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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.
U ovom broju doznajte koje su novosti u provedbi programa Mladi na djelu, koja vam se
međunarodna osposobljavanja nude, koje lokalne i europske mogućnosti za mlade su
otvorene u narednom razdoblju te druge zanimljivosti iz područja mladih.
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.
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Eurodesk
Budućnost Europskog portala za mlade
Predstavnica hrvatskog Eurodesk centra sudjelovala je na sastanku Eurodesk mreže, koji
se održavao od 29. ožujka do 01. travnja, u Sofiji, Bugarska. Na sastanku su bili prisutni
predstavnici 28 nacionalnih Eurodesk partnera te predstavnici Eurodesk Brussels Link-a
(krovne organizacije koja upravlja Eurodesk mrežom) i Europske komisije.
Glavna tema sastanka bila je budućnost Europskog portala za mlade. Europski portal
za mlade postoji od 2004. godine, a zamišljen je kao višejezični portal namijenjen
mladima u Europi, koji im pruža pristup europskim i nacionalnim informacijama iz
područja mladih. Područja koja Portal pokriva su građanska prava, obrazovanje,
osposobljavanje, volontiranje, razmjene, putovanja te mogućnosti za sudjelovanje u
javnom životu i aktivno građanstvo.
S obzirom na velike i brze promjene koje se danas događaju u području informacijskih i
komunikacijskih tehnologija, Europska komisija prepoznala je da sadašnji format
Europskog portala za mlade nije u skladu s potrebama, željama i navikama mladih u
prikupljanju informacija koje su im potrebne. Zbog toga je odlučeno da se pokrenu velike
promjene u strukturi i funkcionalnosti Portala, kako bi se do kraja 2012. u potpunosti
preobrazio. Novi Portal, osim novog, privlačnog izgleda, imat će bogat multimedijalni
sadržaj, bit će interaktivan i fleksibilan, kako bi se lakše približio mladima. Sadržajem će
odgovarati 8 područja strategije Europske komisije za mlade. Kao i do sad, Eurodesk
mreža bit će zadužena za kreiranje sadržaja Portala.
Dok s nestrpljenjem očekujemo kreiranje novog Portala, podsjećamo vas da je trenutna
verzija još uvijek aktualna te da možete naći mnoge korisne informacije o 31 europskoj
državi na adresi: http://europa.eu/youth. Informacije su dostupne na 25 europskih jezika,
a uskoro će se toj obitelji pridružiti i hrvatski!
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Novosti iz programa
Mladi na djelu
Rok za prijavu projekata – 1. svibnja
Obavještavamo vas da je na internetskim stranicama Agencije objavljena nova,
tehnički dorađena verzija e-obrasca na engleskom jeziku te da za potrebe prijave
na rok 01. svibnja obavezno preuzmete novu verziju.
Također, od ovog roka dostupna je 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.
Novost je i da od roka 01. 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
orginalu) 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
koverti naznačite sljedeće: sastavni dio projektne prijave, broj projekta ili
podakcija, naziv projekta.
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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 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

Datumi

Država

Rok za
prijave

Više
info

3.-8. lipnja

Njemačka

4. svibnja

ovdje

Europe in action

Osposobljavanje na njemačkom
jeziku o alatima i metodama koje
projektima u okviru programa Mladi
na djelu daju europsku dimenziju.

exCHANGE IT TOGETHER!

Međunarodni kontakt seminar za
pronalaženje partnera u okviru
podakcije 1.1 (Razmjene mladih).

11.-16.
lipnja

Slovačka

8. svibnja

ovdje

EYE Opener - TC On
Empowerment on Youth
Exchanges

Osposobljavanje o razmjenama
mladih, s posebnim naglaskom na
početnike u programu Mladi na djelu.

17.-22.
srpnja

Portugal

11. svibnja

ovdje

GET IN NET SPAIN

Osposobljavanje namijenjeno
poboljšanju kvalitete
transnacionalnih inicijativa mladih
(podakcija 1.2).

7.-12.
srpnja

Španjolska

11. svibnja

ovdje

COACH 2 COACH: Coaching
for Youth Participation

Osposobljavanje o mentorstvu
mladih u projektima u okviru Akcije 1
programa Mladi na djelu koji potiču
aktivno sudjelovanje mladih
(Razmjene mladih, Inicijative mladih,
Demokratski projekti mladih).

