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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.
Tema ovog broja je strukturirani dijalog. Saznajte što je to strukturirani dijalog, kako se
provodi na europskoj razini, a kako u Hrvatskoj, te se prijavite na osposobljavanje koje
organiziramo na tu temu.
Osim toga, doznajte koje su novosti u provedbi programa Mladi na djelu, koja vam se
međunarodna osposobljavanja nude, koje 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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Novosti iz programa
Mladi na djelu
Izmjene u Programskom vodiču za 2012. godinu
U veljači 2012. objavljena je ažurirana verzija Programskog vodiča za program Mladi na
djelu. Nova verzija sadrži sljedeće promjene:
novi vizualni identitet Europske komisije;
Libija je postala susjedna partnerska zemlja Europske unije te kao takva može
sudjelovati u Programu kroz Akciju 2 i podakciju 3.1;
str. 52 – pod Broj sudionika među iznimke su dodani i EVS projekti financirani u
okviru Prozora Istočnog partnerstva;
str. 68 – pod Mediteranske partnerske zemlje je dodana referenca na podakciju
3.1;
u hrvatskoj verziji je ispravljeno nekoliko manjih pravopisnih pogrešaka koje ne
utječu na sadržaj Programskog vodiča.
Nove verzije Programskog vodiča na hrvatskom i engleskom jeziku možete preuzeti u
elektronskom obliku na http://mobilnost.hr/index.php?id=339.

Novi logotipovi programa Europske komisije
Europska komisija odredila je nove logotipove i vizualni identitet svih svojih programa,
uključujući i program Mladi na djelu.
Tijekom prijelazne faze (do 31. 12. 2012.) bit će dopuštena upotreba starog loga na već
izrađenim materijalima, no svi novi materijali trebaju sadržavati novi logo i vizualni
identitet. Stoga upozoravamo sve naše korisnike čiji projekti još uvijek traju da imaju na
umu ovu promjenu, te molimo sve koji planiraju nove projekte da se upoznaju s
pravilima upotrebe vizualnih elemenata.
U nastavku se nalazi link na kojem možete preuzeti novi logo te upute za korištenje:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.htm.
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Rok za prijavu projekata
Podsjećamo vas da u 2012. godini, umjesto prošlogodišnjih pet, za program Mladi na
djelu postoje tri roka za prijavu projekata, i to:

Rok prijave

Za projekte koji počinju
između:

Oznaka

1. veljače

1. svibnja i 31. listopada

R1

1. svibnja

1. kolovoza i 31. siječnja

R2

1. listopada

1. siječnja i 30. lipnja

R3

Sljedeći rok (R2) je 1. svibnja. Tijekom travnja djelatnici Agencije bit će vam na
raspolaganju radi savjetovanja oko prijave projekata. Neposredno prije roka, organizirat
ćemo savjetodavne sastanke u prostorijama Agencije.

16. i 17. travnja će u Splitu biti organizirano osposobljavanje o ispunjavanju
prijavnog obrasca za prijavitelje koji planiraju prijaviti projekt na roku 1. svibnja i
imaju razrađen nacrt projekta. Detaljnjije informacije objavit ćemo uskoro na našim
stranicama, pa vas pozivamo da pratite obavijesti.
16. travnja, u vremenu od 11 do 13 h održat ćemo i info dan o programima
Agencije, s naglaskom na program Mladi na djelu. Info dan će se održati u hotelu
Dujam, a putni troškovi bit će pokriveni za sve sudionike koji nisu iz Splita.

Tekst natječaja za program Mladi na djelu, zajedno s
programskim
vodičem
i
nacionalnim
smjernicama,
http://mobilnost.hr/nio.php?n=105.

prijavnim obrascima,
možete
naći
na:
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Otvoren natječaj za podakciju 3.2.
Obavještavamo vas da je otvoren natječaj za podakciju 3.2. programa Mladi na djelu.
Podakcija 3.2. namijenjena je za projekte koji uključuju suradnju sa ostalim
partnerskim zemljama svijeta. Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2012. godine, a poziv
možete naći na stranici Izvršne agencije za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu
politiku: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php.

