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EU novice za mlade

Pozdravljeni!
Leto 2011 je EU-kitajsko leto mladih, odločitev o tem pa je bila sprejeta leta 2009 na 12. vrhu
EU – Kitajska. Ideja posebnega leta je, da se stiki in sodelovanja med EU in Ljudsko republiko
Kitajsko okrepijo in ohranijo tudi v kasnejših letih. Glavni cilji leta so:

• Spodbujanje medkulturnega dialoga in krepitev medsebojnega razumevanja in
prijateljstva med evropskimi in kitajskimi mladimi,

• spodbujanje zanimanja mladih za razvoj odnosov med EU in Kitajsko,
• doseganje obširnih in pozitivnih vplivov ter pomoč pri zagotavljanju trajnostnega
sodelovanja med odločevalci in mladinskimi organizacijami tudi po letu 2011.
EU-kitajsko leto mladih sovpada z Evropskim letom prostovoljstva in 10. obletnico
mednarodnega leta prostovoljstva, zato se v tem letu spodbuja prostovoljne aktivnosti, ki
vključujejo mlade iz EU in Kitajske.
V junijski številki Eurodesk novic vam na kratko predstavljamo glavne dogodke, ki potekajo v
okviru EU-Kitajskega leta mladih, katerih namen je pritegniti pozornost akterjev na področju
mladinskega dela do možnosti, ki jih ponuja sodelovanje s Kitajsko, posebno pozornost pa smo
posvetili študijskemu obisku predstavnikov kitajskih mladih v Sloveniji.
Prebrskate lahko še med splošnimi viri, zanimivimi za mlade, ki bi želeli delati, potovati, živeti
ali študirati na Kitajskem ter si ogledate, na kakšen način lahko sodelujete s Kitajsko v okviru
programa Mladi v akciji.



Vaš Eurodesk

EU-kitajsko leto mladih
in program Mladi v akciji
Evropsko-kitajsko leto mladih je ena izmed letnih prednostnih nalog
programa Mladi v akciji v letu 2011, velja pa le za akcije, ki so odprte
za sodelovanje z drugimi partnerskimi državami sveta (akciji Evropska
prostovoljna služba ter Mladi v svetu). Posebna pozornost je posvečena
projektom, katerih cilj je spodbujati dialog, sodelovanje in izmenjave na
področju mladine med Evropsko unijo in Kitajsko kot prispevek EUkitajskemu letu mladih.
Program Mladi v akciji preko akcije 3 ‘Mladi v svetu’ krepi odnose med
Evropsko unijo in njenimi sosednjimi državami, ter ostalimi partnerskimi
državami po svetu, ki so z Evropsko unijo podpisale sporazum na področju
mladine. Mladim in mladinskim delavcem iz Evrope omogoča sodelovanje
na izmenjavah in drugih aktivnostih neformalnega izobraževanja skupaj z
njihovimi vrstniki izven Evropske unije.
‘Podakcija 3.2 – Sodelovanje z drugimi državami sveta’ se nanaša zlasti
na izmenjavo dobrih praks s partnerskimi državami iz drugih delov sveta.
Spodbuja izmenjave in usposabljanje mladih in mladinskih delavcev, kot
tudi oblikovanje trdnih partnerstev in mreženja mladinskih organizacij.
Predlagani projekti v to akcijo se prijavljajo centralizirano, torej v Bruselj na
izvajalsko agencijo, prijavni roki pa so razpisani na spletni strani: http://
eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/index_en.php.
Primer projekta Evropske prostovoljne službe:
Involving understanding together
Nizozemska organizacija Code-X
Internacional si prizadeva
za združevanje mladih in
partnerjev različnih veroizpovedi,
narodnosti in kultur, spodbuja
skupne vrednote in spoštovanje
razlik. Verjamejo, da aktivno
mednarodno sodelovanje
ustvarja temelj in upanje za boljšo
prihodnost, ter da je s pomočjo drugim mogoče doseči pravico in trajnostni
razvoj. V ta namen vsako leto med drugim izvajajo projekte evropske

