
specifičnosti pojedinih akcija/podakcija, više o novim pravilima obavezno pročitajte u
Programskom vodiču koji možete preuzeti na:
http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1324480653_Programme_Guide_2012_hrv_final.pdf.
Prioriteti na europskoj razini u 2012. bit će projekti koji se bave nezaposlenošću mladih,
pitanjima siromaštva i marginalizacije s posebnim naglaskom na uključivanje mladih
migranata, mladih s invaliditetom te mladih Roma, zatim projekti koji potiču inicijativu,
kreativnost i poduzetništvo, uključuju aktivnosti na otvorenom i sport te obuhvaćaju
pitanja vezana uz globalne ekološke izazove i klimatske promjene. Općeniti prioritet na
nacionalnoj razini vezan je uz ulazak Republike Hrvatske u EU, dakle projekti koji se bave
temom Europske unije i njenim temeljnim vrijednostima. Prioritete vezane uz pojedine
akcije/ podakcije programa možete pročitati i preuzeti na:
http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1327050530_nacionalni_prioriteti_pravila_final.pdf.
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Mogućnosti za
osposobljavanje
Plan osposobljavanja i suradnje (eng. Training and Cooperation Plan) je mehanizam koji
nacionalne agencije imaju za podršku prijaviteljima i korisnicima unutar programa Mladi na
djelu. Po formatu je skoro identičan podakciji 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje, no umjesto
organizacija, organizatori aktivnosti su nacionalne agencije ili SALTO centri.
Važno je razlikovati sljedeće oblike aktivnosti u okviru Plana osposobljavanja i suradnje:
međunarodni treninzi - u pravilu na engleskom jeziku, uključuju sudionike iz više
zemalja i održavaju se na određenu temu važnu za rad s mladima ili kao podrška
određenoj Akciji ili prioritetu programa Mladi na djelu.
međunarodni kontakt seminari - u pravilu na engleskom jeziku, uključuju sudionike iz
gotovo svih Programskih zemalja, a aktivnosti seminara su vezane za neku od Akcija ili
prioriteta programa Mladi na djelu, a s ciljem pronalaska partnera i stvaranja ideja za
buduće projekte.
studijski posjeti - najčešće bilateralni i uključuju ili dolazak delegacije stranih youth
workera u Hrvatsku ili odlazak delegacije hrvatskih youth workera u neku od
Programskih zemalja. Profil delegacije i broj članova zavisi od teme posjeta te
programa aktivnosti.
nacionalni treninzi - u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU, na hrvatskom
jeziku i samo sa hrvatskim sudionicima.
Trenutno dostupne međunarodne treninge i kontakt seminare možete pretraživati na SALTO
stranicama:
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/, a o mogućnostima koje se
organiziraju na nacionalnoj razini te o studijskim posjetima možete doznati putem našeg
mjesečnog Eurodesk biltena ili kontaktirajući nas.
Troškovi sudjelovanja na svim aktivnostima pokriveni su u većoj mjeri kroz program Mladi na
djelu, a od sudionika se najčešće očekuje da sami snose jedan manji dio putnih troškova.
U Eurodesk biltenu ćemo objavljivati tablicu otvorenih prijava, a na našim stranicama pratite
obavijesti o drugim dostupnim aktivnostima za osposobljavanje i umrežavanje u Hrvatskoj i
inozemstvu.
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Naslov

Tema

Datumi

Država

Rok za
prijave

KICKoff

Nacionalno
osposobljavanje
za početnike u
međunarodnom
radu s mladima
Osposobljavanje
o pripremi,
prijavi, provedbi
i evaluaciji
projekata u
okviru podakcije
1.3
Demokratski
projekti mladih

13.-16.
veljače

Hrvatska

5. veljače

Više
informacija
i prijave
ovdje

23.-26.
travnja

Njemačka

27. veljače

ovdje

Osposobljavanje
o metodama i
alatima za
Razmjene
mladih
(podakcije 1.1 i
3.1)
Osposobljavanje
za predstavnika
organizacije
koje su provele
barem jednu
razmjenu
mladih
(podakcije 1.1 i
3.1) i koje žele
poboljšati
kvalitetu svojih
budućih
projekata.
Međunarodni
kontakt seminar
za organizacije
koje traže
partnere za
projekte u
okviru podakcije
1.3
Demokratski
projekti mladih

9.-15. travnja

Island

13. veljače

ovdje

24.-29.
travnja

Litva

2. ožujka

ovdje

27. ožujka –
1. travnja

Slovačka

5. veljače

ovdje

Let's
Participate!
Training
course on
Youth
Democracy
Projects
TYE - Tools
for Youth
Exchanges –
A training
course
ATOQ
Advanced
Training On
Quality for
youth
exchanges

“1 - point - 3
, GO!”
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Naslov

Tema

Datumi

Država

Rok za
prijave

Roma
Inclusion TC

Osposobljavanje
za predstavnike
romskih
organizacija i
organizacija
koje aktivno
rade s Romima
o uključivanju
mladih Roma u
program Mladi
na djelu
Osposobljavanje
o neformalnom
učenju i
metodama te
njihovoj
primjeni u
programu Mladi
na djelu i radu s
mladima
općenito.

