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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. 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 i na Facebook-u!
Od svibnja nas možete naći na http://www.facebook.com/eurodesk.hrvatska, gdje
objavljujemo 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.
‘Lajkajte’ našu stranicu i podijelite sadržaj sa svima koje bi moglo zanimati!
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Novosti iz programa
Mladi na djelu
Oslobođenje od PDV-a
Projekti programa Mladi na djelu, kao projekti financirani od strane EU su oslobođeni
plaćanja PDV-a. Da bi dobili oslobođenje svi korisnici programa Mladi na djelu trebaju
uputiti Zahtjev za oslobođenje od plaćanja PDV-a Agenciji za mobilnost i programe EU.
Agencija zahtjev prosljeđuje Ministarstvu socijalne politike i mladih koje izdaje rješenje.
Kako MSPM ovjerava samo jedno rješenje u tijeku trajanja projekta, korisnici prilikom
svake nabave trebaju kopirati ovjerene stranice ugovora dobivene od MSPM-a, ovjeriti ih
svojim žigom i potpisom čelnika ustanove te ih predati isporučitelju.
Svi korisnici su dužni do 20. siječnja tekuće godine dostaviti zbirnu tablicu za prethodnu
godinu na obrascu Izvješće o oslobođenju od plaćanja PDV-a i preslike pripadajućih
računa.
Prema tumačenju Porezne uprave, Agencija za mobilnost i programe EU neće prihvatiti
račune u kojima je naveden PDV. To znači da se neće prihvaćati niti računi na kojima je
naveden PDV, ali nije naplaćen ili je izvršen povrat PDV-a putem isplatnice.
Detaljnije o proceduri oslobađanja od PDV-a i tumačenju Porezne uprave možete pročitati
ovdje:http://www.mobilnost.hr/index.php?id=378
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Youthpass potvrde
Izrada Vaših Youthpass potvrda od sada će biti još jednostavnija! SALTO resursni
centar za osposobljavanje i suradnju (SALTO T&C) nadležan za provedbu
Youthpassa te podršku priznavanju neformalnog obrazovanja omogućio je unos
podataka o primateljima Youthpassa izravno s Excel liste sudionika! Zahvaljujući
ovoj mogućnosti, podatke o sudionicima možete unijeti sa svega nekoliko klikova
mišem! Osim ove pogodnosti, novost je i da sudionici mogu biti pozvani da
samostalno unesu i/ili potvrde točnost osobnih podataka koji će biti sastavni dio
Youthpass potvrde!
Nadamo se da će ove promjene olakšati pripremu i izradu vaših budućih Youthpass
potvrda na stranici www.youthpass.eu!
Ne zaboravite koristiti vlastite Youthpass potvrde u praksi! One su potvrda znanja i
vještina koje ste stekli neformalnim učenjem!
Podijelite s nama situacije kada vam je Youthpass koristio i dajte svoj doprinos u
priznavanju neformalnog obrazovanja!
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Istraživanje o radu s mladima
Za razliku od mnogih europskih zemalja koje imaju dugu tradiciju rada s mladima, u
Hrvatskoj nisu jasno definirane koje kompetencije, znanja, vještine i sposobnosti su
potrebne osobama koje rade s mladima da bi bile uspješne u tom poslu. Isto kao što
nije definirano koje struke su najkompetentnije za rad s mladima, odnosno ne postoji
struka osobe koja radi s mladima (youthworker). Većina youthworkera radi na
volonterskoj osnovi i susreću se sa raznim financijskim i institucionalnim problemima.
Kako bi potaknula promjene na vrlo širokom i nedovoljno formaliziranom području rada
s mladima Agencija za mobilnost i programe EU provela je natječaj za provođenje
istraživanja i izradu analize stanja u području rada s mladima u Hrvatskoj. Prvo
istraživanje o radu s mladima ove vrste u Hrvatskoj, pod nazivom „Rad s mladima –
definicije, izazovi i europska perspektiva“ proveo je Forum za slobodu odgoja.
U istraživanju su sudjelovale organizacije koje rade s mladima i za mlade iz cijele
Hrvatske te osobe koje se bave mladima u formalnom obrazovanju.
Istraživanje, rezultate istraživanja i preporuke temeljene na istraživanju možete
pročitati ovdje: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=294
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Izvještaj s konferencije "Tko se boji velike zločeste krize- Strukturirani
dijalog o nezaposlenosti mladih u RH“
Završna konferencija projekta Mreže mladih Hrvatske „Tko se boji velike zločeste
krize – Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih u RH“ održana je
19.06.2012. u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.
Konferenciji su uz predstavnike Mreže mladih Hrvatske, Nikolu Bukovića i Katarinu
Prpić koji su iznijeli informacije o provedenom projektu sudjelovali i mladi sudionici
fokus grupa koji su podijelili svoja iskustva, predstavnica Instituta za društvena
istraživanja Dunja Potočnik koja je iznijela informacije o strukturiranom dijalogu na
europskoj razini.
Kratke govore na kraju uvodnog dijela održali su i ministar rada i mirovinskog sustava
Mirando Mrsić te potpredsjednica Vlade te ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić koji su nezaposlenost mladih i njezino rješavanje naveli kao jedan od
prioriteta rada ove Vlade.
Nakon pozdravnih govora rad se nastavio u manjim radnim grupama na osnovi
rezultata dobivenih istraživanjem. Rezultati rasprava doneseni u grupama izneseni su
na završnoj raspravi i objedinjeni u konačan zaključak projekta.

