
Pozdravljeni!
Tokratna številka Eurodesk novic je namenjena predstavitvi podpornih aktivnosti za 
prijavitelje v program Mladi v akciji, saj je trenutna izbira usposabljanj in seminarjev res 
pestra – na voljo je več različnih seminarjev, usposabljanj in konferenc za bolj ali manj 
izkušene prijavitelje v program Mladi v akciji, na različne teme, povezane s programom. 
Da bi prijavo na podporne aktivnosti prijaviteljem in drugim zainteresiranim čimbolj olajšali, 
je nacionalna agencija programa Mladi v akciji poenostavila prijavni postopek, več o tem 
na zadnji strani novic. Na osrednjih straneh si lahko ogledate aktualne razpise in utrinke 
udeležencev preteklih usposabljanj, na prvi strani pa lahko preberete, čemu so podporne 
aktivnosti pravzaprav namenjene in več o kontekstu, v katerega so vpete. 

  Vaš Eurodesk

Usposabljanja, seminarji in druge 
podporne aktivnosti programa  
Mladi v akciji
Nacionalna agencija vsako leto pripravi 
načrt usposabljanj. Aktivnosti izbere na 
podlagi potreb upravičencev, ki se kažejo 
na ravni sprejema in ocenjevanja projektnih 
predlogov, širših potreb na področju razvoja mladinskega dela v Sloveniji 
ter prednostnih usmeritev Evropske komisije ter Urada RS za mladino.
Sredstva za kritje stroškov izvedbe teh aktivnosti so del akcije 4.3, zato 
so tudi cilji aktivnosti (usposabljanj, seminarjev, študijskih obiskov ipd.), 
ki jih organizira nacionalna agencija ali na katere pošilja udeležence,  
skladni s cilji te akcije. Te cilje nacionalna agencija dosega z izvajanjem 
dveh vrst podpornih aktivnosti: takšnih, ki spodbujajo izmenjave, 
sodelovanje in usposabljanje na področju mladinskega dela, ter takšnih, 
ki vodijo k razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Mladi v akciji. 
Namen prvih je povečati kompetence predlagateljev ter omogočiti 
izmenjavo izkušenj, strokovnega znanja in primerov dobrih praks med 
tistimi, ki so vključeni v mladinsko delo, namen drugih pa je pomagati 
potencialnim predlagateljem pri pripravi in razvoju novih projektov v 
okviru programa, še posebej v smislu zagotavljanja podpore in potrebnih 
znanj pri razvoju projektov, iskanju partnerjev ter orodij in sredstev za 
izboljšanje kakovosti projektov.

Aktivnosti lahko potekajo v Sloveniji ali v tujini, namenjene pa so lahko 
bodisi samo slovenskim udeležencem bodisi imajo mednarodno 
udeležbo. Pri aktivnostih v tujini slovenska nacionalna agencija rezervira 
mesta za slovenske udeležence, objavi razpis na svoji spletni strani 
ter nato izbere ustrezne udeležence ter sofinancira njihove potne 
stroške udeležbe na aktivnosti. Med temi aktivnostmi so tako seminarji, 
usposabljanja, evalvacijska srečanja, aktivnosti za razvoj partnerstev, 
študijski obiski in druge aktivnosti, ki so tudi sicer upravičene v okviru 
akcije 4.3 programa Mladi v akciji. 
Tematsko nacionalna agencija v okviru načrta usposabljanj pokriva 
raznolike teme in področja. Nekatera se vežejo neposredno na 
posamezne akcije – namen teh je lahko bodisi dvig zanimanja za 
posamezno vrsto aktivnosti (akcijo) v okviru programa ali dvig kakovosti 
projektov v okviru posamezne akcije bodisi odpiranje prostora za 
razpravo o posameznih konceptih mladinskega dela ali aktualnih temah 
v okviru evropske mladinske politike. Na ta način nacionalne agencije 
delujejo kot posrednik med razvojem na področju mladinskega dela na 
evropski ravni ter nacionalnih ravneh in so zato nepogrešljive za uspešno 
doseganje ciljev akcije 4.3 v posameznih državah. To pa lahko dosegajo 
le z lastnim izvajanjem aktivnosti v okviru te akcije, ki imajo strukturiran 
vpliv in pomnoževalni učinek. 
Na splošno menimo, da bi lahko mladinske organizacije bolje izkoristile 
te – pravzaprav brezplačne – priložnosti za usposabljanje osebja, ki 
jih omogočajo podporne aktivnosti programa Mladi v akciji. Čeprav je 
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osrednji namen teh aktivnosti povezan z neposrednim sodelovanjem 
v programu MvA, lahko sodelovanje na teh aktivnostih organizacijam 
prinese še veliko več kot le potrebno znanje za prijavo (več in boljših) 
projektov – mednarodna partnerstva, izmenjavo izkušenj in metod dela, 
vpogled v realnosti v drugih državah ipd. Da pa bi lahko organizacije 
iz pošiljanja udeležencev na mednarodna usposabljanja dejansko 
potegnile čim več koristi, bi morale tovrstna usposabljanja v prvi vrsti 
smiselno uvrstiti v svoje letne programe dela ter poskrbeti za ustrezen 
prenos pridobljenega znanja in izkušenj – najprej z organizacije na 
osebo, ki jo pošiljajo na usposabljanje, ter nato po prihodu nazaj še 
obratno – z osebe na organizacijo oz. širši krog oseb, ki v okviru nje 
delujejo. 
MOVIT je v okviru sredstev za usposabljanja v letih 2007–2012 
organiziral in/ali razpisal skupaj 176 usposabljanj v Sloveniji in tujini, ki 
so zajela 1381 udeležencev. V to smo vložili skupaj cca 520.000,00 EUR. 