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.
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Naslov

Tema

Power of Non
Formal Education
CH - NFE and Youth
exchanges
European
Citizenship in Youth
Work Training
Course in Croatia

osposobljavanje o neformalnom
obrazovanju te njegovoj primjeni
u radu s mladima i programu
Mladi na djelu
osposobljavanje na temu
koncepta europskog građanstva i
njegove primjene u radu s
mladima
osposobljavanje o aktivnom
sudjelovanju mladih s posebnim
naglaskom na podakciju 1.3
Demokratski projekti mladih
osposobljavanje o kulturnom
identitetu u Mediteranskoj regiji
s posebnim naglaskom na
poticanje suradnje sa
Mediteranskim partnerskim
zemljama

Get Involved!

Let's meet the three
cultures

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

CMS Outdoors

GET IN NET SPAIN
COACH 2 COACH:
Coaching for Youth
Participation

osposobljavanje o interkulturnoj
komunikaciji u međunarodnim
projektima
međunarodni kontakt seminar za
organizacije koje traže
međunarodne partnere za
razmjene mladih čija je glavna
metoda aktivnosti na otvorenom
osposobljavanje namijenjeno kao
podrška razvijanju i provedbi
transnacionalnih inicijativa
mladih (podakcija 1.2)
osposobljavanje o mentorstvu
mladih s posebnim naglaskom na
Inicijative mladih (podakcija 1.2)

