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Agencija za mobilnost i programe Europske unije—AMPEU
UVODNA RIJEČ

 Radi lakšeg traženja stranih partnera,

Poštovani čitatelji,
još jedna ljetna sezona je iza nas.
Vjerujemo da ste iskoristili priliku za
odmor, pročitali štivo koje vas je
odloženo čekalo proteklih mjeseci,
posjetili neki od brojnih festivala ili
predstava… te da ste u svom odmoru
bili aktivni, kao i u svom pristupu
profesionalnom životu.
Ni mi nismo mirovali. Ovim brojem
AMPEU obavijesti upoznajemo vas s
nekim novostima koje će vam, nadamo
se, biti zanimljive:

 Objavili smo novi natječaj

za
sudjelovanje u Programu za
cjeloživotno učenje za 2012.
godinu. Istovremeno, dok naši
korisnici sudjeluju u projektima
odobrenima u okviru 2011. godine
ili pripremaju prijave za neke od još
otvorenih rokova ove godine,
budući korisnici mogu početi
planirati
svoju
međunarodnu
suradnju i projekte koje će prijaviti
u 2012. godini.

 Ujesen

nam se pridružite na
seminarima koje organiziramo kao
potporu za prijavu na natječaj
2012. godine.

 Odsad u okviru AMPEU pružamo
potporu i za prijavu na Marie Curie.
akcije People programa

na našoj mrežnoj stranici načinili smo
i novu bazu za pretraživanje partnera,
za registraciju naših ustanova
zainteresiranih
za
međunarodnu
suradnju, kao i stranih ustanova
zainteresiranih
za
suradnju
s
partnerima iz RH.

 Pokrenuli

smo Europass portal
(www.europass.hr) s informacijama o
dokumentima koji čine Europass
portfelj te kako ih koristiti.

 Pokrenuli

smo i Euroguidance
mrežnu stranicu, usmjerenu na osobe
koje
se
bave
profesionalnim
usmjeravanjem.

 Imenovani smo i Eurodesk centrom
te, u suradnji s info centrima za
mlade u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i
Splitu, brinemo za lakše i brže
informiranje mladih o svim pitanjima
koja ih zanimaju.

 Dok smo vam u prošlom broju
AMPEU obavijesti govorili o broju
prijava
u
2011.
godini
te
zainteresiranosti naših ustanova za
sudjelovanje u programima koje
provodimo, sada vam donosimo
podatke o broju ustanova kojima je
dodijeljena financijska potpora.

županija i obrazovnih ustanova,
gradske turističke zajednice s lokalnom
zajednicom, kao i suradnje mladih s
donositeljima odluka za mlade.
Podsjetimo se - kada govorimo o
našim
programima,
mislimo
na
Program za cjeloživotno učenje
(Comenius—školsko
obrazovanje,
Leonardo
da
Vinci—strukovno
obrazovanje,
Erasmus—visoko
obrazovanje, Grundtvig—obrazovanje
odraslih, Studijski posjeti—donositelji
odluka u obrazovanju); program Mladi
na
djelu, inicijative
Eurodesk
(informiranje mladih); Euroguidance potpora savjetnicima u profesionalnom
usmjeravanju;
Europass—skup
dokumenata koji olakšavaju mobilnost i
potiču cjeloživotno učenje; Euraxess i
Marie Curie (potpora u mobilnosti
znanstvenika).
O svemu ovome i još mnogočemu
pročitajte u ovom broju AMPEU
obavijesti!
Vaš
AMPEU tim

Ravnateljica

 Donosimo vam i vijesti o primjerima

Tina Šarić

dobre prakse financiranih u okviru
Programa za cjeloživotno učenje i
programa Mladi na djelu o suradnji

OTVORENI NOVI NATJEČAJI…
…PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA 2012. – 46.4 milijuna kuna za
projekte međunarodne suradnje za RH
Za Republiku Hrvatsku u 2012. godini za obrazovne
projekte međunarodne suradnje u okviru Programa za
cjeloživotno učenje iz sredstava EU bit će dostupno
sveukupno više od 46.4 milijuna kuna.
Dana 8. kolovoza 2011. godine Europska komisija objavila
je novi poziv na natječaj za sudjelovanje u Programu za
cjeloživotno učenje u 2012. godini. Program omogućuje
osobama bilo koje starosne dobi (učenicima, studentima,
nastavnicima, nenastavnom osoblju, stručnjacima u
strukovnom obrazovanju…) sudjelovanje u poticajnim
iskustvima učenja, te potpomože razvoj sektora obrazovanja
i osposobljavanja diljem Europe. AMPEU objavljuje natječaj
na nacionalnoj razini te priprema popratnu dokumentaciju.

milijuna kuna; za Erasmus potprogram, namijenjen
visokoškolskim ustanovama, dostupno je oko 23.2 milijuna
kuna, a za Grundtvig, namijenjen ustanovama koje se bave
obrazovanjem odraslih (u segmentu općih vještina i
kompetencija), predviđeno je oko 1.9 milijuna kuna. Tu je
još i Transverzalni program koji nudi mogućnosti studijskih
posjeta za donositelje odluka u obrazovanju, a za koji je
dostupno oko 207 000 kuna.
Ostale informacije dostupne su vam na stranici
www.mobilnost.hr/nio.php?n=92.
Naši korisnici: Dječji vrtić Bambi, smješten na granici s
Europskom unijom, te učitelji na djelu (foto: Suzana Delić)