prostovoljne službe s partnerskimi organizacijami iz Gane, Ekvadorja,
Hondurasa in Kitajske.
Letos so na Kitajsko za pol leta že odpotovali trije prostovoljci in službo
nastopili v začetku junija, druga skupina treh prostovoljcev pa jim bo za pol
leta sledila v začetku decembra. EVS projekt se odvija na severu Kitajske v
provinci Shanxi, v krajih Houma in Xinjiang, kjer mladi prostovoljci delajo v
sirotišnici za zapuščene otroke. Glavna cilja sta spodbujanje in vključevanje
otrok v družbo ter poučevanje, na voljo pa so jim tudi za pogovor in oporo.
Projekt spodbuja mednarodne učne priložnosti tako za prostovoljce, kot tudi
za otroke, za katere skrbijo. Vse aktivnosti so namenjene otrokom, glavna
naloga prostovoljcev pa je otrokom nuditi pozornost in oporo. Poučevanje
angleškega jezika preko iger otroke motivira za učenje na lastno pobudo
in tako učenje za njih postaja zabavno. Neprestani stik in pogovor z otroki
prostovoljcem omogoča spoznavanje kitajske kulture in življenja.
Primer projekta usposabljanja: Act out!
Avstrijska organizacija Galli Group International
združuje trenerje, svetovalce ter igralce, ki izvajajo
delavnice, usposabljanja, gledališke predstave,
ponujajo mentorstvo in svetovanje s pomočjo
metod Johannesa Gallija, pri katerih sta živahnost
in preprostost spontane igre vlog temelj reševanja
konfliktov in osebnostnega napredka.
Leta 2007 so izvedli usposabljanje s partnerskimi
organizacijami iz Avstrije, Kitajske, Nemčije, Mehike
in Peruja, od koder sta prišla po dva prostovoljca. Usposabljanje je potekalo
na Dunaju, glavni cilj pa je bil z uporabo gledaliških metod mladim, ki so
prepuščeni ulici in so na robu odvisnosti od drog, pomagati razviti njihovo
samozavest in spodbuditi njihovo ponovno vključitev v družbo. Mladi
prostovoljci so se učili veščin nastopanja in skupaj z mladimi na robu družbe
ustvarili predstave »Gledališče življenja«. Nastalih je več gledaliških iger, ki
so se po koncu projekta predstavile tudi v partnerskih državah po svetu, saj
so jih mladi v svojih državah predstavili širšemu občinstvu. Projekt je utrdil
partnerstvo med organizacijami in spodbujal mednarodno dimenzijo na
svetovni ravni.