17.-23.
lipnja

Rumunjska

11. svibnja

ovdje

ATHOS (Advanced Training
for High quality On
Service) : Be a musketeer
for EVS!

Napredno osposobljavanje o
Europskoj volonterskoj službi za
predstavnike akreditiranih
organizacija.

24.-30.
lipnja

Francuska

14. svibnja

ovdje

”Partnership in Action”

Međunarodni kontakt seminar za
organizacije koje žele surađivati s
partnerima iz zemalja Istočnog
partnerstva.

17.-22.
lipnja

Rumunjska

18. svibnja

ovdje

TICTAC in Spain Multilateral Training
Course to Support Quality
in Action 4.3

Osposobljavanje namijenjeno
poboljšanju kvalitete projekata
osposobljavanja i umrežavanja
(podakcija 4.3).

18.-24.
rujna

Španjolska

15. lipnja

ovdje

SOHO in Hungary European Training Course
for EVS Support People

Osposobljavanje namijenjeno
organizacijama akreditiranim za
Europsku volontersku službu s ciljem
poboljšanja kvalitete projekata u
okviru Akcije 2.

5.-9. rujna

Mađarska

15. lipnja

ovdje

UNIQUE R.I.D.E. Unique
space for further personal
and professional
development of trainers
working in the youth field

Osposobljavanje za trenere aktivne u
području rada s mladima kroz
program Mladi na djelu, s ciljem
razvoja njihovih trenerskih
kompetencija.

21.-28.
listopada

Latvija

15. lipnja

ovdje
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Održana osposobljavanja unutar programa Mladi na djelu

Sport i rad s mladima, 27.- 30. ožujka, Selce
Promicanje društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu kroz
aktivnosti na otvorenom i amaterski sport jedan je od godišnjih prioriteta programa
Mladi na djelu. Shodno tome, Agencija za mobilnost i programe EU organizirala je
nacionalno osposobljavanje "Sport i rad s mladima" kako bi potencijalnim korisnicima
predstavila sport kao metodu u radu s mladima tijekom aktivnosti koje za cilj nemaju
isključivo sportsko nadmetanje, već stjecanje dugoročnih znanja i vještina samih
sudionika, njihov mentalni i fizički razvoj te promicanje zdravih stilova života.
Osposobljavanje je održano od 27. do 30. ožujka u Selcu, a sudjelovalo je 13
predstavnika organizacija od kojih je većina kroz redovne sportske aktivnosti u
svakodnevnom doticaju s mladima. Sudionici su imali priliku naučiti više o programu
Mladi na djelu te kako kroz akcije koje Program nudi obraditi sport kao temu ili ga
koristiti kao metodu u radu s mladima, osvrnuti se na razlike i sličnosti između rada s
mladima i sporta te samostalno izraditi razne sportske metode koje bi koristili u
budućem projektu. I sam program osposobljavanja bio je osmišljen na način da
omogućava sudionicima maksimalno sudjelovanje kroz sportske metode i aktivnosti na
otvorenom pa su sudionici i na vlastitom primjeru dobili ideju o tome što sport u radu s
mladima znači u kontekstu godišnjeg prioriteta programa Mladi na djelu. Svi sudionici
osposobljavanja prošli su kroz proces samoprocjene te će im se na temelju toga izdati
Youthpass potvrde.
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Od ideje do projekta, 16. i 17. travnja, Split
Kao što smo ranije najavili, Agencija je 16. i 17. travnja održala drugo od planirana tri
osposobljavanja pod nazivom „Od ideje do projekta“ namijenjeno onima koji planiraju
prijaviti projekte na roku 1. svibnja. S ciljem pobližeg upoznavanja projektnog obrasca,
elementima kvalitete projekta, rješavanja nedoumica i pitanja vezanih uz prijavu, 21
predstavnik organizacije ili neformalne skupine mladih iz cijele Hrvatske imao je priliku
doraditi svoju prijavu u skladu s dobivenim uputama. Osposobljavanje se održalo u
Splitu, u hotelu Dujam.