Program se dijeli na 4 potprograma u okviru kojih se
financiraju projekti na različitim razinama obrazovanja i
osposobljavanja: u okviru potprograma Comenius (za
vrtiće, osnovne i srednje škole), inicijalni proračun za RH
predviđa oko 7.2 milijuna kuna, za projekte u okviru
potprograma Leonardo da Vinci predviđeno je oko 13.7

…NATJEČAJI FP7 PROGRAMA
U srpnju 2011. godine Europska komisija otvorila je dva natječaja unutar FP7 PEOPLE
programa – ITN (Initial Training Networks) i IRSES (International Research Staff Exchange
Scheme).
Initial Training Networks – ITN namijenjen je stvaranju međunarodnog konzorcija ustanova
(optimalno njih deset) koje bi kroz zajednički projekt usavršavale prvenstveno doktorande (ESR
– Early Stage Researchers), ali i iskusne istraživače (ER – Experienced Researchers).
International Research Staff Exchange Scheme – IRSES namijenjen je jačanju istraživačkog
partnerstva u kraćem razdoblju razmjenom istraživača uz aktivnosti povezivanja europskih
istraživačkih organizacija i istraživačkih organizacija u trećim zemljama (s kojima EU ima
sporazum o znanstveno-tehnologijskoj suradnji).
Više o ovjetima natječaja za gore navedene akcije pronađite na portalu Research Participant:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
a podršku za prijavu na peopleprogram@mobilnost.hr.

…NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJI UKLJUČUJU OSOBE S MANJE
MOGUĆNOSTI
Program za cjeloživotno učenje naročito je otvoren osobama s manje mogućnosti i potiče njihovo sudjelovanje. Njima se pruža
mogućnost dobivanja višeg iznosa financijske potpore za realizaciju nekih od aktivnosti Programa.
Ukoliko su neki od vaših projekata uključili osobe s manje mogućnosti, podijelite s nama svoja iskustva i prijavite se na natječaj
kojim nagrađujemo najbolje projekte.
Natječaj je otvoren 20. 9., a prijaviti se možete do 5.10. ove godine.
Cjeloviti tekst natječaja potražite na http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=97

…NATJEČAJ ZA PROJEKTE KOJI DOPRINOSE PODIZANJU KOMPETENCIJE
KOMUNICIRANJA NA STRANOM JEZIKU
Temelj međunarodne suradnje jest komunikacija i otvorenost prema novomu i
drugačijemu. Međunarodnom suradnjom u život i rad unosimo nova saznanja,
iskustva i pozitivne promjene, a ruku pod ruku s time dolazi i poboljšanje znanja
stranih jezika.
Ukoliko je tijekom provedbe vaših projekata došlo do znatnog poboljšanja znanja
stranih jezika, kako kod voditelja projekata, tako i kod sudionika (učenika, kolega…),
prijavite se na naš natječaj čiji cjeloviti tekst možete pronaći na http://
www.mobilnost.hr/nio.php?n=96.
Natječaj je otvoren od 20. 9. do 5.10. ove godine.
Pogled, riječ ili oboje? (foto: Antonija Burcul, Elvira Andal)

…JOŠ UVIJEK OTVORENI NATJEČAJI ZA 2011. U OKVIRU PROGRAMA ZA
CJELOŽIVOTNO UČENJE
Donositelji odluka u obrazovanju imaju mogućnost sudjelovanja u studijskim posjetima tijekom kojih mogu obrađivati teme
važne za oblikovanje i stvaranje politika obrazovanja. Ukoliko ste zainteresirani, a možete pridonijeti razvoju ovoga sektora,
prijavite se na natječaj do 14.10. 2011. godine.
Također je otvoren još jedan rok za aktivnost Pripremnih posjeta do 18. 10., koji vam nude mogućnost početka međunarodne
suradnje, kako putem sastanaka s partnerima koje već znate i s kojima želite surađivati, tako i putem kontaktnih seminara koji
vam nude priliku za upoznavanjem novih osoba koje dijele vaše interese i ideje.
Prijave na natječaj za mlade i udruge mladih, u okviru programa Mladi na djelu, mogu se podnijeti još do 1.11. ove godine.

Otvorite i vi svoj prozor u svijet, prijavite se na natječaj! (foto: Katarina Zumbar)

REZULTATI NATJEČAJA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I
PROGRAM MLADI NA DJELU U 2011. GODINI
Natječaj za dodjelu financijske potpore za
međunarodne aktivnosti za 2011. godinu otvoren je
u prosincu 2010., a prijave za određeni broj
aktivnosti još uvijek traju (vidjeti prethodnu obavijest
o još uvijek otvorenim natječajima). Realizacija
financiranih aktivnosti za velik broj projekata je u
punom jeku.

Za Grundtvig — od 90 zaprimljenih prijava za
aktivnosti stručnih usavršavanja i partnerstava
mogli smo financirati njih 35. Zahvaljujući tome,
više od 200 sudionika obrazovanog procesa
sudjelovat će u međunarodnim aktivnostima.
Za Leonardo da Vinci — od 100 prijava za
stručno usavršavanje učenika, stručnjaka u
strukovnom obrazovanju i
osposobljavanju,
zaposlenih i nezaposlenih, kao i za poboljšanje
sustava strukovnog obrazovanja financirali smo 55
ustanova, koje će dobivenu financijsku potporu
usmjeriti na pojedinačne učenike, nastavnike ili
zaposlene, te će na taj način više od 300
pojedinaca otputovati u inozemstvo i steći važne
nove vještine i znanja.