EU novice za mlade
Študijski obisk predstavnikov kitajske
mladine v Sloveniji v okviru evropskega
mladinskega tedna
Od petka, 20. maja, do ponedeljka, 23. maja 2011, se je v Sloveniji
mudila skupina 16 predstavnikov mladinskih združenj in organizacij
za mlade iz Kitajske, ki so sodelovali na kratkem študijskem obisku
v Sloveniji. Študijski obisk je bil organiziran v sodelovanju med
slovensko in hrvaško nacionalno agencijo EU programa MLADI V
AKCIJI. Poleg udeležencev iz Kitajske so bili na dogodku prisotni
tudi štirje predstavniki različnih organizacij iz Slovenije ter pet
predstavnikov hrvaških mladinskih svetov.
Rdeča nit celotnega študijskega obiska je bila udeležba mladih v
družbenem in političnem življenju lokalnih skupnosti. Z organizacijo
obiska je slovenska nacionalna agencija želela spodbuditi več
sodelovanja med akterji na področju mladine med Slovenijo in
Kitajsko, predvsem pa opozoriti, da so različne oblike sodelovanja
na področju mladine, izobraževanja in kulture lahko podpora tudi
gospodarskemu sodelovanju.
Študijski obisk je bil osredotočen predvsem na spoznavanje ureditev
in politik za mlade na občinskih ravneh. Udeleženci študijskega
obiska iz Kitajske, Hrvaške in Slovenije so se seznanili z ureditvijo
v Mestni občini Ljubljana in Občini Ajdovščina, podrobneje so se
seznanili z Uradom za mladino MOL-a ter krovno organizacijo mestnih
četrtnih centrov v Ljubljani t.i. Mladimi zmaji. Predvsem mladi iz
Kitajske so pokazali veliko zanimanje za mladinsko politiko v MOL-u in
na splošno v Sloveniji ter za delovanje mladinskih centrov v Sloveniji,
saj je razlika glede ureditve pri nas in njih skoraj nepremostljiva.
Študijski obisk se je začel z uradno otvoritvijo v prostorih mestne
občine Ljubljana, kjer se nam je po uvodnih besedah direktorja
slovenske nacionalne agencije g. Janeza Škulja, vodje delegacija
predstavnikov Kitajske, g. Jin Xina in predstavnika hrvaške nacionalne
agencije, g. Davorja Pavičića, pridružila tudi direktorica Urada
za mladino MOL, ga. Mateja Demšič ter direktor Mladih zmajev,
g. Vojko Vaupotič. Predstavila sta strukturo mladinskih centrov v
Ljubljani in delovanje Urada za mladino. Po uradnem delu je sledil
še neuradni del spoznavanja vseh udeležencev, kjer so na zabaven
način prelomili led med udeleženci in začele so se izmenjevati prve
izkušnje in osebna spoznavanja. Naslednji dan smo obiskali Bled,
kjer smo se popeljali na otok in uživali v lepotah blejskega jezera.
Na Bledu smo organizirali tudi srečanje z ministrom za šolstvo in
šport, g. Igorjem Lukšičem, ki je v nagovoru udeležencev poudaril
predvsem pomembnost evropsko-kitajskih odnosov in sodelovanja
na področju mladinske politike v prihodnosti. V popoldanskem času
smo imeli voden ogled Ljubljane in prosti večer. Nedeljo, kot zadnji
aktivnejši dan študijskega obiska, smo preživeli na Primorskem.
Najprej smo obiskali Mladinski svet Ajdovščina ter si po predstavitvi
delovanja mladinskega sveta in mladinskega centra v Ajdovščini
ogledali tudi nove prostore mladinskega hostla v Ajdovščini. Po
kosilu smo se odpravili v Koper, kjer nas je gostila Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Sprejel nas je
dekan fakultete, g. Dragan Marušič, ki že dolga leta uspešno sodeluje
s kitajskimi partnerji na področju raziskav. V popoldanskem času
smo se odpravili v Piran, kjer nas je turistična vodička popeljala po
znamenitostih Pirana. Po večerji smo se polni vtisov odpravili nazaj
proti Ljubljani. V ponedeljek je po dnevu nakupov in fotografiranja
Ljubljane sledil le še zaključni dogodek, ki smo ga organizirali v hotelu
MONS, kjer so bili udeleženci tudi nastanjeni. Medkulturna raznolikost
se je pokazala tudi na sami ‘’zaključni zabavi’’, ki predstavnikom
kitajske mladine predstavlja predvsem izmenjavo daril ter obilo
fotografiranja. Poslovili smo se s polnimi rokami daril ter iskrenimi
povabili na Kitajsko, predvsem z željo po sodelovanju in ponovnem
snidenju v prihodnosti.
Roberta Čotar Krilić,
Zavod MOVIT,
vodja študijskega obiska predstavnikov kitajske mladine v Sloveniji

