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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.
Ovaj broj Eurodesk biltena donosi vam, između ostalog:


priču o posjetu Eurodesk centru u Celju,



rezultate natječaja programa Mladi na djelu,



obavijest o pokretanju baze mentora za inicijative mladih,



informacije o dobivanju Youthpass potvrde za sudjelovanje u projektima,



mogućnosti za osposobljavanje.

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
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.
Tijekom 2011. godine uspostavili smo suradnju s regionalnim info centrima za mlade u 4
hrvatska grada: Osijek, Rijeka, Split i Zagreb. Kako bismo ojačali kapacitet regionalnih
info centara u pružanju usluga mladima, Eurodesk je omogućio predstavnicima centara
studijske posjete u druge slične organizacije koje su dio Eurodesk mreže multiplikatora.
Tako su u prosincu Splićani i Osiječani posjetili organizacije u Poljskoj, dok su
predstavnice zagrebačkog info centra boravile u Mladinskom centru Celje. Njihovu priču
donosimo u nastavku.
Kako nam je bilo u Mladinskom Centeru Celje?
Kada smo tog ponedjeljka krenule iz Zagreba, nismo znale što očekivati. Posjet
Mladinskom centeru Celje za nas je bio izazov i prilika da mnogo naučimo. S obzirom na
to da živimo u susjednim zemljama, očekivali smo sličnu situaciju kao i u Hrvatskoj,
konkretno Info centru Zagreb. Jedina razlika za koju smo bile sigurne da postoji bila je u
prostoru, s obzirom da Info centar Zagreb dijeli prostor sa udrugom za promicanje
kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom, a MCC je zasebni centar.
Domaćini su nam od početka dali do znanja da sve mora funkcionirati, ne savršeno, ali
skoro. MCC je veliki centar u sklopu kojeg su: kafić, hostel, predavaonice, klub,
informacijski centar, internet kutak, konferencijska dvorana i multimedijalna soba.
Aktivnosti MCC-a usmjerene su: djeci
predškolskog uzrasta, učenicima osnovnih i
srednjih škola, te studentima, odnosno svim mladima od 15 do 29 godina starosti. Sve je
usmjereno upravo njima, s mladima sve počinje i završava. Projekti su od početka
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do kraja „njihovih ruku djelo“, MCC je tu samo da ih podrži i mentorira. U prostorijama
kluba, umjetnicima je omogućeno da se izraze kroz glazbu i kazališne predstave. Tamo se
također organiziraju i okrugli stolovi te okupljanja različitih udruga i interesnih skupina. Za
te događaje centar besplatno osigurava prostor, svu potrebnu opremu te promociju u
medijima.
O svemu ovome djelatnici MCC-a pričali su nam kao o nečemu što se podrazumijeva da
mora biti tu, neprestano ističući da postoji još mnogo prostora za napredak i mnogo mladih
do kojih tek trebaju doći. Samozatajno će ipak priznati da je MCC u 2010. godini dobio
nagradu za najbolji hostel u Sloveniji. Dojma smo da je razlog tomu neobična priča koja
stoji iza hostela. Točnije devet takvih priča, jer je svaka soba u hostelu uređena na način
da priča jednu legendu o Celju. Pazilo se do najsitnijih detalja pa čak i lampe sadrže motiv
iz neke od legendi, ovisno u kojoj se sobi nalazite. Premda hostel nije temeljna djelatnost,
jako dobro ocrtava funkcioniranje Mladinskog centra Celje; to je brend koji se živi. Postoji
čak i labelo s logom MCC-a, a MCC majice nose konobari u kafiću, jednostavno gdje god se
okrenete vidite njihov logo. Osigurana je stalna vidljivost u javnosti; osim web stranice,
MCC svaki tjedan ima newsletter, jednom mjesečno izlazi tiskana publikacija, koju
dostavljaju na adrese škola, vrtića i fakulteta.
Slično smo doživjele i u Mladinskom centru Dravinjske doline. Funkcioniranje je vrlo slično
celjskom, pa tako i jedni i drugi imaju sličan prostor, područje djelovanja te nekoliko EVS
volontera koji trenutno radi u centrima. U europskom projektu kojeg trenutno provodi
MCDD sudjeluju 23 partnera. MCDD-u je promocija jako razvijena pa rade vizit-karte za
volontere. Budući da je MCC dio Eurodeska, zadnjeg dana posjeta Sloveniji, vidjele smo
kako to funkcionira. Putem Eurodeska se pružaju informacije namijenjene mladima i
organizacijama koje se bave mladima.
Uz ovako razvijen sustav i entuzijazam da se dopre do mladih i da se napravi što oni žele,
ne sumnjamo da će se centri za mlade u Sloveniji razvijati i širiti. Na nama je da
iskoristimo ono što smo naučili na ovim primjerima dobre prakse, kako bi Info centar za
mlade Zagreb postao mladima mjesto u kojem pronalaze prostor da ostvare ono što žele, a
ne mogu sami.
Napisale: Ivana Kuzmanić i Ivona Šeparović
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Novosti iz programa
Mladi na djelu
Rezultati natječaja
Objavljeni su rezultati natječaja za dodjelu financijskih potpora za projekte programa
Mladi na djelu - rok prijave 1. studenog 2011. godine. Od 43 zaprimljene prijave,
ukupno je odobreno 18 projekata, od čega 3 Razmjene mladih, 5 Inicijativa mladih, 1
Demokratski projekt mladih, 5 projekata Europske volonterske službe, 1 projekt
Suradnje sa susjednim zemljama EU, 2 projekta Osposobljavanja i umrežavanja osoba
aktivnih u radu s mladima i organizacijama mladih te 1 Sastanak mladih i osoba
odgovornih za politiku prema mladima. Tako smo u 2011. godini ukupno odobrili 89
projekata u sklopu programa Mladi na djelu.
Detaljne rezultate natječaja s 5. roka za prijave u 2011. godini možete naći na našim
stranicama: http://mobilnost.hr/nio.php?o=214.
Čestitamo uspješnim prijaviteljima te pozivamo sve organizacije koje se bave mladima
da prouče program Mladi na djelu, pronađu ogovarajuću akciju u koju bi mogli uklopiti
svoj projekt te da se prijave za dobivanje financijske potpore. Za sva pitanja o
Programu i njegovim akcijama, kao i načinu i uvjetima za prijavu, možete nam se
obratiti putem adrese yia@mobilnost.hr.