Datumi

Država

Rok za
prijave

Više
info

3.-8. lipnja

Švicarska

1. travnja

ovdje

11.-17.
lipnja

Hrvatska

1. travnja

ovdje

11.-16.
lipnja

Turska

4. travnja

ovdje

11.-16.
lipnja

Bugarska

13.
travnja

ovdje

11.-17.
lipnja

Francuska

17.
travnja

ovdje

4.-8. lipnja

Norveška

17.
travnja

ovdje

6.-12.
srpnja

Španjolska

11.
svibnja

ovdje

18.-23.
lipnja

Rumunjska

11.
svibnja

ovdje

European Training Calendar
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Održana prva tematska osposobljavanja unutar programa
Mladi na djelu
„Mlade razmijeni, znanje primijeni!“
Od 20. do 23. veljače 2012. u Ogulinu je održano osposobljavanje "Mlade razmijeni,
znanje primijeni!". Osposobljavanje je bilo namijenjeno predstavnicima organizacija
zainteresiranima za prijavu projekata Razmjena mladih u 2012. godini u sklopu
podakcija 1.1 i 3.1. programa Mladi na djelu.
Tijekom trodnevnog osposobljavanja, 12 sudionika imalo je prilike upoznati se s
formalnim pravilima Razmjene mladih, zatim, uz upotrebu niza neformalnih metoda,
naučiti kako kroz projekte Razmjene mladih doprinijeti ostvarenju stalnih i godišnjih
prioriteta programa Mladi na djelu te što sve treba imati u vidu kako bi se napisao i
proveo kvalitetan projekt Razmjene mladih. Pritom je naglasak stavljen na korištenje
raznolikih neformalnih metoda u provedbi aktivnosti, usmjerenost na ispunjavanje
postavljenih ciljeva projekta, aktivno sudjelovanje mladih te na osnove dobrog
partnerstva potrebnog za uspješnu provedbu projekta Razmjene mladih.
Po završetku osposobljavanja, sudionici su proveli proces samoprocjene naučenoga na
temelju 8 ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja za što će im biti izdane Youthpass
potvrde.
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„Nemam posao, al' radim na tome!“
Budući da je nezaposlenost jedan od najvećih problema s kojim se susreću mladi danas,
nije čudo da su mladi pokazali izniman interes za osposobljavanje o poduzetništvu i
zapošljivosti te smo tako od rekordnih 266 prijava odabrali 26 sudionika iz cijele
Hrvatske koji su prisustvovali osposobljavanju održanom u Varaždinu, od 7. do 9.
ožujka 2012. godine.
Osposobljavanje je bilo namijenjeno mladima koji su zainteresirani za pokretanje
promjena u svojim sredinama te koji svojim aktivnostima žele doprinjeti smanjenju
nezaposlenosti i razvoju svojih kompetencija. Ovim osposobljavanjem mladi su
potaknuti na razvoj projekata(unutar programa Mladi na djelu) koji potiču razvoj
kreativnosti, poduzetništva te mobilnosti i aktivnog sudjelovanja nezaposlenih mladih u
društvu. Budući da Program Mladi na djelu omogućuje stjecanje kompetencija koje
mladima omogućuju, između ostalog, bolje plasiranje na tržištu rada, sudionicima su
izložene mogućnosti uključivanja u Program.
Osim novih informacija, saznanja i vještina koje su sudionici dobili tijekom
osposobljavanja, većina ih je izrazila zadovoljstvo zbog upoznavanja novih ljudi i
mogućnosti planiranja zajedničkih projekata u budućnosti.
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Strukturirani dijalog
Što je strukturirani dijalog?
Strukturirani dijalog između mladih, osoba aktivnih u radu s mladima i osoba odgovornih za
politiku prema mladima je proces konzultacija mladih na svim razinama u zemljama članicama
Europske unije oko pitanja važnih za politiku prema mladima. Strukturirani dijalog je ključan dio
europskih strategija prema mladima i služi kao forum za kontinuirano zajedničko promišljanje o
prioritetima, provedbi i budućnosti europske suradnje u polju mladih. Provedba strukturiranog
dijaloga odvija se u ciklusima, svaki ciklus odnosi se na period od 18 mjeseci, „upravljanje“
procesom preuzima predsjedavajuća država EU.
Na ovom mjestu samo ćemo ukratko spomenuti neke europske strategije za mlade. Bijela
knjiga je prva europska strategija za mlade iz 2001. godine. U 2009. donesena je strategija
„Ulaganje i osnaživanje“ koja odjednom nudi dva pristupa rješavanju problema. Ulaganjem će
se staviti na raspolaganje "veća sredstva za razvoj područja politike koja utječu na mlade u
njihovom svakodnevnom životu i doprinose njihovom boljitku", dok će se osnaživanjem
"promicati potencijali mladih za obnovu društva i doprinos vrijednostima i ciljevima Europske
unije", s ciljem stvaranja više mogućnosti za mlade u području obrazovanja i zapošljavanja,
smanjenja prepreka za sudjelovanje mladih u društvu te poticanja solidarnosti između mladih i
ostatka društva.
Bitno je spomenuti i inicijativu EU „Youth on the Move“ iz 2010. godine. Inicijativa “Mladi u
pokretu” sveobuhvatni je paket mjera za unapređenje obrazovanja i zapošljavanja mladih u
Europi i dio je europske Strategije 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Ciljevi Strategije su
zapošljavanje (75% građana u dobi od 20-64 godina treba biti zaposleno sada 69%),
napredak u istraživanju te razvoju i inovacijama (do 2020. 3% EU BDP treba biti uloženo
u istraživanje/razvoj i inovacije), promjene na polju klimatskih promjena i energetske