UTRINKI UDELEŽENCEV :
“Štiridnevni obisk kitajske mladine se je sicer dogajal v Sloveniji, a se
je zdelo, kot da bi za nekaj časa odpotovali daleč stran. Kljub začetni
sramežljivosti, so se člani kitajske delegacije hitro sprostili, navdušila
jih ni le prelepa pokrajina in sončno vreme, temveč tudi odlična hrana
in gostoljubje Slovencev. Čeprav smo skupaj preživeli le kratek čas,
so se med nami spletle tople vezi; uspeli smo izmenjati informacije,
deliti izkušnje s področja mladinskega dela, poslovili pa smo se v
upanju na prihodnje sodelovanje”.
(Petra Jamnik, Zavod Voluntariat, Slovenija).
“V okviru študijskega obiska kitajske mladine v Sloveniji je name
največji vtis naredila izkušnja, kako zares je neformalno povezovanje
in sodelovanje ter druženje učinkovita pot za navezovanje pristnih
odnosov in zanesljivih kontaktov ter povezav za vnaprejšnje
povezovanje in sodelovanje na področju dela. Najbolj sem si
zapomnila pomembnost neformalnega učenja skozi neformalno
druženje, v katerem smo si udeleženci izmenjali različne izkušnje.”
(Sabina Zajc, Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost, Slovenija).
“Študijski obisk je bil odlična priložnost za predstavnike hrvaških
svetovalnih teles, da spoznajo slovenske mehanizme participacije
mladih in da vzpostavijo sodelovanje tako s slovenskimi
organizacijami kot s kitajskimi predstavniki. Kakorkoli, kitajski
predstavniki niso bili najbolj pripravljeni razpravljati o situaciji
mladinskega dela na Kitajskem.“
(Davor Pavičić, Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvaška).
“Obisk se mi je zdel zanimiv, saj sem dobili prvi stik s kitajsko kulturo.
Izmenjali smo si kontaktne podatke ter tako predrli led v vzpostavitvi
komunikacije. Izvedel sem tudi nekaj informacij o financiranju
in delovanju mladinskih ter drugih nevladnih organizacijah na
Kitajskem.“ (Mihael Kasaš, Mladinski svet Lendava, Slovenije).
“V Sloveniji sem prejel toplo dobrodošlico in gostoljubnost. Po
nekaj dneh sem dobil občutek, da smo že stari prijatelji. Slovenija je
enkratna, zaljubil sem se vanjo. Cela država je kot park, poimenoval
sem jo kar “Park city”. Povsod lepi razgledi, svež zrak in dobra
atmosfera. Povsod sta mir in tišina, zelo primerno za življenje. Tu sem
se veliko naučil predvsem v smislu iskanja višje kakovosti življenja,
prijateljskih in toplih odnosov med ljudmi ter smisla za humor,
naučil pa sem se tudi nekaj slovenščine in hrvaščine. Udeležence
študijskega obiska sem začutil kot brate in sestre, željne učenja,
hkrati pa vsestranske, saj je bilo tudi veliko plesa in petja.”
(Guo Kai, Deputy Secretary,Xi‘an Lianhu District Committee of the
Communist Youth League of China, Kitajska).
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EU novice za mlade
Otvoritvena dogodka v Bruslju in v Pekingu
EU-kitajsko leto mladih se je uradno začelo z otvoritvijo 11. januarja 2011 v
Bruslju. Udeležilo se ga je več kot 400 ljudi, vključno z 200 mladimi iz EU in
Kitajske.
Med prvo otvoritvijo dogodka so predstavniki mladih iz obeh celin
sodelovali na delavnicah in razpravah o štirih glavnih temah:
• neformalno učenje in aktivnosti mladinskega dela za mlade,
• prostovoljstvo mladih,
• študentske izmenjave in akademska mobilnost,
• dostop mladih do kulture in ustvarjalnosti.
Delavnice so predstavljale priložnost za izmenjavo izkušenj, kontaktov in
projektnih idej med kitajskimi in evropskimi udeleženci, kot tudi priložnosti
za vzpostavitev novih partnerstev.
Drugi otvoritveni dogodek EU-kitajskega leta mladih je potekal v Pekingu.
Tudi na tem dogodku se je zbralo 500 mladih iz EU in Kitajske. Kitajski
premier Wen Jiabao je na dogodku dejal, da celoletna kampanja za
izmenjave mladih prva letna tema, ki povezuje Kitajsko in EU in da ima velik
pomen na področju kulturne izmenjave med Kitajsko in EU.
Več informacij o dogodku v Bruslju:
www.2011euchinayouth.eu/high-level-opening-ceremony-brussels
Več informacij o dogodku v Pekingu:
www.2011euchinayouth.eu/high-level-opening-ceremony-beijing