Nacionalna agencija je v letu 2013 zaradi povečanih sredstev za 
usposabljanja in sodelovanje še okrepila podporne aktivnosti, tako 
da vas toplo vabimo k prijavi! 

Na naslednjih straneh vam predstavljamo nekatere izmed trenutno 
razpisanih aktivnosti, preberete pa lahko tudi izjave nekaterih, ki so se 
naših usposabljanj udeležili v preteklosti. Vse aktivnosti sicer redno 
objavljamo v tedenskih elektronskih novicah ter na naši spletni strani 
www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi. 

www.eurodesk.si
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V letu 2012 sem se udeležil seminarja The power of non formal 
education v Švici. Sam trening je bil izpeljan na visokem nivoju. 
K sodelovanju so povabili trenerje, ki delajo že 15 ali več let na 
področju neformalnega izobraževanja. Poudarek je bil na temah 
moči neformalnega učenja v vsakdanu v primerjavi s formalnim 
učenjem, predvsem pa smo delali na učni komponenti 
neformalnega dela. Izrazi, ki so navedeni v prijavnicah za 
program Mladi v akciji, so mi tako končno postali bolj jasni. 
Veliko smo delali na evalvaciji izpeljanih projektov. Sam sem bil 
presenečen, kako se da neke stvari narediti povsem drugače, 
kot smo se jih lotili mi v izmenjavah. No, razen da sem se 
vrnil domov utrujen, sem seveda popolnoma navdušen nad 
projektom in nivojem, ki so ga organizatorji pokazali v Švici. 
Obilo je bilo razmisleka o sistemu, v katerem živimo, in lahko 
rečem, da je nova izkušnja na poti programa Mladi v akciji precej 
spremenila moj mikro svet razmišljanja.

Roman Medved, TD Žetale

Usposabljanje Appetiser mi je omogočilo povezavo s podobno 
mislečimi mladimi iz vse Evrope in mi zelo razširilo obzorja. 
Odslej veliko bolj cenim neformalno izobraževanje, ki ga 
poizkušam vpletati v aktivnosti vseh organizacij, v katerih 
delujem. V njem je prihodnost in upam, da program Mladi v 
akciji nekoč pride do vsakega mladega državljana v Evropski 
uniji. 

Mitja Lavter, Mreža idej

Na aktivnosti Ability v portugalski 
Braganci smo se spoznavali z 
delom z invalidi vseh vrst (gibalno 
oviranimi, gluhimi, slepimi, 
psihično bolnimi ...). Glavni moto 
aktivnosti je bil, kot že ime Ability 
pove, osredotočiti se na njihove 
sposobnosti. Pridobili smo osnovno 
znanje organizacije aktivnosti 
primerne hendikepiranim in ga 
preiskusili v praksi z delom v 
invalidski organizaciji.

Luka Lampret, Kulturno humanitarno 
športno društvo Turbo Katka

Usposabljanje Competences for all, ki je potekalo v Rimu v 
septembru 2012, organizirano s strani italijanske nacionalne 
agencije, je na enem mestu združilo mladinske voditelje in 
zaposlovalce, ki se srečujejo z ranljivimi ciljnimi skupinami 
mladih. Udeleženci so prihajali iz desetih različnih držav, kjer 
se vsak ukvarja s svojo skupino mladih z manj priložnostmi. 
Trening nas je popeljal skozi razvoj kompetenc, prepoznavanje 
kompetenc ter beleženje kompetenc, spoznavanje orodij, s 
katerimi se kompetence beležijo, vzpostavljanje partnerstev, 
spoznavanje dobrih praks in pristopov, načine motivacije mladih 
z manj priložnostmi, nam osvežil znanje o učnih procesih in nam 
orisal, s kakšnimi pristopi v različnih državah članicah rešujejo 
problem prepoznavanja kompetenc. Prav vsak od udeležencev 
je dodal svoj delček k treningu, ki je vsekakor ustvaril super 
nepozaben teden, poln pozitivne energije, ki nas je napolnil 
s svežimi idejami in znanjem, ki ga bomo udejanjali v svojem 
nadaljnjem mladinskem delu. 