učinkovitosti (postići cilj 20/20/20 smanjenje emisije plinova, povećati udio obnovljivih izvora
energije, povećati energetsku efikasnost), područje obrazovanja (smanjiti stopu ranog
napuštanja škole na ispod 10% (sada 15%) i barem 40% osoba između 30-34 sa višom i
visokom naobrazbom (sada 31%)), po pitanju siromaštva/društvene isključenosti (za 25%
smanjiti broj ljudi koji žive ispod nacionalnih granica siromaštva). Inicijativa je fokusirana na
četiri područja i uključuje modernizaciju obrazovnog sustava, promociju visokog obrazovanja za
društvo znanja, podršku snažnom razvoju i promociji mobilnosti u učenju i zapošljavanju te daje
okvir za zapošljavanje mladih.
U Hrvatskoj je program Mladi na djelu jedan od elemenata strukturiranog dijaloga, prvenstveno
kroz podakciju 5.1 Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima, ali i kroz
ostale podakcije u projektima koji promiču aktivno sudjelovanje mladih u društvu i daju priliku
mladima izraziti svoje mišljenje i stavove tijelima nadležnim za politiku prema mladima te na taj
način sudjelovati u izradi i provedbi tih politika. Punopravnim članstvom u Europskoj uniji RH će
biti obvezna sudjelovati i u procesima strukturiranog dijaloga na europskoj razini te preuzeti
obveze provođenja strukturiranog dijaloga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
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Rezultati istraživanja o strukturiranom dijalogu u Hrvatskoj
Eurodesk centar je proveo istraživanje o postojanju strukturiranog dijaloga između mladih i
donositelja odluka u području politika za mlade, kako bi se odgovorilo na potrebe mladih u
lokalnim zajednicama. Istraživanje je, u ime Agencije za mobilnost i programe Europske unije,
provela Dunja Potočnik u svibnju 2011.
Istraživanje je metodološki bilo podijeljeno u tri dionice:
1. analiza postojećih dokumenata koji propisuju politike za mlade u Hrvatskoj i Europi i
donose rezultate njihove primjene. Analiza je uključivala stručne i znanstvene
publikacije, kao i elektronske sadržaje od kojih se najveći dio odnosi na dokumente
hrvatske i europske politike prema mladima;
2. istraživanje putem upitnika za prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka o
načinu i opsegu suradnje udruga mladih i predstavnika zakonodavne i predstavničke
vlasti;
3. izrada studije s prikazanim rezultatima analize postojećih dokumenata i rezultata
Istraživanje je obuhvatilo nekoliko ključnih točaka važnih za definiranje strukturiranog dijaloga u
Hrvatskoj. Analiza područja i oblika suradnje udruga s predstavnicima vlasti odnosno
sama komunikacija, najčešće pokriva suradnju mladih i vlasti u financiranju aktivnosti udruga,
konzultacija pri oblikovanju novih dokumenata i zakona relevantnih za mlade, te sudjelovanja u
prigodnim aktivnostima (poput kulturnih, sportskih i sl.). Što se samog pokretanja inicijativa za
suradnju tiče, odgovori indiciraju kako ispitanici iz oba uzorka smatraju da komunikaciju
podjednako iniciraju obje strane, iako si mladi češće od pripadnika vlasti pripisuju preuzimanje
inicijative. Što se prihvaćanja prijedloga kojima su započeli komunikaciju tiče, predstavnici
udruga mladih u znatno većoj mjeri govore o negativnom prijemu svojih prijedloga kod
predstavnika vlasti.
Instance komuniciranja mladih s predstavnicima vlasti, te zadovoljstvo eventualno
ostvarenom suradnjom pokazuju da mladi u najvećem broju nikada nisu imali suradnju s
predstavnicima Sabora, te s ministrima i gradonačelnicima/načelnicima općina. Skoro sve udruge
iz uzorka su imale kontakt s predstavnicima ministarstava zaduženih za mlade, sa županima i
dožupanima, a u nešto manjoj mjeri i s članovima županijskog poglavarstva. No, u većini su
slučajeva mladi ocijenili da su njihove potrebe tek malo ili djelomično ostvarene kroz suradnju s
predstavnicima vlasti, a najviše su razloga za zadovoljstvo imali zbog suradnje s članovima
gradskog ili općinskog poglavarstva, članovima županijskog poglavarstva, te nešto manje sa
županom i dožupanom.
Prema rezultatima uspješna suradnja ostvarila se u području obrazovanja i informatizaciji,
dok su zapošljavanje i poduzetništvo te socijalna politika najkritičnija područja prema ocjenama
mladih. Više od polovice predstavnika vlasti smatra da je došlo do poboljšanja u primjeni politika
za mlade, a trećina ih smatra da nije došlo ni do kakvih promjena.
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Općenito zadovoljstvo suradnjom pokazalo je diskrepanciju između mišljenja sudionika, tako
23 od 30 predstavnika udruga iskazala su nezadovoljstvo, a 23 od 32 predstavnika vlasti
zadovoljstvo suradnjom. No, iako su mladi iskazali većinsko nezadovoljstvo suradnjom s vlasti,
odgovori na pitanje o primjerima dobre prakse dobiveni su i od predstavnika vlasti i od
predstavnika udruga. Pritom su primjeri dobre prakse varirali od uspjeha pri promjeni
legislativnog okvira, do uspostavljanja savjeta za mlade, edukacije mladih o njihovim pravima,