Otvoritvena dogodka
povezovanja EU in Kitajske tako
v Bruslju, kot na Kitajskem sta
se osredotočila predvsem na
raziskovanje možnosti za skupne
projekte in povezovanjem mladih
z obeh koncev. Eni drugim smo
predstavili programe, ki podpirajo
participacijo mladih, predvsem
s področja prostovoljstva. Kljub
temu, da so definicije prostovoljstva malo drugačne na različnih koncih
sveta, mislim, da so vsem prostovoljcem skupne iste vrednote in s tem
težnja po prispevanju v družb
Med samimi obiski so se razbili marsikateri stereotipi in predsodki,
izmenjalo se je veliko dobrih praks, odprla so se nova obzorja- tako
mišljenja, kot povezovanja- in mislim, da to sodelovanje ponuja ogromno
možnosti za pravilnejše razumevanje tako evropskega, kot kitajskega
sistema.
Tea Jarc, Mladinski svet Slovenije,
udeleženka otvoritvenih dogodkov EU-kitajskega leta mladih v Bruslju in v
Pekingu

Kot zanimivost bi želel izpostaviti predvsem neobstajanje nevladnega
sektorja na Kitajskem, kar pomeni, da si je bodoče partnerje in sodelavce
pri projektih moč najti samo v institucijah na lokalni ali državni ravni, kar je
na umetniškem področju pravzaprav nepredstavljivo.

Kot udeleženka otvoritvenega dogodka Evropsko-kitajskega leta mladih
sem na Kitajsko odšla z namenom spoznati tamkajšnjo kulturo organizacij
ter navezati stike z akterji na področju mladinskega dela. V času našega
obiska smo obiskali Peking in Guiyang, glavno mesto province Guizhou
na jugu države, kjer smo spoznavali različne aspekte kitajske kulture ter
možnosti za skupno sodelovanje pri projektih znotraj programa Mladi v
akciji.
Eno poglavitnejših spoznanj, pridobljenih na tem srečanju je bilo, da je na
Kitajskem mladina organizirana čisto drugače kot tu pri nas, kjer poznamo
pojav organiziranja (mladih) “od spodaj”. Na Kitajskem namreč bolj ali manj
vso mladinsko organiziranost vodi Vsekitajska zveza mladih (All China
Youth Federation), ki piramidalno in še vedno dokaj totalitaristično pokriva
področja tega dela “civilne družbe”. V nasprotju s to že nekoliko zarjavelo
organizacijo pa sem imela ob našem obisku možnost spoznati tudi nekaj
razmeroma kritičnih mladih, ki si želijo večje odprtosti kitajske družbe, večje
demokratičnosti in sodelovanja z mladimi iz drugih držav, med drugim
tudi iz Evrope, tu pa vidim možnosti vzpostavljanja polja, plodnega tudi za
bodoča sodelovanja pri izvajanju različnih skupnih projektov.

Štefan Simončič, ZRZ Epeka,
udeleženec otvoritvenega dogodka EU-kitajskega leta mladih v Bruslju

Maruša Vukelič, Zavod Voluntariat,
udeleženka otvoritvenega dogodka EU-kitajskega leta mladih v Pekingu

Evropski teden mladih in
EU-kitajsko leto mladih

kot osnove za medsebojno razumevanje med mladimi in sodelovanje med
strokovnjaki.
Najprej so se predstavili projekti učenja jezikov, temu pa so sledile tri
delavnice:
• jezikovne spretnosti in kariera v globaliziranem svetu: evropske in kitajske
perspektive,
• novi načini učenja jezikov: izzivi informacijskih in komunikacijskih
tehnologij pri učenju jezikov,
• učenje jezikov in medkulturni dialog: evropske in kitajske perspektive.
Konferenca je tako odprla pot dolgoročnemu profesionalnemu sodelovanju
na področju jezikovnega izobraževanja.