U prošlom broju obavijesti naveli smo da je
zaprimljeno više od 735 prijava različitih ustanova i
organizacija povezanih s obrazovanjem, znanošću
ili radom s mladima, kako početnika u
međunarodnoj suradnji, tako i onih s dugogodišnjim
iskustvom.
U natječaju otvorenom 2011. godine na
raspolaganju nam je 34 milijuna kuna, a nakon
postupka procjene formalnih i kvalitativnih kriterija
zaprimljenih prijava, sredstva su raspodijeljena na
sljedeći način:

Za Mlade na djelu — više od 127 udruga mladih
dosad je zatražilo financiranje iz programa Mladi
na djelu, a za financijsku potporu do ovoga je
trenutka odabrano njih više od 65. Zahvaljujući
financijskoj potpori usmjerenoj na navedenih 65
projekata, više od 600 mladih iz RH imat će priliku
upoznati, družiti se i učiti s mladima iz inozemstva.

Za Comenius — od zaprimljenih 330 prijava mogli
smo financirati njih 116, a još je otvoren rok za
aktivnost pripremnih posjeta. Aktivnosti koje se
financiraju u okviru Comeniusa uključuju partnerstva
i zajednički rad s inozemnim školama, stručno
usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja, te
razmjenu iskustava s kolegama u inozemstvu.
Zahvaljujući financiranim aktivnosti, više od 500
predstavnika škola i vrtića, kako nastavnika, tako i
učenika, moći će iskusiti čari međunarodne
suradnje.

Više o rezultatima natječaja možete saznati na
www.mobilnost.hr.

Za Erasmus — financijska potpora dodijeljena je 19
visokoškolskih ustanova koje će zahvaljujući tome
na stručna usavršavanja, studijski boravak ili praksu
moći uputiti više od 1000 studenata, nastavnika i
nenastavnog osoblja.

Što rade naši korisnici? Foto: Ana Marija Sočo,
Marija Dujmović, Irena Matijašić, Katica Ladan

SEMINARI ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU PROGRAMA ZA
CJELOŽIVOTNO UČENJE U 2012. – KAKO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?
Serija seminara na temu kako se prijaviti na novi natječaj za 2012. godinu održat će se tijekom jeseni u organizaciji Agencije
za mobilnost i programe EU. Na seminarima ćemo predstaviti novosti i neke od dosadašnjih projekata dobre prakse.
Datumi održavanja seminara su sljedeći:
Comenius (za vrtiće, osnovne i srednje škole): Zagreb, 14. listopada; Split, 11. studenoga 2011.
Leonardo da Vinci (za strukovne škole, usavršavanja u poslovnom sektoru, usavršavanje odraslih osoba u strukovnom
sektoru): Zagreb, 14. listopada; Osijek, 28. listopada; Split, 11. studenoga; Rijeka, 25. studenoga 2011.
Grundtvig (za obrazovanje odraslih u općim vještinama i znanjima): Zagreb, 14. listopada; Split, 11. studenoga 2011.
Erasmus (za visokoškolske ustanove): Zagreb, 15. studenoga 2011.

S AMPEU radionica
Seminari će biti podijeljeni u dvije cjeline:
1.

2.

Tijekom prvoga dijela predstavit ćemo vam Program za cjeloživotno učenje i ostale aktivnosti koje Agencija za
mobilnost i programe EU provodi (Program Mladi na djelu, Europass, Euraxess, Eurodesk, Euroguidance), dati širi
kontekst samoga Programa u okviru Europske strategije 2020. – Strategije za pametan, održiv i uključiv razvoj, te
inicijative Mladi u pokretu. Također ćemo vam predstaviti dosadašnje dobre primjere sudjelovanja u Programu za
cjeloživotno učenje.
Nakon kraće pauze, uslijedit će rad u manjim skupinama u kojima će se simulirati razvoj projektne ideje te
ispunjavanje prijavnog obrasca.

Cjeloviti program seminara, pozivnicu i prijavni obrazac možete pronaći na http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=146.

TEMATSKI SEMINARI I STUDIJSKI POSJET ZA PROGRAM MLADI NA DJELU
U okviru programa Mladi na djelu planiramo tematske seminare za poticanje razvijanja projektnih ideja koje odgovaraju
prioritetima programa. Tako smo za jesen 2011.g. osmislili sljedeće seminare:
11.10.—13.10. seminar na temu uključivanja mladih s manje mogućnosti
2.11.—4.11. seminar na temu poboljšanja širenja i korištenja rezultata programa
14.11.—18.11. seminar za mentore koji rade s mladima u okviru programa Mladi na djelu.
23.11.—15.11. seminar na temu aktivnog sudjelovanja u društvu
U suradnji s nacionalnom agencijom iz Irske, (Leargas), od 30. studenog do 5. prosinca 2011. organiziramo i studijski posjet
na temu rada s mladima u ruralnim sredinama. Namijenjen je osobama koje rade s mladima ili su zainteresirani za tu temu.
Ukoliko želite dijeliti iskustva, pripremiti suradnju unutar programa Mladi na djelu na navedenu temu, te upoznati primjere dobre
prakse, prijavite se na našim stranicama do 9.listopada 2011. godine na http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=95

SAJAM STIPENDIJA
Već sedmu godinu zaredom Institut za razvoj obrazovanja (www.iro.hr) organizira Sajam stipendija (www.stipendije.info),
koji će se ove godine održati 19. studenoga u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Sajam
stipendija i prateće obrazovne ponude je jedinstven i nezaobilazan događaj od nacionalnog značaja na kojemu se
predstavljaju stipendije, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim građanima za visoko obrazovanje u
Hrvatskoj i inozemstvu.
Agencija za mobilnost i programe EU i ovoga će puta biti jedan od sponzora toga središnjeg događaja za sve one koji traže
informacije o mogućnostima za nastavak visokog obrazovanja u inozemstvu. Na Sajmu stipendija Agencija će predstaviti
svoje aktivnosti na jednom od štandova, kao i tijekom Okruglog stola.
S prošlogodišnjega Sajma stipendija:

REGISTRIRAJTE SE U NOVOJ BAZI ZA TRAŽENJE PARTNERA!
Kako bismo olakšali traženje inozemnih partnera ustanovama iz RH, kao i pretraživanje hrvatskih ustanova zainteresiranih za
međunarodnu suradnju stranim partnerima, pokrenuli smo novu bazu za pretraživanje partnera. Baza vam omogućuje da
pregledno, na jednom mjestu, pretražite registrirane strane ustanove prema različitim kategorijama (program, tema, vrsta
ustanove, ideja za suradnju), te da se prijavite kako bi vas potencijalni strani partneri mogli kontaktirati i započeti suradnju.
Stoga molimo sve zainteresirane ustanove da se registriraju na http://www.mobilnost.hr/index_en.php?id=21 ili da
pretraže dosadašnje registrirane ustanove na http://www.mobilnost.hr/index_en.php?id=22.
U slučaju pitanja ili nedoumica javite nam se na info@mobilnost.hr.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE…
…SURADNJE ŠKOLA I LOKALNE VLASTI
Kako će se to postići? Gospođa Puškarić,
voditeljica projekta, nam objašnjava: „Putem
mobilnosti, studijskih posjeta, razmjene iskustava,
treningom – seminarom za zaposlenike u
obrazovnom sustavu, savjetovanjem roditelja
nadarene djece, radionicama za poticanje
kreativnog i intelektualnog razvoja djece, a to je
sve što smo zamislili u okviru ovoga projekta.
Veselimo se budućim rezultatima i koristi koju će
šira zajednica dobiti kroz ovaj projekt!”

Potprogram
Comenius,
putem
aktivnosti
Regionalnog
partnerstva,
nudi
mogućnost
suradnje s regijama iz država Europske unije na
zajedničkom projektu lokalne ili regionalne vlasti,
obrazovnih ustanova i lokalnih organizacija u
području
obrazovanja.
Teme
projekata
Regionalnih partnerstava mogu biti vezane za
organizaciju školskog obrazovanja, suradnju
između škola i lokalnih partnera (npr. organizacija
koje pružaju formalno i neformalno obrazovanje) ili
probleme u školskom obrazovanju (inkluzija,
nasilje u školama, rasizam i ksenofobija).
U 2011. godini započeo je projekt Sisačkomoslavačke županije te općine Rezekne iz
Latvije u koji su uključene osnovne i srednje
škole, kao i lokalne institucije. Projekt potiče razvoj
sustava rada s nadarenom djecom te uviđa
važnost ranog prepoznavanja nadarenosti. Iz
Hrvatske, uz Sisačko-moslavačku županiju,
sudjeluju Osnovna škola Braća Ribar iz Siska,
Srednja škola Tina Ujevića iz Kutine, Srednja
škola Petrinja, Glazbena škola u Novskoj i
Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije.

…TURISTIČKE

Gospođa Puškarić,
voditeljica projekta:
“Važno je ulagati u
razvoj
nadarene
djece—oni su važan
resurs svake države
i
neizmjeran
intelektualni
potencijal!”

Gospođa Puškarić također kaže: „Nadareni
učenici važan su resurs svake države i regije jer
su intelektualni potencijal koji bi u budućnosti
trebao biti jedan od glavnih pokretača razvoja
društva. Prepoznati nadarenosti kod djeteta i
dobro ga usmjeriti s ciljem povećavanja njegovih
sposobnosti uvijek predstavlja izazov s kojim se
suočavaju roditelji, nastavnici i ostalo osoblje u
odgojno-obrazovnom sustavu. Stoga želimo ovim
projektom povećati kapacitet i sposobnosti
nastavnog i nenastavnog osoblja u obrazovnom
sustavu, kao i roditelja u radu s darovitom
djecom.“

ZAJEDNICE I LOKALNE VLASTI

Turistička zajednica grada Karlovca (TZKA) provela je
Leonardo da Vinci projekt čiji je cilj bio povećati znanje
djelatnika o marketingu i menadžmentu turističkih
odredišta (u cilju podizanja broja noćenja, turističke
potrošnje i ukupne privlačnosti Karlovca kao turističke
destinacije). U sklopu prakse u Amsterdamu i Apeldoornu
sudionici mobilnosti su posjetili 9 različitih poduzeća,
turističke urede i turističke atrakcije. Sâm projekt je dobro
osmišljen te još kvalitetnije proveden. Ono što ovaj projekt
izdvaja od drugih jest jasnoća, vidljivost i snaga
učinaka mobilnosti na same sudionike mobilnosti i
korisničku ustanovu.
U prvom redu, u ustanovi je došlo do potpunog
prihvaćanja koncepta cjeloživotnog učenja – samo
koristeći argument iznimne važnosti cjeloživotna učenja,
uspjeli su od nadređenih struktura dobiti dodatna sredstva
namijenjena usavršavanju svojih djelatnica.