06

Godišnji prioriteti programa Mladi na djelu
Kao što smo u prošlom broju naveli u narednim brojevima predstavit ćemo svaki od
godišnjih prioriteta. U ovom broju osvrnut ćemo se na nezaposlenost mladih i predstaviti
projekt koji odražava taj prioritet.
Svi prijedlozi projekata koji sadrže i teme godišnjih prioriteta imaju prednost pri
ocjenjivanju i odlučivanju o dodjeli financijskih sredstava. Godišnje prioritete definira
Europska komisija prema procjeni aktualnih problema i izazova kojima bi se projekti
unutar programa Mladi na djelu trebali baviti u toj godini.
Za 2012. godinu, godišnji prioriteti su sljedeći:
projekti koji promiču predanost mladih prema uključivom rastu, a pogotovo:
projekti koji se bave problemom nezaposlenosti mladih kao i projekti
koji potiču mobilnost nezaposlenih mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u
društvu. Nezaposlenost mladih će biti prioritet u svim Akcijama Programa
kako bi se osigurao pristup nezaposlenih mladih svim mogućnostima koje
Program nudi;
projekti koji se bave problemom siromaštva i marginalizacije i koji
potiču svijest mladih i njihovu predanost rješavanju tih problema s ciljem
stvaranja uključivog društva. U tom kontekstu, poseban naglasak će se
stavljati na uključivanje mladih migranata, mladih s invaliditetom i gdje je
značajno, mladih Roma;
projekti koji potiču duh inicijative, kreativnosti i poduzetništva te zapošljivosti,
pogotovo kroz Inicijative mladih;
projekti koji promiču zdrava ponašanja, pogotovo kroz promoviranje aktivnosti na
otvorenom i amaterski sport, kao načine promicanja zdravih stilova života te
podržavanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja mladih u društvu;
projekti koji podižu svijest i mobiliziraju mlade oko globalnih ekoloških izazova i
klimatskih promjena, na taj način potičući razvoj „zelenih” vještina i ponašanja
među mladima i njihovu predanost održivijem razvoju.