financiranja projekata mladih, otvaranja klubova za mlade, organiziranja volontiranja mladih, do kulturnih i
sportskih manifestacija.
Što se europskih strategija za mlade tiče, istraživanje pokazuje kako tri četvrtine
predstavnika udruga i točno polovica predstavnika vlasti odgovara o primjeni europskih
strategija za mlade, no velik dio njih (više predstavnika vlasti nego predstavnika udruga) ne zna
koje dokumente njihova udruga ili institucija primjenjuje. Od ispitanika koji su naveli naziv
dokumenta u primjeni, predstavnici vlasti su najvećim dijelom navodili EU strategiju za mlade
2010.-2018. Istraživanje ukazuje na slabu informiranost predstavnika udruga mladih i vlasti o
sadržaju i načinu provođenja strukturiranog dijaloga s mladima. Predstavnici vlasti u svom
viđenju strukturiranog dijaloga naglasak na ulogu i odgovornost u procesu stavljaju na mlade.
Odnosno, od mladih očekuju veći angažman i preuzimanje inicijativa, dok mladi većim dijelom
govore o osiguravanju financijskih i tehničkih uvjeta za odvijanje strukturiranog dijaloga.
Više o istraživanju možete pronaći ovdje.

Primjer dobre prakse
Kao primjer dobre prakse unutar akcije 5.1 Nacionalnog sastanka mladih i osoba odgovornih za
politiku prema mladima možemo izdvojiti izuzetno uspješan projekt pod nazivom Informacija –
motivacija – akcija, prijavitelja grada Zagreba koji se održao na Sljemenu u studenom prošle
godine. Bitno je naglasiti kako su, uz mlade aktivne u organizacijama mladih te Savjeta mladih
Grada Zagreba, sudjelovali i mladi koji nisu aktivni udrugama ili organizacijama te predstavnici
gradskih upravnih tijela i središnjih tijela državne uprave koji neposredno, na lokalnoj ili
nacionalnoj razini, donose ili provode odluke vezane uz mlade.
Sastankom i neposrednom interakcijom sudionika, mladima se pružila mogućnost neposrednog
razgovora o problemima, potrebama i željama te da direktnim dijalogom s osobama
odgovornima za politiku prema mladima pronađu odgovore i definiraju mogućnosti oblikovanja
svojih zahtjeva u konkretne mjere buduće politike za mlade. Stručnjaci i donositelji odluka dobili
su izravan uvid u potrebe mladih ljudi u svojoj zajednici. Naglasak je stavljen na važnost
pravilnog i pravovremenog informiranja i savjetovanja mladih o njihovim pravima i
mogućnostima aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice. Rezultati sastanka iskoristit će
se za oblikovanje budućeg Programa za mlade na razini grada Zagreba te za jačanje ponude
Info centra za mlade kroz umrežavanje i bolju distribuciju informacija iz javnog i civilnog
sektora.
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Poziv na osposobljavanje
U cilju promoviranja Strukturiranog dijaloga, kao i prijave projekata unutar programa
Mladi na djelu, Agencija za mobilnost i programe EU u okviru Plana osposobljavanja i
suradnje, organizira program osposobljavanja na temu Strukturiranog dijaloga i
aktivnog sudjelovanja mladih pod imenom "Uključi se ".
Program je namijenjen parovima, koji se sastoje od:
mlade
savjet
osobe
razvoj

osobe (15-30 godina), koja je aktivna u svojoj zajednici kroz udrugu,
ili vijeće mladih i
koja je zaposlena u općini, gradu ili županiji na poslovima koji uključuju
i provođenje politika za mlade na lokalnoj ili regionalnoj razini.

Osposobljavanje je koncipirano u dva modula. U prvom će se sudionicima pružiti
osnovna znanja i vještine te uvod u njihovu primjenu na lokalnoj i regionalnoj razini.
Sudionici će dobiti zadatak da zajednički analiziraju situaciju u svojoj zajednici te
predlože rješenja, strategije i akcije za Strukturirani dijalog između mladih i osoba
odgovornih za politiku prema mladima. Na drugom modulu će sudionici raditi na
definiranju projektne ideje Strukturiranog dijaloga na lokalnoj/regionalnoj razini i/ili
isplanirati provođenje istih, evaluirati dosadašnju suradnju ostvarenu na lokalnoj razini
te zajednički isplanirati buduću suradnju.
Prvi modul će se održati u Kutini, 04. - 06. travnja 2012.
Troškove sudjelovanja na programu osposobljavanja (smještaj, hrana, trener,
materijali) pokriva Agencija za mobilnost i programe EU. Od mladih sudionika očekivat
će se djelomična refundacija putnih troškova. Od tijela lokalne i regionalne samouprave
se očekuje da snose troškove puta svojih djelatnika.
Više o samom osposobljavanju možete saznati ovdje.
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Vijesti iz Europe
Poziv za sudjelovanje u stručnoj skupini o socijalnom poduzetništvu
Europska komisija želi pridonijeti stvaranju povoljnog okruženja za razvoj socijalnog
poslovanja u Europi, a zatim i socijalnog gospodarstva. Iz tog razloga, poslan je poziv
za formiranje skupine stručnjaka za socijalno poduzetništvo. Glavni zadatak ove
stručne skupine bio bi praćenje implementacije inicijative koju je Komisija pokrenula,
pod nazivom Social Business Initiative.
S obzirom na to da se mnogi (potencijalni) korisnici programa Mladi na djelu bave
socijalnim poduzetništvom u polju mladih, smatramo da bi trebali biti zastupljeni u ovoj
stručnoj skupini.
Originalni poziv i više informacija možete pronaći na stranicama Komisije:
http://ec.europa.eu/youth/news/20120312-promotion-social-entrepreneurship_en.htm
Prijave su otvorene do 4. travnja 2012. godine.