Na individualnoj razini došlo je do povećanja znanja i
kompetencija, što je rezultiralo unapređenjima na radnom
mjestu te uključivanjem jednog sudionika mobilnosti u
gradsko tijelo posvećeno strateškom razvoju grada. Svaki
od sudionika je po završetku projekta i sâm pristupio
prijavi novih europskih projekata. U ustanovi je došlo do
promjene paradigme: usvojen je projektni način
razmišljanja koji je do tada bio posve odsutan.
Osim na razini sudionika mobilnosti, došlo je i do snažnih
učinaka na razini ustanove i lokalne zajednice. Pokrenuto
je javno-privatno partnerstvo TZKA i Karlovačke pivovare
u cilju otvaranja Muzeja pive, po uzoru na Heinekenov
muzej u Amsterdamu koji je posjećen u sklopu projekta.
TZKA je s lokalnom vlašću u Gelderlandu, odnosno s
njihovim EU odjelom osmislio projekt za buduće mlade
poduzetnike u turizmu, a isti je u fazi pripreme.
Želimo Turističkoj zajednici i gradu Karlovcu još puno
uspješnih projekata!

…MLADIH I LOKALNE I REGIONALNE VLASTI
U okviru programa Mladi na djelu, Europski dom Slavonski Brod proveo je projekt Aktivni
mladi – kako oni sudjeluju u životu tvoje zajednice? Četrdeset mladih iz cijele Slavonije,
uglavnom predstavnici savjeta mladih i udruga, dobilo je priliku susresti se s predstavnicima
lokalnih i regionalnih vlasti, u suradnji s njima tri dana raditi na prijedlozima za aktivnije
uključivanje mladih u stvaranju uvjeta i strategija za dobrobit njihovih lokalnih zajednica te
kroz neformalne metode učiti o tome kako biti aktivan u svojoj zajednici i potaknuti druge
mlade na isto djelovanje.

Mladi i donositelji odluka – Slavonski Brod

…MLADIH
Također vam, kao primjer dobre prakse,
donosimo i projekt u okviru programa Mladi na
djelu, udruge Mladi za Marof nazvan "YiA Yeah"
koji je, prema riječima organizatora, "rezultat
objedinjavanja grandioznih ideja, pesimističnih
stavova, ograničenja male sredine i srčanih
pojedinaca, volontera koji su ujedno izrazito
odgovorni, postojani i gotovo profesionalni u
onome što rade".
Radilo se o multilateralnoj razmjeni u kojoj su
sudjelovali mladi iz pet europskih zemalja
(Makedonije, Rumunjske, Portugala, Srbije i
Hrvatske), a čiji je cilj bio istražiti potencijal
malih sredina te naučiti kako se kroz volonterski
rad može pridonijeti poboljšanju kvalitete života
lokalne zajednice.
U provedbu projekta bilo je uključeno više od 12
volonterskih društava, a na kraju su sudionici
samostalno organizirali radionice gdje su
predstavili i promicali rad lokalnih udruga te
prezentirali sva svoja opažanja koja su stekli
tijekom razmjene.
Što kažu mladi? Evo nekih od njihovih izjava:
"Ovim smo projektom željeli pokazati koliko
mladi ljudi mogu biti uspješni kada preuzmu
inicijativu i koliko svaki pojedinac nosi
odgovornosti za razvoj vlastitog kraja.

Okupili smo volonterska društva našega kraja i
nadamo se da će njihovi članovi i ubuduće
razmišljati o združenim projektima te da će
iskoristiti naša iskustva s europskim programima i
odlučiti se na sudjelovanje u vlastitim projektima."
Možda su najvrednije promjene one u stavovima.
Mlada sudionica kaže: "Shvatila sam da kada ljudi
vjeruju u nešto, mogu napraviti velike stvari!", dok
drugi sudionik dodaje: "Sudjelovanjem u ovoj
razmjeni naučio sam da ti za velike stvari ne treba
veliko mjesto. Jedino što trebaš jesu motivacija i
volja da to ostvariš!"
I ne manje važno: "Naučio sam organizirati
događaj, piliti drva, izraditi različite stvari od
plastike i raditi u timu!"
Njihova su iskustva u skladu i s godinom
volontiranja. "Naučila sam da je volontiranje
iznimno važno i iskustvo koje sam stekla u ovomu
projektu podijelit ću s vlastitom lokalnom
zajednicom."
Odlično, zar ne? Ne poželite li i sami prijaviti
projekt koji bi promijenio stavove vaše lokalne
zajednice i mladih koji u njoj žive? Obratite nam se
za savjet na yia@mobilnost.hr!

STUDIJSKI POSJET UDRUGA MLADIH IZ FINSKE
U suradnji ustanove CIMO iz Finske (finska nacionalna agencija za Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu)
te AMPEU-a od 19. do 21. rujna 2011. godine održat će se studijski posjet osoba iz Finske koje se bave odgojem,
obrazovanjem te zaštitom djece i mladih, tijekom koje će upoznati osobe sličnih profesionalnih interesa iz Hrvatske. Tema
studijskoga posjeta jest uključivanje mladih s manje mogućnosti (s naglaskom na mlade iz domova za odgoj i obrazovanje te
domova za nezbrinutu djecu). Tijekom posjeta, predstavnici hrvatskih i finskih organizacija/ustanova imat će priliku dobiti uvid u
međusobnu praksu, razmijeniti iskustva te stvoriti kontakte za razvoj buduće suradnje kako unutar, tako i izvan programa Mladi
na djelu.
Vjerujemo da će naše i finske institucije razviti mnoštvo ideja za buduću suradnju i sigurni smo da ćete o nekima od njih čitati u
sljedećim brojevima AMPEU obavijesti.