07

Nezaposlenost mladih
Nezaposlenost mladih problem je s kojim se susreću gotovo sve zemlje svijeta. Prema
podacima institucija rada UN-a, trenutno je nezaposleno oko 75 milijuna mladih ljudi u
dobi od 15-24 godine, a Međunarodna organizacija rada očekuje da će još oko 12,7
posto mladih ljudi biti bez posla u ovoj godini. Nezaposlenost mladih u Europskoj uniji
popela se na 20% populacije, dok je u Hrvatskoj oko 35%.
Svjesna ovog problema, a kako bi pružila više i jednake mogućnosti za mlade ljude u
obrazovanju i na tržištu rada te kako bi potakla mlade da budu aktivni građani i
sudjeluju u društvu, Europska komisija usvojila je novu strategiju EU za politike prema
mladima - "Mladi - Ulaganje i osnaživanje" (2010.-2018.).
Strategija "Mladi - Ulaganje i osnaživanje" priznaje da su mladi jedna od najranjivijih
skupina u društvu, posebno u sadašnjoj gospodarskoj i financijskoj krizi, ali i da su u
našem društvu koje stari, upravo mladi ljudi dragocjen resurs. Nova strategija uključuje
kratkoročne i dugoročne aktivnosti u ključnim područjima politike za mlade posebno u
području obrazovanja, zapošljavanja, kreativnosti i poduzetništva, socijalne
uključenosti, zdravlja i sporta te umreženosti i volontiranja. Nova strategija također
naglašava važnost rada s mladima te upotrebu mjera za bolju provedbu politika prema
mladima na razini EU-a.
Ciljevi strategije "Mladi - Ulaganje i osnaživanje" su:
stvoriti više mogućnosti za mlade u obrazovanju i zapošljavanju,
poboljšati pristup i potpuno sudjelovanje svih mladih u društvu te
poticati solidarnost između mladih i društva.
Nezaposlenost mladih te promocija aktivnog sudjelovanja nezaposlenih mladih u društvu
prioriteti su programa Mladi na djelu od 2010. godine.
Budući da je visoka stopa nezaposlenosti jedan od najvećih problema s kojim se mladi
danas susreću, Europska komisija odredila je nezaposlenost mladih kao jedan od
godišnjih prioriteta za sve Akcije programa Mladi na djelu s ciljem da se nezaposlenim
mladima osigura pristup u mogućnosti koje Program nudi. Osim toga, mlade se želi
potaknuti na inicijativnost i poduzetništvo te se tako u 2012. godni kroz program Mladi
na djelu daje prednost projektima koji potiču duh inicijative, kreativnosti i poduzetništva
te zapošljivosti (pogotovo kroz Inicijative mladih).
Zapošljavanje mladih bila je prva tema za raspravu u kontekstu strukturiranog dijaloga
između javnih vlasti, agencija i organizacija mladih na razini EU i unutar država članica.
Kao primjer dobre prakse strukturiranog dijaloga koji se bavi temom nezaposlenosti
mladih u Hrvatskoj, ističe se projekt Mreže mladih Hrvatska - "Tko se boji velike
zločeste krize":
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Projekt "Tko se boji velike zločeste krize- Strukturirani dijalog o nezaposlenosti
mladih u RH“ financiran je na roku 01. travnja 2011. te je u nešto više od godinu dana
proveden čitav niz aktivnosti koje su za cilj imale utjecaj na smanjenje nezaposlenosti
mladih i otvaranje većeg broja kvalitetnijih radnih mjesta za mlade kroz konzultacijski
proces na svim razinama.
Projekt je okupio predstavnike institucija nadležnih za pitanje nezaposlenosti i
zapošljavanja, stručnjake te partnere iz lokalnih organizacija mladih.
Predstavnici nadležnih tijela uključili su podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Hrvatske gospodarske komore - Pula te Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske.
U sklopu projekta održane su online konzultacije s mladima, proveden je anketni
upitnik, održano 8 fokus grupa u različitim dijelovima Hrvatske (Osijek, Split, Rijeka,
Zagreb, Karlovac, Knin, Pula i Slatina) te je osnovana Nacionalna skupina za
strukturirani dijalog.
Projekt je završio Nacionalnom konferencijom na kojoj su izneseni dobiveni
rezultati. Obradom prikupljenih podataka utvrđeno je 5 tematskih cjelina: temeljni
diskursi sudionika o problemu, nezaposlenosti mladih, posljedice nezaposlenosti
mladih, prepreke zapošljavanju mladih, potpora mladima u uvjetima nezaposlenosti te
smjernice i preporuke za poboljšanje stanja.
Rezultate može pročitati u publikaciji objavljenoj na stranicama MMH.
Osnovna tendencija projekta bila je potaknuti aktivne mjere vezane uz promjene
politike zapošljavanja na lokalnoj te nacionalnoj razini, a ujedino i razviti kapacitete za
budući proces strukturiranog dijaloga na europskoj razini.
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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 225 kn.
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

1.-7. rujan

Nizozemska

2. srpnja

ovdje

Outdoor brings
more!

Osposobljavanje na otvorenom
namjenjeno osobama koje rade s
mladima i trenerima s ciljem razvijanja
sposobnosti vođenja.

Power of Non
Formal Education NFE and
Employability

Trening s ciljem poboljšanja utjecaja
neformalnog učenja i posebnim osvrtom
na mogućnosti zapošljavanja.

20. - 25.
listopada

Austrija

19. srpnja

ovdje

All 4 one and 1 for
all

Seminar za mlade i osobe koje rade s
mladima s ciljem razvoja suradnje na
projektima u sklopu podakcija Razmjene
mladih i inicijative mladih između
organizacija iz Norveške, Slovačke,
Mađarske i Hrvatske.

5. -9.
rujna 2012

Hrvatska

25. srpnja

ovdje

TC Eastern Express
2012

Osposobljavanje s ciljem povećanja
kvalitete Razmjena mladih unutar
podakcije 3.1. i povećanja suradnje
između Programskih zemalja i zemalja
Istočne Europe i Kavkaza.

14. - 20.
listopada

Rumunjska

26.kolovoz

ovdje

APPETISER in
Greece, An
introduction to
international youth
work

Osposobljavanje za početnike u
korištenju Programa Mladi na djelu.

18.22.studeni

Grčka

1.rujna

ovdje

European
Citizenship in Youth
Work Training
Course in Italy

Osposobljavanje će poticati razvoj
kritičkog, demokratskog i europskog
građanstva i poticati razvoj projekata s
naglašenom komponentom europskog
građanstva.

29.listopad
- 4.studeni

Italija

1. rujna

ovdje

BiTriMulti (BTM) in
UK - Multilateral
Training Course for
Newcomers in Youth
in Action, Action

Osposobljavanje namjenjeno
početnicima u razmjenama mladih (1.1).