UTRINKI UDELEŽENCEV
V dveh dneh natrpanega urnika smo poleg veliko predstavitev in
medsebojnih aktivnosti imeli priložnost pobliže spoznati udeležence
konference iz Kitajske. Skozi pogovore in druženja sem ugotovil, da imajo
mladi iz EU in Kitajske mnogo skupnega - kljub veliki geografski, jezikovni in
kulturni raznolikosti. Kitajsko mladino je zelo zanimal naš način spodbujanja
kulture in kreativnosti skozi različne dogodke na evropski ravni, kot so
Evropska prestolnica kulture in Evropska prestolnica mladih.
Interes za medkulturno povezovanje je bil na konferenci zelo velik. Po
mojem mnenju so tovrstni ukrepi Evropske komisije za povezovanje mladih
med različnimi državami (tudi izzven EU) na takšnem nivoju zelo pozitivni in
upam na nadaljevanje zastavljene politike.

V okviru Evropskega tedna mladih je potekalo nekaj ključnih dogodkov EUkitajskega leta mladih. Tako je v obdobju od 17. do 24. maja Evropo obiskala
delegacija 120 Kitajcev. V tem času so potekali naslednji dogodki:
19. maj: Forum EU – Kitajska: podjetništvo mladih
Dogodek, ki je potekal 19. maja 2011 je mladim predstavnikom iz Evropske
unije in Kitajske ponudil prostor za izmenjavo konkretnih praks, spodbujanje
razvoja podjetniških spretnosti in podjetniške miselnosti ter spodbujanje
podjetništva mladih in socialnega podjetništva.
Dogodek je bil namenjen tudi primerjavi situacij, identifikaciji dobrih praks
iz EU in Kitajske ter spodbujanje razvoja boljšega razumevanja realnosti in
izzivov mladih v EU in na Kitajskem.
Lu Hao, predsednik organizacijskega odbora EU-kitajskega leta mladih
je definiral tri stebre uspešnih poslovnih podvigov: voljo, sposobnosti in
ugodne pogoje za doseganje ciljev. Dodal je, da ni enostavno najti skupne
poti, vendar sta Evropski teden mladih in EU-kitajsko leto mladih zagotovila
odlično priložnost za izmenjavo možnih načinov, na katere se lahko ustvari
ugodne pogoje za mlada podjetja.
18. maj: Konferenca o večjezičnosti
Cilj konference je bil izmenjava dobrih praks na področju učenja jezikov

18. maj: Okrogla miza “Learn Local, Lead Global”
Evropsko – kitajski center upravne šole v Antwerpu je organiziral okroglo
mizo »Learn Local, Lead Global«, katere cilj je bila razprava o pomenu
mednarodnega izobraževanja, zaposlovanja, podjetništva in voditeljstva.
Skupina panelistov in kitajskih predstavnikov se je na živahni razpravi
strinjala, da sta oseben kontakt in medsebojno spoštovanje temelj
uspešnega sodelovanja v prihodnosti.
18. maj: Obisk pristanišča v Antwerpnu
V sklopu obiska kitajskih predstavnikov so kitajski predstavniki obiskali tudi
pristanišče v Antwerpnu, drugo največje evropsko pristanišče na svetu.
Več informacij o dogodkih, ki so potekali v okviru EU – kitajskega leta
mladih je na voljo na: www.2011euchinayouth.eu/flagship-events
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Kitajska - uporabni viri
Potovanje
www.chinatravel.com
Informacije o nakupovanju, aktivnostih, kulturi in prevozu na Kitajskem, kaj si
ogledati, kje jesti, kje spati in kaj početi!
www.travelchinaguide.com
Natančne informacije o turizmu na Kitajskem - vodič po kitajskih mestih, slike,
raziskovanje, atrakcije, napotki za potovanje, itd.
Nastanitev
www.chinahotels.org
Iskalnik hotelov v posameznih mestih z možnostjo rezervacije preko spleta.
www.hostelchina.com
Mladinski hoteli v večjih kitajskih mestih z ocenami gostov.

Prihodnji dogodki v okviru
EU-kitajskega leta mladih

http://hotel.china.org.cn/
Informacije o hotelih in druge turistične informacije.