ISTRAŽIVANJE O STRUKTURIRANOM DIJALOGU I RADU S MLADIMA
Tijekom prve polovice 2011. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) provela je istraživanje o
trenutačnoj situaciji u aktivnom sudjelovanju mladih u Republici Hrvatskoj te o postojanju strukturiranog dijaloga u bilo kojem
obliku na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Strukturirani dijalog podrazumijeva konzultacije između predstavnika vlasti, uključujući i institucije Europske unije, i mladih, o
temama koje se tiču mladih, a u svrhu dobivanja povratne informacije i stavova mladih ljudi koji će se koristiti u oblikovanju politike
za mlade. Na mrežnim stranicama Agencije bit će početkom listopada dostupni i rezultati istraživanja o postojanju
strukturiranog dijaloga u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno s ciljem detektiranja potrebnih radnji za poboljšanje komunikacije
između mladih i predstavnika lokalne i regionalne samouprave, prvenstveno za potrebe provedbe programa Mladi na djelu, a
kako bi se odgovorilo na potrebe mladih u lokalnim zajednicama.

Osim toga, zanimalo nas je kakva je situacija u području rada s mladima u Republici Hrvatskoj – tko su osobe koje rade s
mladima, kako su stekli potrebne vještine i koje su to vještine uopće, kako se te vještine prepoznaju i vrednuju u široj zajednici.
Odgovor na ta i druga pitanja pokušat ćemo dobiti tijekom zadnjega kvartala 2011. godine, kada ćemo provoditi istraživanje o
radu s mladima i osobama koje s njima rade.

VIJESTI IZ EURAXESS ODSJEKA
EURAXESS Odsjek nastavlja s aktivnostima kojima je
glavni cilj promicanje mobilnosti i predlaganje mjera za
uklanjanje prepreka u mobilnosti istraživača.
Tako smo u svibnju 2011. godine tiskali treće izdanje
Vodiča za strane istraživače (http://www.euraxess.hr/
sitegenius/article.php?aid=783) koji nudi sve relevantne
informacije potrebne stranim znanstvenicima, a na našemu
portalu objavili smo ažuriranu sekciju Praktičnih
informacija
(http://www.euraxess.hr/sitegenius/
topic.php?id=277) namijenjenih stranim znanstvenicima
koji se žele baviti znanstvenim istraživanjem u Hrvatskoj,
kao i ustanovama koje ih žele ugostiti. Izdvajamo sekciju
Procedure
(http://www.euraxess.hr/sitegenius/
topic.php?id=416) s detaljnim popisima dokumenata i
kontakt adresa za sve najvažnije administrativne postupke
s kojima se stranac susreće prilikom dolaska u Hrvatsku.
U tijeku je niz zakonodavnih promjena koje će imati utjecaj
na mobilnost znanstvenika. Neka od rješenja sadržana su u
prijedlozima novih zakona iz područja znanosti i visokog
obrazovanja, a pred saborskom procedurom je i novi Zakon
o strancima (http://www.mup.hr/main.aspx?id=93754).
Također, Vlada je u srpnju ponovno otvorila mogućnost
zapošljavanja stranaca nakon što je ranije ove godine
ograničila zapošljavanje samo na produljenje već odobrenih
radnih
dozvola (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/
sluzbeni/2011_07_88_1876.html ).

za zapošljavanje istraživača. Tako je Sveučilište u
Dubrovniku
(http://www.unidu.hr/odjeli.php?
idizbornik=654 ) postalo šesta ustanova iz Hrvatske kojoj
je dodijeljeno važno priznanje Europske komisije „HR
Excellence in Research“. Ranije je isto priznanje (http://
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/
strategy4ResearcherOrgs) odobreno sveučilištima u
Rijeci i Zadru, Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Institutu za
medicinska istraživanja i medicinu rada i Institutu za
migracije i narodnosti.
Sve znanstvene ustanove koje žele implementirati Povelju i
Kodeks uz pomoć Europske komisije i u suradnji s
kolegama iz europskim znanstvenih ustanova pozvane su
prijaviti se na javni poziv za sudjelovanje u trećoj radnoj
skupini HRS4R. Poziv za iskazivanje interesa bit će
objavljen u rujnu na internetskim stranicama Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa (www.mzos.hr) i na
hrvatskom EURAXESS portalu (www.euraxess.hr ).
Za više informacija obratite se na euraxes@mobilnost.hr!

Time je ukinuta zabrana iz veljače, pa će se uz produljenje
postojećih moći iskoristiti i novih 566 radnih kvota. Za
zanimanje istraživač u području prirodnih, tehničkih i
biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, društvenih i
humanističkih znanosti predviđeno je ukupno 30 kvota.
EURAXESS nastavlja pomagati znanstvenim ustanovama u
reformi sustava upravljanja ljudskim resursima kroz
implementaciju Europske povelje za istraživače i Kodeksa

Robert Bijažić iz Euraxess odsjeka savjetuje o pravnim
pitanjima, a Ana Grdović o financijskim.