Baza mentora
U svrhu pružanja podrške mladima pri provođenju inicijative mladih (unutar programa
Mladi na djelu) te osiguranja kvalitetnog rada s mladima, početkom 2012. godine
Agencija za mobilnost i programe EU uspostavila je bazu mentora, koju vam ovom
prilikom ponosno predstavljamo. U bazi se nalazi 13 mentora koji su prošli
osposobljavanje za mentore u inicijativama mladih, u organizaciji hrvatske Agencije ili
neke druge europske Nacionalne agencije. Bazu mentora možete pronaći na
internetskim stranicama Agencije, a mentori su raspoređeni po gotovo svim županijama
RH.
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Grupama mladih koje žele provoditi inicijative mladih odabir mentora iz baze nije
obavezan, odnosno, prijavitelji mogu izabrati mentora koji nije u bazi Agencije, prema
uvjetima i pravilima programa Mladi na djelu. U slučaju odabira mentora iz baze, grupe
mladih uspostavljaju komunikaciju s mentorom bez direktnog posredovanja Agencije te
se dogovaraju o budućoj suradnji prije prijave projekta inicijative mladih.
Mentori u inicijativama mladih nužni su u projektima koji uključuju sudionike mlađe od
18 godina, dok je u ostalim inicijativama angažiranje mentora opcionalno, ovisno o
potrebama grupe ili projekta.
Budući da su inicijative mladih projekti u kojima mladi imaju ključne uloge, izuzetno je
važno razumjeti ulogu mentora u inicijativama mladih kako bi se ispunili specifični
ciljevi ovih projekata. Mentor nije voditelj projekta, nije savjetnik, ne može biti član
skupine, ni zakonski zastupnik, a nije niti profesionalac/stručnjak koji pruža samo
tehničku podršku u određenom području.
Mentor, kako ga definira Programski vodič, je resursna osoba koja ima iskustva u radu s
mladima i /ili inicijativama mladih te može pratiti skupine mladih, facilitirati proces
učenja i podupirati njihovo sudjelovanje. Mentor ostaje izvan Inicijative mladih, ali
podupire skupinu mladih u pripremi, provedbi i evaluaciji njihovog projekta zavisno od
potreba grupe. Mentorstvo je partnerstvo s mladima u kreativnom procesu koji potiče
na razmišljanje i inspirira mlade da iskoriste u cjelosti svoj osobni potencijal.
Mentor treba: otkriti, pojasniti i prilagoditi se onome što mladi žele postići; potaknuti
mlade na samootkrivanje; izvući rješenja i strategije koje potječu od samih mladih te
držati mlade odgovornima za ono što rade. Ukratko, mentor je osoba koja pomaže
mladima da što bolje provedu svoje zamisli i aktivnosti te da na taj način steknu
značajno iskustvo neformalnog učenja, uče se samostalnosti i odgovornosti.
Krajem 2012. godine Agencija će održati još jedno osposobljavanje za mentore, o čemu
ćemo vas na vrijeme obavijestiti.
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Youthpass – instrument za priznanje neformalnog učenja
Stjecanjem statusa punopravne programske zemlje, u Hrvatskoj je od 2011.
omogućeno izdavanje potvrda o znanjima i vještinama stečenima na neformalan način
kroz projekte programa Mladi na djelu. Mladi na djelu, kao program neformalnog
obrazovanja nesumnjivo doprinosi stjecanju novih ili jačanju postojećih kompetencija.
Kako bi se olakšalo vrednovanje i priznavanje neformalnog učenja unutar programa
Mladi na djelu, razvijen je poseban alat - Youthpass. Kreiranjem Youthpass potvrde
Europska komisija želi osigurati priznavanje iskustava stečenih kroz sudjelovanje u