V okviru EU-kitajskega leta mladih bosta na Kitajskem potekala še dva
dogodka:

Študij
www.moe.edu.cn
Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, kjer lahko poiščete informacije
o izobraževalnem sistemu na Kitajskem in seznam kitajskih visokošolskih
institucij.
www.studyinchina.net.cn
Spletna stran, namenjena mednarodnim študentom, ki jih zanima študij na
Kitajskem. Pregledujete lahko imenik univerz, iščete programe v angleščini,
preberete pogosto zastavljena vprašanja, itd.
www.chinaeducenter.com
Spletna stran Kitajski izobraževalni center je namenjena tujim študentom, ki
načrtujejo študij na Kitajskem. Na voljo so podatki o fakultetah, univerzah,
visokem šolstvu, življenju na Kitajskem, hkrati pa deluje kot skupnost
študentov, ki se izobražujejo na Kitajskem.
Praktične informacije
http://china.youth.cn/
Portal za mlade Evropejce, ki iščejo informacije o Kitajski v angleščini, o
širokem razponu tem: študij ali delo na Kitajskem, kultura, vize in potovanje,
novice, posel, itd.
http://english.gov.cn/services.htm
Uradni portal kitajske vlade s praktičnimi informacijami in povezavami za tujce:
vize, potovanja, posel, študij, delo, priseljevanje, poroka, itd ...
www.embassiesinchina.com
Seznam veleposlaništev na Kitajskem.
www.chinahighlights.com/travelguide/transportation/
Vse, kar morate vedeti o prometnem sistemu na Kitajskem: avtoceste, letališča,
vodne poti, železnice in celo kolesarski prevoz. Najdete lahko tudi druge
zanimive sekcije o kulturi, hrani in pijači, religiji, denarju, itd.
www.expatsinchina.com
Spletna stran, namenjena izseljencem, ki živijo in delajo na Kitajskem. Vsebuje
tudi informacije o Kitajski, zanimivih krajih, orientaciji in še mnogo več.
Delo
www.chinajob.com
Spletna stran Kitajskega združenje za mednarodno izmenjavo osebja (CAIEP)
in Kitajske mednarodne službe. Preglejte bazo podatkov in si poiščite službo
na Kitajskem!

EU-kitajski mladinski forum o trajnostnem razvoju
XI’AN, 4. – 11. julij 2011
EU-kitajski mladinski forum o participaciji mladih in
mladinski festival Univerzijada 2011
Shenzen, 9. – 15. avgust 2011
Dogodkov se bodo udeležile tri osebe iz Slovenije, ki so tudi sodelovale na
študijskem obisku predstavnikov kitajskih mladih v Sloveniji.
O dogodkih bomo tudi poročali na spletni strani www.eurodesk.si ter v
Eurodeskovem elektronskem informatorju.

Kontakt
EURODESK Slovenija
ZAVOD MOVIT
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 47 48
Fax: 01 430 47 49
Skype: eurodesksi
E-pošta: info@eurodesk.si
Splet: www.eurodesk.si
Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen informiranju mladih
in tistih, ki delajo z mladimi, o možnostih, ki jih ponujajo različne evropske ustanove
in mednarodne organizacije na področju izobraževanja, usposabljanja, kulture,
mobilnosti mladih, mladinskega informiranja in drugih tematik, zanimivih za mlade.
Novice so na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani
www.eurodesk.si/ogledalo/publikacije, kjer se nanje lahko tudi naročite. Objavljene
informacije so izključno informativne narave. Pri nadaljnjem posredovanju teh informacij vas prosimo, da navedete vir.
Publikacija je narejena s pomočjo Evropske komisije in Urada RS za mladino. Vsebina
publikacije je izključno odgovornost izdajatelja ter v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije.
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www.jobchina.net
Poiščite službo na Kitajskem glede na kategorijo, tip ali lokacijo. Najbolj sveže
ponudbe so prikazane na prvi strani.

www.eurodesk.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
URAD ZA MLADINO