EUROGUIDANCE OBAVIJESTI
Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da
od siječnja 2011. godine u okviru
Agencije za mobilnost i programe
Europske unije djeluje Nacionalni
centar Euroguidance Hrvatska.
Euroguidance je europska mreža
nacionalnih centara koji djeluju u 33
europske zemlje, a povezuju sustave
profesionalnog usmjeravanja u Europi,
promiču mobilnost i pružaju stručnu
pomoć savjetnicima za profesionalno
usmjeravanje
i
savjetovanje.
Zajednički
ciljevi
nacionalnih
Euroguidance centara jesu promicanje
europske dimenzije u profesionalnom
usmjeravanju i pružanje informacija o
cjeloživotnom
profesionalnom
usmjeravanju i mobilnosti u svrhu
učenja.
Euroguidance pruža brojne usluge
osobama koje se bave profesionalnim
usmjeravanjem, odnosno savjetnicima
u obrazovanju i zapošljavanju. Oni se
mogu obratiti Euroguidance centru npr.
kada traže informacije o sustavima
profesionalnog usmjeravanja u drugim
europskim zemljama, o novostima iz
područja profesionalnog usmjeravanja
u Europi ili kada žele otići na stručno
usavršavanje u neku europsku zemlju.
Centar
će
im
također
pružiti
informacije o mogućnostima koje se
nude
u
okviru
Programa
za
cjeloživotno učenje i programa Mladi
na djelu.

Studenti, učenici, mladi, osobe na
tržištu rada te osobe koje se bave
obrazovanjem i osposobljavanjem
profesionalnih savjetnika mogu u
Euroguidance
centru
saznati
Informacije o sustavima obrazovanja i
usavršavanja u Europi te saznati koji
programi Europske unije potiču
međunarodnu mobilnost i kako se
prijaviti za financijsku potporu.
U lipnju smo bili sudionici važnoga
događaja!

Brojni predavači iz Hrvatske i drugih
europskih zemalja predstavili su
postojeće prakse, standarde i izazove
u
cjeloživotnom
profesionalnom
usmjeravanju u svojim zemljama.
Na konferenciji smo predstavili svoje
aktivnosti
te
usluge
koje
se
savjetnicima nude u okviru djelovanja
Nacionalnog Euroguidance centra
Za listopad pripremamo natječaj za
studijski
posjet
namijenjen
savjetnicima
koji
se
bave
profesionalnim
usmjeravanjem
u
obrazovanju ili zapošljavanju. Tijekom
studijskog posjeta savjetnici će imati
priliku upoznati postojeće prakse u
profesionalnom usmjeravanju u Europi
te razmijeniti iskustva s europskim
kolegama.
Sve pojedinosti o studijskom posjetu i
prijavi na natječaj bit će objavljene na
www.mobilnost.hr.

Sudjelovali smo na Konferenciji s
međunarodnim sudjelovanjem „80
godina cjeloživotnog profesionalnog
usmjeravanja u Republici Hrvatskoj:
Novi izazovi i pristupi“ održanoj u
Zagrebu 16. lipnja 2011. godine, u
organizaciji Hrvatskoga zavoda za
zapošljavanje. Cilj konferencije bio je
sagledati dosadašnji razvoj, ali i
predstojeće izazove profesionalnog
usmjeravanja u Hrvatskoj i Europi.

Ako želite kontakt savjetnika iz Belgije,
informaciju o mogućnostima stručnog
usavršavanja u Europi
ili tražite
potencijalnog
partnera
za
međunarodni projekt iz područja
profesionalnog
usmjeravanja,
Euroguidance Hrvatska vam može
pomoći!
Za sve informacije obratite nam se na
euroguidance@mobilnost.hr
te
posjetite
naše
stranice:
http://
mobilnost.hr/index.php?id=454.

EURODESK OBAVIJESTI
Agencija za mobilnost i programe Europske unije je u 2011. godini „usvojila“ i novu inicijativu –
Eurodesk. Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije koji mladima, organizacijama mladih i
svima koji rade s mladima prenosi informacije o europskim mogućnostima, kao i o politikama koje se
odnose na mlade. Hrvatski Eurodesk centar dio je mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu,
nacionalni koordinatori iz 33 europske države i preko 900 lokalnih i regionalnih partnera. Od 2007.
godine Eurodesk djeluje kao potporna struktura programu Mladi na djelu. Aktivnosti Eurodesk centra
provode se uz pomoć regionalnih info-centara u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu.
Sve informacije o europskim programima koji mladima omogućuju akademsku i profesionalnu
mobilnost možete pronaći na internetskoj stranici www.eurodesk.eu.
Velika je novost i uvođenje hrvatske inačice Europskoga portala za mlade (dostupan od sredine
rujna) na kojemu ćete moći pronaći poveznice na informacije o studiranju, radu, učenju jezika,
volontiranju, putovanjima, kao i o mnogim drugim europskim mogućnostima.
Sve informacije koje ne možete pronaći na ovim dvjema stranicama, možete zatražiti putem
poveznice 'Ask your EU question here' ili izravno na adresu eurodesk@mobilnost.hr, a mi ćemo se
potruditi da uz pomoć naših partnera iz 33 Eurodesk centra u Europi, kao i info centara u Hrvatskoj,
dođemo do prave informacije.
Iskoristite mogućnosti koje vam nude europski i nacionalni programi mobilnosti i zapamtite:
Tražite informacije? Krenite od nas!