World Youth Report 2011
Svjetsko izvješće namjenjeno mladima istražuje mogućnosti mladih koji prvi put ulaze
na tržište rada. Trenutne mogućnosti zapošljavanja za mlade, pogoršane glabalnom
ekonomskom krizom, predstavljaju veliki izazov s dugoročnim posljedicima, kako za
mlade tako i za cjelokupno društvo. Iako su mladi ključni za razvoj društva, njihov glas
često bude nezapažen, a njihova pozitivna i negativna mišljenja i iskustva
neiskorištena. Zato svjetsko izvješće za mlade želi prikazati probleme nezeposlenosti
mladih kroz iskustva mladih iz cijelog svijeta.
Više informacija: http://unworldyouthreport.org
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U4energy Competition: It’s your turn to save energy!
Natjecanje u povećanju energetske učinkovitosti u školama, namijenjeno za škole iz
zemalja članica Europske unije, Hrvatske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Natjecanje
je podijeljeno u 4 kategorije: mjere energetske učinkovitosti u školi, utjecaj profesora
na svijest o energetskoj učinkovitosti, projekti o podizanju svijesti o energetskoj
učinkovitosti koje provode učenici te najbolji projekti izvan U4energy.
Više informacija: http://www.u4energy.eu

Future We Want
Kakva će biti budućnost? Kako će svijet izgledati za 20 godina? Kako ti zamišljaš da će
izgledati svijet, prostor oko tebe, zajednica u kojoj živiš ili tvoja obitelj za 20 godina?
Na ovoj internet stranici možeš s mladima iz cijelog svijeta podjeliti svoje ideje,
osmisliti idealan svijet ili pročitati što je za tvoje vršnjake iz drugih zemalja idealan
svijet i kako ga ostvariti.
Više informacija: http://www.futurewewant.org

International Reporters
Internacionalni izvjestitelji je inicijativa za mlade koje zanima novinarstvo, osmišljena
od grupe studenata. 40 mladih iz 22 zemlje objavljuju svoje članke, fotografije i
snimke s ciljem prikazivanja zemalja iz druge perspektive. Njihove priče opisuju obične
ljude i prikazuju perspektivu mladih u cijelom svijetu.
Više informacija: http://www.internationalreporters.org
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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:
CEDEFOP – nagrada muzeja fotografija
Natječaj za najbolje fotografije na temu: učenje za život, rad za napredak. Sudjelovati
mogu svi, bez obzira na godine, spol ili nacionalnost, a najbolji osvaja novčanu
nagradu i objavljivanje fotografija u Muzeju fotografije u Solunu.
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000437&country=
EU&show
Obuka u Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti
Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti traži mlade pripravnike s diplomom na
period od tri do šest mjeseci.
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000389&country=
EU&show
Pripravništvo i studijski posjeti Europskom parlamentu
Europski parlament nudi različita stručna usavršavanja s ciljem boljeg razumijevanja
rada europskih institucija ili studijske posjete za bolje upoznavanje i razumijevanje
pojedinih predmeta koji se odnose na europske integracije.
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=
EU&show
Filmsko natjecanje: Solidarnost među generacijama
U sklopu europske godine 2012. Za Aktivno starenje i solidarnost između generacija
organizirano je natjecanje u jednominutnom filmu na temu „Solidarnost među
generacijama – djelujmo zajedno „ za mlađe od 27 godina.
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000514&country=EU&sh
ow
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Pripravništvo u Europskoj agenciji za lijekove
Pripravništvo od 6 do 9 mjeseci u Europskoj agenciji za lijekove za mlade s diplomom
farmaceutskog ili srodnih fakulteta, bez radnog staža.
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000382&country=
EU&show

International Essay Contest for Young People
Napiši esej na temu „Stvaranje budućnosti kakve želimo“, osvoji glavnu nagradu i
otputuj u Japan.
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000336&country=EU&sh
ow

EUROPRIX nagrade za multimediju
Natjecanje namjenjeno inovativnim mladim profesionalcima ili studentima u području
razvoja aplikacija, programa ili web-dizajna.
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000184&country=EU&sh
ow
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