
 

 

Agencija za mobilnost i programe Europske Unije (Agencija) tijekom 2010. godine 

nastaviti će s provedbom pripremnih mjera za punopravno sudjelovanje u programu 

Europske zajednice Mladi na djelu. U sklopu pripremnih mjera u 2010. godini provoditi 

će se sljedeće akcije: 

 

• akcija 1.1. Razmjene mladih 

• akcija 1.2. Inicijative mladih 

• akcija 1.3. Demokratski projekti mladih 

• akcija   2. Europska volonterska služba  

• akcija 4.3. Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima i 

organizacijama mladih 

 

Tijekom pripremnih mjera prijave za sudjelovanje u programu Mladi na djelu podnositi 

će se Agenciji za mobilnost i programe EU. Očekivani rokovi za prijavu projekata su 1. 

veljače, 1. travnja i 1. lipnja. Sudjelovanje u ostalim rokovima tijekom 2010. godine 

ovisiti će o raspoloživim sredstvima. 

 

U svrhu što kvalitetnije provedbe programa Mladi na djelu Agencija objavljuje 

 

Poziv na natječaj za trenere za program Mladi na djelu 

 

Poziv na natječaj je otvoren od 15. prosinca 2009. do 15. siječnja 2010.  

 

Od trenera se očekuje slijedeće: 

• Osposobljavanje stručnjaka koji će sudjelovati u promotivnim aktivnostima 

Agencije  

• Osposobljavanje korisnika programa tijekom promotivnih aktivnosti Agencije 

• Osposobljavanje vanjskih stručnjaka koji će sudjelovati u evaluaciji projektnih 

prijava 

• Sudjelovanje u evaluaciji projektnih prijava 

 

Od kandidata se očekuje slijedeće: 

• Iskustvo rada na programu Mladi/Mladi na djelu 

• Poznavanje politike za mlade u Republici Hrvatskoj 

• Poznavanje politika za mlade u Europskoj Uniji 

• Tečno poznavanje hrvatskog jezika 

• Tečno poznavanje engleskog jezika 

• Iskustvo u vođenju treninga 

• Iskustvo u izradi projekata za mlade 



 

 

 

Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo rada trenera u okviru programa Mladi ili 

Mladi na djelu. 

 

Zainteresirani kandidati mogu podnijeti prijave najkasnije do 15. siječnja 2010. godine 

na: 

 

yia@mobilnost.hr  

 

Predmet maila: Prijava na natječaj za trenere za program Mladi na djelu 

 

Potrebno je dostaviti: 

• popunjen prijavni obrazac 

• životopis u Europass formatu na engleskom jeziku (uz obvezne kontakte 

osoba koje mogu dati preporuku) 

• dokaz o dosadašnjim iskustvima u radu kao trener 

 

Način odabira kandidata 

Agencija će razmotriti sve pristigle prijave te odabrati trenere na temelju njihovog 

znanja i iskustva (s naglaskom na sudjelovanju u programu Mladi / Mladi na djelu). 

Odabrani treneri nalazit će se u bazi trenera Agencije te će ih Agencija kontaktirati 

prema svojim potrebama i sukladno ekspertizi trenera i njihovoj raspoloživosti.  

 

Naknade 

Treneri će za svoj rad primati naknade. Iznos naknade ovisiti će o trajanju i sadržaju 

treninga, sukladno dogovoru između Agencije i trenera po iskazanim potrebama.  

 

Sukob interesa 

Odabrani treneri niti organizacije koje oni zastupaju ne mogu se prijavljivati na 

natječaje programa Mladi na djelu u 2010. godini. 

Osobe koje s Agencijom surađuju u svojstvu promotora programa Mladi na djelu ne 

mogu istovremeno biti i treneri Programa. 

Treneri će potpisati izjavu o sprečavanju eventualnog sukoba interesa te snositi 

sankcije u slučaju povrede istog. 

 