različitim aktivnostima programa MnD.
Youthpass se razlikuje od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za
stečena znanja i vještine tijekom sudjelovanja u obrazovnim aktivnostima. Youthpass
potvrda je proizvod, no da biste do tog proizvoda došli potrebno je osvijestiti naučeno.
Shodno tome, Youthpass je ujedno i proces jer o stečenim znanjima mlade osobe ne
odlučuje neka vanjska osoba, već sam sudionik koji želi ishoditi Youthpass potvrdu.
Nakon provedenih aktivnosti mlada osoba prolazi kroz proces samoprocjene, odnosno
zajedno s mentorom, voditeljem ili s drugim sudionicima projekta ocjenjuje svoje
sudjelovanje u projektu te donosi zaključak o rezultatima učenja. Samoevaluacija je
izrazito bitna jer osviještavanjem naučenoga sudionik projekta (mlada osoba) postaje
sigurnija u sebe i svoje sposobnosti koje će moći u budućnosti upotrebljavati u nekim
drugim situacijama, a i postaje svjesnija osobnog napretka zahvaljujući sudjelovanju u
projektu.
Youthpass se temelji na Ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje usvojenima u
prosincu 2006. godine od strane Europskog parlamenta i Vijeća EU. Vještine, znanja i
stavovi koje je moguće steći sudjelujući u određenom projektu programa Mladi na djelu
kategorizirani su unutar 8 ključnih kompetencija. Komunikaciju na materinjem
jeziku mlada osoba može unaprijediti, primjerice, kroz redovnu službenu
korespondenciju s lokalnim tijelima dok provodi projekt Inicijative mladih. Međunarodni
karakter većine akcija unutar programa Mladi na djelu omogućava unaprijeđenje
komunikacije na stranim jezicima, a kroz, primjerice, vođenje brige o troškovima
projekta moguće je unaprijediti matematička znanja ili steći digitalne vještine
radom u operativnim programima. Susretom s mladima iz drugih zemalja i potpuno
drugačije kulturne pozadine osvijestit ćete vlastitu, ali i upoznati druge kulture i
običaje. Tijekom sudjelovanja u projektu programa Mladih na djelu niz je situacija koje
pružaju mogućnost stjecanja širokog spektra znanja i vještina u sklopu 8 ključnih
kompetencija cjeloživotnog učenja.
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U ovom trenutku moguće je izdavanje Youthpass potvrda za sljedeće projekte:
Razmjene mladih unutar podakcija 1.1 i 3.1, Inicijative mladih, Europska volonterska
služba, Osposobljavanja unutar podakcija 3.1 i 4.3, a tijekom godine se očekuje
otvaranje mogućnosti za izdavanje Youthpassa i za sve ostale akcije, odnosno
aktivnosti. Youthpass potvrdu moguće je izdati na svim dostupnim jezicima. Od 28.
veljače omogućeno je izdavanje Youthpass potvrda na hrvatskom jeziku.
Kako Youthpass ne bi ostao samo potvrda o sudjelovanju projektu i lijepa uspomena,
Agencija za mobilnost i programe EU potiče sve mlade na proces samoprocjene te
korištenje Youthpass potvrde u praksi prilikom zapošljavanja ili drugih situacija u
kojima kompetencije kojima Youthpass svjedoči možete iskoristiti kao prednost.
Korištenjem Youthpassa u praksi ujedno doprinosite priznavanju postignuća u
procesu neformalnog učenja.
Pozivamo sve vlasnike Youthpass potvrda da na yia@mobilnost.hr podijele s nama
svoje iskustvo korištenja Youthpassa u praksi, a više o samom Youthpassu, ključnim
kompetencijama te načinima samoprocjene za svaku (pod)akciju programa Mladi na
djelu možete saznati u Youthpass vodiču.