EUROPASS NOVOSTI
Europass inicijativa Europske unije čini portfelj od pet dokumenata koji omogućuje svim europskim građanima da svoje
vještine, kompetencije i kvalifikacije predstave na jasan i usporediv način diljem Europe. Naša se zemlja priključila ovoj
inicijativi punopravnim sudjelovanjem u Programu za cjeloživotno učenje, a Agencija za mobilnost i programe Europske unije
službeno je proglašena Nacionalnim Europass centrom Hrvatska.
Inicijativa se sastoji od pet dokumenata: Europass životopisa (Europass CV-a), Europass jezične putovnice, Europass
dodatka svjedodžbi, Europass dopunske isprave o studiju i Europass mobilnosti, a svaka je od ovih isprava namijenjena
poticanju i olakšavanju cjeloživotna učenja i mobilnosti među europskim građanima.
U svrhu što boljega informiranja hrvatskih građana o mogućnostima koje im pružaju Europass dokumenti, krajem lipnja ove
godine pokrenute su internetske stranice Nacionalnog Europass centra Hrvatska na domeni www.europass.hr, na kojima
možete doznati sve relevantne informacije vezane za provedbu inicijative u Republici Hrvatskoj, kao i prednosti koje Europass
dokumenti predstavljaju svojim korisnicima.
Ovim putem također najavljujemo i međunarodnu uvodnu konferenciju kojom će se obilježiti pokretanje i provedba inicijative
Europass u Republici Hrvatskoj, a o čijemu ćete ishodu biti pravodobno obaviješteni na internetskim stranicama
www.europass.hr.

e-Twinning KUTAK
Portal eTwinning pomaže vam da postanete
učitelji koji koriste tehnologiju i koji zajedno s
učenicima sudjeluju u zabavnim projektima koji
omogućuju upoznavanje europskih kolega,
jezika i kultura.

U lipnju ove godine financirali smo odlazak
osmero nastavnika iz Republike Hrvatske na
radionicu profesionalnog usavršavanja u Litvu
'Web 2.0 technologies in education'. Prenosimo
iskustva naših nastavnika s usavršavanja:

Potaknuti iznimnim uspjehom prve eTwinning
radionice u Hrvatskoj, AMPEU tim nastavlja
suradnju s CARNetom i nastavnicima pruža
novu priliku za učenje, druženje s kolegama te
razvijanje projektnih ideja na radionici koja će se
održati 24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu u
prostorijama CARNeta.

Sanja Vrgoč (Srednja škola, Bol) osmislila je u
Litvi zanimljiv projekt: „Kolega iz Portugala i ja
dogovorili smo se da ćemo provesti Comenius
partnerstvo o sličnostima i razlikama mladih
ljudi iz Portugala i Hrvatske. Naglasak će biti na
različitim životnim stilovima te predrasudama i
stereotipima koje imaju jedni o drugima“.

Na radionici nastavnici mogu naučiti kako
isplanirati međunarodni projekt, kako ga ugraditi
u nastavu, koje osnovne IK alate koristiti te kako
se uz sve to dobro zabaviti.
Poziv za zaprimanje prijava bit će objavljen
krajem listopada na mrežnoj stranici Agencije za
mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr),
stoga Vas pozivamo da pažljivo pratite
obavijesti
na našoj stranici i na vrijeme
podnesete svoju prijavu za eTwinning radionicu!

Sudionici
eTwinning
radionice u Litvi: Tatjana
Gulić Pisarević (1. slika,
sredina) te gdin. Edin
Kadić (1. slika, prvi
slijeva)

Tatjanu Gulić Pisarević (Turističko-ugostiteljska
škola Antona Štifanića, Poreč) na radionici
„Mobile learning and cooperation“ zadivilo je
ono što je čula od voditeljice radionice Stase
Riskiene:
„Nema tehnologije koja bi mogla zamijeniti
učitelje, ali učitelji koji koriste tehnologiju
zamijenit će one koji je ne koriste.”

Radna atmosfera u Litvi...

ŠTO DALJE?
Postupak potpisivanje ugovora o financiranju za većinu
aktivnosti je završen, a u svrhu što boljeg upravljanja
projektima i dodijeljenim financijskim sredstvima, tijekom
rujna ćemo održati inicijalne sastanke s korisnicima, tzv. start
-up sastanke, kako bismo korisnike upozorili na odredbe
ugovora, pravila provedbe te dali korisne savjete o radu na
projektima.
Također pripremamo i ažuriramo upute za ispunjavanje
prijavnih obrazaca, kao i priručnike za provedbu projekata te
prijevod potrebne dokumentacije za natječaj za 2012.g.
Tijekom listopada i studenoga organiziramo i seminare na
temu razvoja projektne ideje i ispunjavanja projektnog
obrasca uz kratki uvod o aktivnostima koje provodimo,
njihovoj svrsi i učincima—ne zaboravite prijaviti svoj dolazak!
Naši partneri, zaklade za razvoj civilnog društva u Zagrebu,
Puli i Osijeku, te udruga MI iz Splita, u ime naše Agencije
predstavit će programe na lokalnim i regionalnim
događanjima ukoliko mi sami nećemo biti dostupni .

Navedene organizacije stekle su naziv kontaktnih točaka
Agencije za mobilnost i programe EU te su ovlaštene davati
informacije o programima koje Agencija provodi.
Financiranje i provedba projekata iz 2011. godine odvija se
kontinuirano, tijekom provedbe aktivnosti organiziramo i
posjete na lice mjesta kako bismo se uvjerili u kvalitetu
suradnje. Također, za prosinac 2011. godine planiramo i tzv.
tematske konferencije, za naše sadašnje korisnike kako
bismo im pružili mogućnost za razmjenu iskustava te dali
informacije o tome kako poboljšati kvalitetu svojih projekata.
Stojimo vam na raspolaganju za sve upite i nedoumice.
Rezervirajte svoj termin za osobno savjetovanje ili se obratite
na adresu e-pošte: info@mobilnost.hr.
Također nas potražite na www.mobilnost.hr.
Do skorog susreta, lijepo vas pozdravljamo!
Vaša,
Agencija za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe EU
Ljudevita Gaja 22, 10 000 Zagreb
www.mobilnost.hr
Tel: +385 (0) 1 5005 635, Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-mail: info@mobilnost.hr