24.-29.
veljače

Bugarska

29. siječnja

Više
informacija
i prijave
ovdje

1.-6. travnja

Nizozemska

1. veljače

ovdje

Osposobljavanje
o sudjelovanju
mladih te prijavi
i provedbi
projekata u
okviru podakcije
1.3
Demokratski
projekti mladih
Osposobljavanje
o Inicijativama
mladih za
parove mentor mlada osoba

6.-12. travnja

Ujedinjeno
Kraljevstvo

11. veljače

ovdje

1.-6. travnja

Austrija

3. veljače

ovdje

The Power
of Non
Formal
Education
NL - Cultural
Diversity
and
Intercultural
Learning
Get
Involved!

Take
Initiative
2.0
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Naslov

Tema

Datumi

Država

Rok za
prijave

East West
EVS
Included

Osposobljavanje
namijenjeno
organizacijama
akreditiranima
za EVS o EVS
projektima koji
uključuju
volontere i/ili
organizacije iz
zemalja Istočne
Europe i
Kavkaza.
Osposobljavanje
namijenjeno
organizacijama
akreditiranima
za EVS o
pripremi,
provedbi i
evaluaciji EVS
projekata.

7.-13. svibnja

Ukrajina

1. veljače

Više
informacija
i prijave
ovdje

31. ožujka –
4. travnja

Francuska

7. veljače

ovdje

Osposobljavanje
za početnike u
Razmjenama
mladih
(podakcija 1.1 i
3.1).

17.-21.
travnja

Nizozemska

8. veljače

ovdje

SOHO in
France European
Training
Course for
EVS Support
People
BiTriMulti
(BTM)
Netherland Multilateral
Training
Course for
Newcomers
in Youth in
Action,
Action 1.1
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Vijesti iz Europe

Erasmus za sve
2013. godine završava sedmogodišnji ciklus provedbe programa Mladi na djelu i
Programa za cjeloživotno učenje te će 2014. godine započeti novi ciklus. Novi program,
koji predlaže Europska komisija, nazivao bi se Erasmus za sve, a objedinjavao bi sve
dosadašnje programe za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport. 5 milijuna osoba, što
je gotovo dvostruko više nego do sad, imalo bi priliku studirati ili se usavršavati u
inozemstvu. Među njima je gotovo 3 milijuna studenata u visokom školstvu te učenika i
polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, studenti
magistarskih studija također bi imali koristi od nove kreditne linije osigurane u suradnji s
Europskom investicijskom bankom. Planirani proračuno sedmogodišnjeg programa
Erasmus za sve iznosi 19 milijardi eura.
Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva vas da se uključite u raspravu o
prijedlogu novog programa. Svoje komentare i pitanja o budućem programu možete slati
na adresu erasmuszasve@mobilnost.hr, a otvorili smo i posebnu stranicu na kojoj se
možete dodatno informirati: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=182. Ovdje možete
pogledati i video koji je pripremila Europska komisija:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/.

Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske
solidarnosti 2012.
Godina 2012. proglašena je Europskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske
solidarnosti. Europljani danas žive dulje i zdravije nego ikad prije, što sa sobom donosi
mnoge nove mogućnosti. Ove će se godine zato u Europi provoditi aktivnosti usmjerene
prema povećanju zapošljivosti starijih osoba, stvaranju mogućnosti za veće aktivno
sudjelovanje starijih osoba u društvu te koje će pridonijeti boljem i zdravijem životu
europskih građana svih generacija.

Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti trebala bi
podići svijest o ovim pitanjima, no trebala bi potaknuti kreatore politika i ostale08
dionike da postignu ciljeve koje su si postavili te da 2012. godina donese i
konkretne rezultate u ovom području.

U vrijeme kada se Europa suočava sa sve većim brojem starije populacije, poseban
izazov stavljen je pred političare, koji imaju zadatak poboljšati njihove mogućnosti za
aktivan i samostalan život, u područjima kao što su zapošljavanje, zdravstvena njega,
socijalne usluge, obrazovanje i osposobljavanje odraslih, volontiranje, stanovanje,
informacijska tehnologija i transport.
Europska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti trebala bi podići
svijest o ovim pitanjima, no trebala bi potaknuti kreatore politika i ostale dionike da
postignu ciljeve koje su si postavili te da 2012. godina donese i konkretne rezultate u
ovom području.
O inicijativama i događajima koji će se odviti u 2012. te načinima na koje se možete
uključiti u te aktivnosti, možete se informirati na stranici Komisije:
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en.

Europski grad mladih 2012.
Prošlogodišnju titulu Europskog grada mladih je od belgijskog Antwerpena u 2012.
preuzeo protugalski grad Braga. Ovu titulu je pokrenuo Europski forum mladih, kako bi
potaknuo razvoj novih ideja i inovativnih projekata s ciljem promicanja aktivnog
sudjelovanja mladih u društvu te jačanja suradnje u području politike za mlade na
lokalnoj i europskoj razini. Tijekom 2012., Braga će nuditi program bogat događajima i
aktivnostima koji daju priliku mladima da aktivno sudjeluju i daju svoj doprinos lokalnim
zajednicama u kojima žive.
Za više informacija o događajima i aktivnostima koje Braga nudi kao Europski grad
mladih u 2012. godini, posjetite njihovu Facebook stranicu:
http://www.facebook.com/BragaCEJ2012.
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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.
Podsjetnik ima mogućnost preuzimanja RSS izvora te ga možete na jednostavan način
svakodnevno koristiti, kako vam ne bi promaknuo rok za neki relevantan natječaj.
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