Od ideje do projekta
Za predstavnike 17 organizacija iz cijele Hrvatske koje su planirale prijaviti projekt u
okviru programa Mladi na djelu na roku 1. veljače, Agencija je 18. i 19. siječnja u
Rijeci organizirala osposovljavanje na kojem su sudionici imali priliku upoznati se s
prijavnim obrascem i elementima kvalitete projekata, razjasniti nedoumice vezane za
pripremu i provedbu projekata te dobiti povratne informacije o svojim projektnim
idejama od strane predstavnika Agencije.
Uz mogućnost individualnog savjetovanja osobno u Zagrebu, te e-mailom i
telefonom, Agencija će u 2012. organizirati prije svakog roka za prijavu dvodnevno
osposobljavanje za organizacije koje planiraju prijaviti projekte na tom
roku. Sljedeće osposobljavanje planira se sredinom travnja u Splitu za
organizacije koje planiraju prijaviti projekt na roku 1. svibnja. Troškove sudjelovanja
na osposobljavanju pokriva Agencija u okviru Plana osposobljavanja i suradnje.
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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 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:








međunarodna osposobljavanja - 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 dostupna međunarodna osposobljavanja i kontakt seminare možete
pretraživati na SALTO stranicama, a o mogućnostima koje se organiziraju na
nacionalnoj razini te o studijskim posjetima možete doznati kroz naše obavijesti koje
redovno šaljemo, na našim web stranicama ili kontaktirajući nas.
Troškovi sudjelovanja na svim aktivnostima pokriveni su u većoj mjeri kroz program
Mladi na djelu a od sudionika i njihovih organizacija se očekuje da sudjeluju u putnim
troškovima sa 30€ u međunarodnim aktivnostima ili 20% u aktivnostima organiziranim
u Republici Hrvatskoj.
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Naslov

Tema

Datumi

Država

Rok za
prijave

Više
info

Meet in Diversity! Contact making seminar
for Youth Exchanges with
cultural minorities

međunarodni kontakt seminar za organizacije
koje traže međunarodne partnere za razmjene
mladih koje uključuju mlade koji su pripadnici
kulturnih manjina

10.-14.
travnja

Hrvatska

1. ožujka

ovdje

ATOQ Advanced Training
On Quality for youth
exchanges

napredno osposobljavanje o razmjenama mladih
za organizacije koje su provele barem jednu
razmjenu mladih i žele raditi na poboljšanju
kvalitete budućih razmjena mladih

24.-29.
travnja

Litva

2. ožujka

ovdje

Climate Change

osposobljavanje za mlade od 20 do 30 godina
koji su aktivni u području zaštite okoliša

23.-27.
travnja

Njemačka

2. ožujka

ovdje

„DemoPeople” Contact
Making Seminar

međunarodni kontakt seminar za organizacije
koje traže međunarodne partnere za projekte na
temu aktivnog građanstva mladih u okviru
podakcija 1.3 i 5.1

17.-22.
travnja

Poljska

4. ožujka

ovdje

European Rural Youth Make New Contacts!

međunarodni kontakt seminar za organizacije
koje traže međunarodne partnere za projekte koji
uključuju mlade iz ruralnih sredina

10.-15.
travnja

Finska

7. ožujka

ovdje

Finding Demo

osposobljavanje o demokraciji i aktivnom
sudjelovanju mladih s posebnim naglaskom na
Demokratske projekte mladih (podakcija 1.3)

17.-22.
travnja

Finska

13. ožujka

ovdje

Combating Youth Violence
- Education...Inspiration...
Action!

osposobljavanje na temu nasilja među mladima
te alata i metode za korištenje u radu s
društveno isključenim mladima

27. travnja
- 3.
svibnja

Ujedinjeno
Kraljevstvo

15. ožujka

ovdje

National and EU Youth
Policies

seminar o europskim politikama za mlade te
sinergiji između europskih strategija za mlade s
nacionalnim, lokalnim i regionalnim politikama za
mlade

24.-26.
travnja

Slovenija

15. ožujka

ovdje

Power of Non Formal
Education CH - NFE and
Youth exchanges

osposobljavanje o neformalnom obrazovanju te
njegovoj primjeni u radu s mladima i programu
Mladi na djelu