Info dan, 16. travnja, Split
S ciljem širenja informacija te upoznavanja potencijalnih korisnika s mogućnostima koje
nudi program Mladi na djelu, novostima u natječaju za 2012. godinu te s ostalim
mogućnostima za mlade kroz programe koje provodi Agencija, 16.travnja održan je info
dan u Splitu, u Hotelu Dujam. Osim pravila i obilježja programa, na info danu su
predstavljeni i primjeri iz prakse te su tako predstavnici udruge Argonauta iz Murtera i
Neformalne skupine „Prijatelj“ iz Splita podijelili svoje iskustvo sudjelovanja u
projektima programa Mladi na djelu s čime su približili program prisutnim sudionicima.
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Ostali natječaji
Poziv na prijavu u program za mlade
Forum za slobodu odgoja unutar projekta "Lider/ce za lokalnu zajednicu" financiranog
od strane Europske komisije organizira obrazovni program namijenjen mladima
Vukovarsko-srijemske županije. Prva aktivnost Programa je trodnevni trening na
temu demokracije, ljudskih prava, Europske unije, aktivnog građanstva i dr. koji će se
održati od 16. do 19. svibnja 2012. u Daruvaru. Svi troškovi - puta, smještaja i hrane
sudionicima će u potpunosti biti pokriveni. Prijave traju do 5. svibnja, a poziv i
dodatne informacije možete naći ovdje.

Natječaj za građanske inicijative
Četiri regionalne zaklade – partneri Nacionalne zaklade, raspisale su natječaj za
građanske inicijative “Naš doprinos zajednici”. Cjelovit tekst natječaja kao i
natječajna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama regionalnih zaklada:
Zamah iz Zagreba, Slagalica iz Osijeka, Kajo Dadić iz Splita, Zaklada za poticanje
partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule.
Više na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/103/subcategory/119

Natječaj “Mladi u srcu”
Delegacija Europske unije u RH i Ministarstvo socijalne politike i mladih RH raspisali su
natječaj u povodu obilježavanja Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske
solidarnosti 2012., pod nazivom “Mladi u srcu – Nagrada Europske godine
aktivnog starenja”, koji je otvoren do 10. rujna. Natječaj možete naći na:
http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=4031

Diži sidro i odlazi!
U Volonterskom centru Zagreb u tijeku su pripreme za sezonu međunarodnih
volonterskih kampova 2012. Ugrabite svoju priliku da na jedinstven način upoznate
svijet i različite kulture kojima je on obojen! Vaš prvi korak počinje ovdje:
http://www.vcz.hr/info-pult/novosti-i-dogadjanja/dizi-sidro-i-odlazi/
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Nagradna igra - Europski tjedan 2012. vodi u Portugal!
Već 13. put za redom u Hrvatskoj se obilježava Europski tjedan cijelim nizom
događanja i aktivnosti koje organizira ili u njima sudjeluje Delegacije Europske unije u
RH. Time se slavi važan datum u povijesti europskog ujedinjenja – 9. svibnja, Dan
Europe. Delegacija Vas ovom prilikom poziva da saznate nešto više o aktivnostima
Europskog tjedna 2012. i sudjelujete u nagradnoj igri kojom možete osvojiti putovanje
u Portugal!
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske koji točno
odgovore na pitanja iz EU kviza.
Nagrada su dvije avionske karte za let iz Zagreba u Portugal uključujući i tri
noćenja s doručkom u hotelu u Portu (Portugal) kao i jednodnevni posjet Guimarãesu,
jednoj od Europskih prijestolnica kulture u 2012. Putovanje se mora ostvariti u
razdoblju od 9. do 12. srpnja 2012. Nagradno putovanje vrijedi za dvije osobe od kojih
barem jedna mora biti punoljetna.
Nagradna igra traje do 6. svibnja 2012. Izvlačenje nagrada održat će se 9. svibnja a
imena pobjednika bit će objavljena na web stranicama Delegacije Europske unije dan
nakon izvlačenja.