28. studeni
- 2.
prosinac

Ujedinjeno
Kraljevstvo

2.rujna

ovdje

ATOQ Advanced
Training On Quality
for youth exchanges

ATOQ je osposobljavanje za osobe koje
rade s mladima namjenjeno povećanju
kvalitete projekata unutar podakcije
Razmjene mladih.

9. - 14.
listopada

Poljska

3. rujna

ovdje

TOOL FAIR VII 2012
- Poland

Seminar s temom razmjene iskustava
formalnog i neformalnog učenja unutar
Programa Mladi na djelu.

19.23.studeni

Poljska

10.rujna

ovdje

Newcomer in EVS?
No venture, no gain!

Međunarodni seminar za nove
organizacije i projekte u Europskoj
volonterskoj službi - Akcija 2.

14.19.studeni

Njemačka

10.rujna

ovdje

Partnership Building
Activity "HANDLE
WITH CARE"

Osposobljavanje s ciljem uspostavljanja
partnerstva i razvoj razmjena mladih s
temama: okoliš i održivi razvoj zajedno s
zdravim načinom života.

21. 25.
studeni

Danska

1.
listopada

ovdje
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Buduće osposobljavanje unutar programa Mladi na djelu

All 4 one and 1 for all, 6. – 8. 9. 2012., Kutina
Agencija za mobilnost i programe EU, u suradnji s Norveškom, Slovačkom i Mađarskom
nacionalnom agencijom organizira seminar za mlade i osobe koje rade s mladima iz
ruralnih područja “All 4 one and 1 for all”.
Osposobljavanje će se održati od
osposobljavanja je pronalazak
Transnacionalne Inicijative mladih.
razvoju projektnih ideja i vještina
prakse i primjera.

6. do 8. rujna 2012. godine u Kutini. Cilj
partnera za podakcije Razmjene mladih i
Isto tako osposobljavanje će biti usmjereno k
pisanja projekata, te razmjeni iskustava, dobre

Ovim osposobljavanjem želi se potaknuti razvoj projekata u ruralnim područjima, te
dati prilika mladima iz nepovlaštenih sredina da svoje ideje provedu u projekte, stiču
nova iskustva i surađuju s mladima iz drugih zemalja.
Prijaviti se mogu do tri osobe po organizaciji, odnosno jedna osoba koja radi s mladima
te jedna ili dvije mlade osobe od 16 do 19 godina.
Prijave su moguće do 25. srpnja 2012.
Na Salto stranicama možete pronaći više informacija i prijaviti se.
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/all-4-one-and-1for-all.2633/
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Europske vijesti
Poziv Europske komisije na javne konzultacije o direktivama koje se
odnose na vize i boravišne dozvole za studente, istraživače i volontere
Trenutačni pravni propisi na razini EU definiraju pravila za boravak u zemljama EU
studenata, istraživača, volontera, učenika i neplaćenih vježbenika koji dolaze iz zemalja
izvan EU, a vrijeme njihovog boravka prelazi tri mjeseca.
Europska komisija odlučila je razmotriti trebaju li se pravila o dobivanju viza i
boravišnih dozvola za studente, volontere i istraživače poboljšati, te ako je to potrebno,
na koji način. U tu svrhu otvorene su javne konzultacije o reviziji direktiva koje se
odnose na studente, istraživače i volontere te se pozivaju pojedinci i organizacije na
sudjelovanje putem on-line upitnika koji je dostupan na sljedećoj poveznici:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012
Rezultati konzultacija, koje će biti otvorene do 23. kolovoza 2012., uvrstit će se u
Procjenu utjecaja na reviziju tih dviju direktiva.
Iako će upitnik biti otvoren za popunjavanje do 23. kolovoza, s obzirom na zahtjevan
raspored procesa revizije posebno će se cijeniti svi unosi zaprimljeni tijekom lipnja i
srpnja 2012. godine.

Zapošljavanje u institucijama EU
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju hrvatski jezik postaje 24. Službeni jezik Europske
unije. Kako bi se europske institucije prilagodile novom jeziku Europski ured za odabir
osoblja (EPSO) objavio natječaj za zapošljavanje novih prevoditelja, konferencijskih
prevoditelja i pravnika lingvista. Europska komisija i ostale institucije EU imaju
namjeru zaposliti 70 hrvatskih prevoditelja, 35 konferencijskih prevoditelja i 47
pravnika lingvista.
Kandidati moraju imati sveučilišnu diplomu iz bilo kojeg područja, izvrsno vladati
hrvatskim jezikom, vrlo dobro poznavati engleski ili njemački ili francuski te još jedan
službeni jezik EU.
Zaposleni će raditi kao stalni službenici EU u Bruxellesu ili Luksemburgu.
Prijave traju do 24. srpnja 2012.
http://europa.eu/epso/apply/today/tra_en.htm
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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
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