3.-8. lipnja

Švicarska

1. travnja

ovdje

European Citizenship in
Youth Work Training
Course in Croatia

osposobljavanje na temu koncepta europskog
građanstva i njegove primjene u radu s mladima

11.-17.
lipnja

Hrvatska

1. travnja

ovdje

Let's meet the three
cultures

osposobljavanje o kulturnom identitetu u
Mediteranskoj regiji s posebnim naglaskom na
poticanje suradnje sa Mediteranskim partnerskim
zemljama

11.-16.
lipnja

Bugarska

13.
travnja

ovdje

RLB TC - Removing the
linguistic barriers in
English within
intercultural
communication

osposobljavanje o interkulturnoj komunikaciji u
međunarodnim projektima

11.-17.
lipnja

Francuska

17.
travnja

ovdje

CMS Outdoors

međunarodni kontakt seminar za organizacije
koje traže međunarodne partnere za razmjene
mladih čija je glavna metoda aktivnosti na
otvorenom

4.-8. lipnja

Norveška

17.
travnja

ovdje

10

Vijesti iz Europe
Ključni podatci o obrazovanju u 2012. godini
Ključni podatci o obrazovanju vodeća je publikacija koja prati razvoj europskog
obrazovnog sustava u posljednjem desetljeću, a izdaje ju Eurydice, u suradnji s
Eurostat-om. U izvješću se uspoređuju statistički podatci s kvalitativnim informacijama
za opisivanje organizacije, upravljanja i funkcioniranja 37 europskih obrazovnih
sustava u rasponu od predškolskog do visokog obrazovanja.
U izvješću se, između ostalih, donose zaključci o tome da mladi dulje ostaju u
obveznom obrazovanju; da se povećala autonomnost škola, te da nastavnici imaju
veću slobodu izbora u odlučivanju o nastavnim metodama koje će koristiti, u
postavljanju internih kriterija za procejnu učenika, kao i u izboru udžbenika.
Kvaliteta obrazovanja jedan je od glavnih prioriteta u Europi i sve više se vrednuje na
nivou škole, nastavnika ili obrazovnog sustava.
Izvješće naglašava kako se povećava podrška nastavnicima, no kako nastavnička
zvanja i dalje ostaju neatraktivna – zamjetan je pad broja školovanih nastavnika, dok
se u isto vrijeme veliki broj sadašnjih nastavnika približava mirovini.
Izvješće također pokazuje i ohrabrujuće znakove - finciranje obrazovanja je stabilno u
većini zemalja članica, a visoko obrazovanje pokazuje se kao najbolje osiguranje protiv
nezaposlenosti, budući da je s diplomom veća mogućnost pronalaženja željenog posla,
nego bez diplome.
Potpuni izvještaj možete naći ovdje: "Key Data on Education 2012 Developments in
European education systems over the last decade".

11

Erasmus: mijenja živote, širi vidike već 25 godina
Erasmus, najuspješniji svjetski program razmjene studenata, ove godine slavi 25
godina. Gotovo 3 milijuna studenata sudjelovalo je u programu Erasmus od njegovog
početka 1987. godine. Proslavu 25. godišnjice Erasmusa, pod sloganom „Erasmus:
mijenja živote, širi vidike već 25 godina“, otvorila je 30. siječnja Androulla Vassiliou,
europska povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade. Pri tome je
naglasila da je mobilnost unutar programa Erasmus jedna od najvažnih strategija
Europske komisije za borbu protiv nezaposlenosti mladih.
U akademskoj godini 2011./2012. više od 250.000 studenata sudjelovati će u
programu Erasmus. Očekuje se da će najpopularnije destinacije za studente biti
Španjolska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Italija, dok će najviše
studenata koji sudjeluju u Erasmus programu dolaziti iz Španjolske, Francuske,
Njemačke, Italije i Poljske.
Za Erasmus projekte u razdoblju od 2007. – 2013. Europska unija je osigurala oko 3
milijarde eura. Danska će, kao predsjedavajuća članica Europske unije za prvu polovicu
2012., zajedno s Europskom komisijom organizirati konferenciju 9. svibnja u
Kopenhagenu. Da ne bi ostalo samo na tome, godišnjica će se proslaviti raznim
događanjima i u ostalim zemljama članicama.
Više o programu Erasmus, u kojemu i Hrvatska punopravno sudjeluje od 2011. godini,
doznajte na http://ec.europa.eu/education/erasmus i na stranicama Agencije
http://mobilnost.hr/index.php?id=10.
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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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