Info dani učenja stranih jezika u inozemstvu
Ususret ljetnim odmorima Institut za razvoj obrazovanja (IRO) od 1. do 16. svibnja
2012. organizira Talk to the World, informativne dane za učenje stranih jezika u
inozemstvu. U posebnom info kutku posjetitelji će moći besplatno testirati svoje
znanje engleskog jezika, iskusiti online jezične tečajeve i dobiti stručne preporuke za
usavršavanje stranih jezika u inozemstvu. Informativni kutak će biti otvoren za sve
posjetitelje u prostorijama IRO-a, Preradovićeva 33, u uredovno vrijeme (srijeda 9-13
sati; utorak i četvrtak 16-20 sati). Više informacija potražite na: http://iro.hr/hr/infoservis/vijesti-iz-instituta/priopcenja-za-javnost/view-info-6324
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Vijesti iz Europe
Preporuke s konferencije EU o mladima
Konferencija EU o mladima, održana u Danskoj u ožujku rezultirala je zajedničkim
preporukama prestavnika mladih i nacionalnih autoriteta u području mladih u zemljama
članicama EU. Preporuke su fokusirane na sudjelovanje mladih u demokratskom životu
zajednice, što je i tema trenutnog ciklusa Strukturiranog dijaloga u Europi. Neke od
preporuka su: snižavanje granice za pravo glasa na izborima na 16 godina; zaseban
program za mlade s posebnim budžetom; pojačano uključivanje mladih u procese
donošenja odluka. Preporuke, kao i video snimke s konferencije, možete naći na
Europskom portalu za mlade.
Više informacija: http://europa.eu/youth

UNESCO-v svjetski atlas rodne jednakosti u obrazovanju
S preko 120 mapa, grafikona i tabela, ova UNESCO-va publikacija omogućava
čitateljima da vizualiziraju obrazovne puteve djevojčica i dječaka u vidu pristupa,
sudjelovanja i napretka u obrazovanju od predškolskog do tercijarnog obrazovanja.
Više informacija: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf

Probuđena generacija. Tvoj izbor čini razliku
Kampanjom Europske komisije „Probuđena generacija – tvoj izbor čini razliku“ o
efikasnosti resursa želi se podići svijest o potrebi za mudrim korištenjem prirodnih
resursa. Građane Europe želi se potaknuti da razmišljaju o svom utjecaju na planet
kada donose odluke o kupnji. Na web stranici kampanje možete se upoznati s ovom
inicijativom EU te naučiti na koji način naši izbori čine razliku koja utječe na dobrobit
nas i našeg planeta.
Više informacija: http://www.generationawake.eu
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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.
Iz nadolazećih rokova izdvajamo sljedeće:

Henkel Artist Studentship 2012
Za umjetnike s područja središnje, istočne i jugoistočne Europe otvoren je natječaj za
tromjesečnu stipendiju u Beču, koja uključuje studio, smještaj, osiguranje, mjesečnu
školarinu u iznosu od 1.000 € i prezentaciju završnog rada. Natječaj je otvoren za
vizualne umjetnike u dobi do 35 godina, koji djeluju u području slikanja, crtanja,
fotografije, izrade videa i instalacija. Relevantni radovi su oni nastali nakon 2009.
godine. Prijave se prihvaćaju iz sljedećih zemalja: Albanija, Armenija, Azerbejdžan,
Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Hrvatska, Kosovo, Makedonija,
Moldavija, Rumunjska, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina. Rok za prijavu je: 27. lipnja
2012.
Više informacija:
http://www.henkel-cee.com/cps/rde/xchg/henkel_cee/hs.xsl/young-artist-s-prizecee7665.htm

PLURAL+ Youth Video Festival 2012
Mladi između 9 i 25 godina iz cijelog svijeta pozvani su da pošalju svoje kratke video
uratke u trajanju od 1 do 5 minuta, te na taj način podijele svoje misli, iskustva,
mišljenja, pitanja i prijedloge o temama migracije i različitosti. Video koji žele prijaviti
trebao je nastati nakon siječnja 2010., a ukoliko nije na engleskom jeziku, mora imati
engleske titlove. Međunarodni žiri dodijelit će nagrade u tri dobne kategorije: 9 – 12, 3
– 17, 18 – 25 godina. Sva tri pobjednika dobit će po 1000 američkih dolara nagrade.
Video je potrebno poslati do 1. srpnja 2012.
Više informacija: http://pluralplus.unaoc.org
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