Maja Drobne, Mladinski center Zagorje ob Savi

Usposabljanje »Contrib-Uth-tion reloaded – The value of 
active participation«, 10.-17. november 2013, Španija
Španska Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira 
usposabljanje na temo aktivne participacije mladih, kot ene 
izmed stalnih tem v evropski družbi in stalne prednostne naloge 
programa Mladi v akciji. Usposabljanje je namenjeno tistim, ki 
bi radi postali aktivni in imeli vpliv na družbo. Usposabljanje bo 
potekalo sedem dni, s posebnim poudarkom na promociji aktivne 
participacije kot sredstva za ustvarjanje vpliva na družbo.
Rok za prijavo je 8. september 2013! 

Usposabljanje BiTriMulti, 4.-8. december 2013, Velika 
Britanija
Mreža nacionalnih agencij programa Mladi v akciji organizira 
usposabljanje BiTriMulti za mladinske delavce, ki neposredno 
delajo z mladimi ter načrtujejo izvedbo prve mednarodne 
mladinske izmenjave v okviru programa Mladi v akciji oz. novega 
programa EU za mlade. Namen BiTriMulti usposabljanja je 
ponuditi mladinskim delavcem mednarodno učno izkušnjo in 
omogočiti razvoj njihovih kompetenc za izvedbo kakovostne 
mladinske izmenjave. 
Rok za prijavo je 8. september 2013!

Usposabljanje European Citizenship in Youth work,  
9.-15. december 2013, Bolgarija
Podporni center SALTO Training & Cooperation organizira 
usposabljanje na temo evropskega državljanstva. Namen 
usposabljanja je profesionalni razvoj mladinskih delavcev in 
mladinskih vodij, s širitvijo kritičnega razumevanja evropskega 
državljanstva, s preučevanjem in preizkušanjem njegovega 
potenciala ter omogočanje prepoznavanja evropskega 
državljanstva in njegovega vključevanja v mladinsko delo. 
Rok za prijavo 8. september 2013! 

Usposabljanje RLB Removing linguistic barriers,  
3.-9. november 2013, Španija
Španska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira 
usposabljanje, namenjeno izboljšanju komunikacijskih spretnosti v 
angleščini za razvoj mladinskih projektov v okviru programa Mladi 
v akciji. 
Rok za prijavo je 15. september 2013!

Usposabljanje Coaching Gets You 2,  
17.-23. november 2013, Slovaška 
Slovaška Nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira 
usposabljanje, katerega glavni namen je povečati kakovost vloge 
inštruktorjev v okviru programa Mladi v akciji, v skladu s trenutno 
opredelitvijo inštruktorjev v Vodniku po programu Mladi v akciji. 
Rok za prijavo je 15. september 2013!

Usposabljanje The Power of Non Formal Education,  
9.-14. november 2013, Bolgarija
Bolgarska in britanska nacionalna agencija programa Mladi v 
akciji organizirata usposabljanje, namenjeno krepitvi učinkov 
neformalnega izobraževanja, načel in metod opolnomočenja 
mladih kot pravih akterjev v družbi (od lokalnih do evropske ravni). 
Rok za prijavo je 15. september 2013! 

Seminar za vzpostavljanje partnerstev WORK IN PROGRESS,  
20.-24. november 2013, Danska
Danska nacionalna agencija programa Mladi v akciji organizira 
seminar za vzpostavljanje partnerstev za izvedbo mladinskih 
izmenjav, s poudarkom na temah zaposljivosti in podjetništva 
mladih. 
Rok za prijavo je 30. september 2013! 

Do vseh razpisov lahko dostopate iz spletne strani  
www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi/! 

Aktualna mednarodna
usposabljanja programa 

MVA

Izjave udeležencev
preteklih mednarodnih

 usposabljanj
programa MVA



www.eurodesk.siwww.eurodesk.si

EU novice za mlade
Z uspešno prijavo 
na naši NA sem 
se v novembru 
2012 udeležila EVS 
seminarja v Švici. 
Profil  udeležencev 
je bil različen, od 
zelo izkušenih do 
začetnikov v EVS 
projektih. Ker ima 
MCT že večletne 
izkušnje pri izvajanju 
EVS projektov 
(gostiteljstvu in 

pošiljanju), smo svoje znanje delili z drugimi ter z mnogimi 
navezali dobre odnose. Ker je udeležence delo Mladinskega 
centra Trbovlje in mladinskega sektorja v Sloveniji nasploh 
zelo zanimalo, je kot rezultat udeležbe na tem seminarju 
nastal nov projekt t.i. študijski obisk, na katerem bomo gostili 
4 partnerje iz Litve, Finske, Slovaške in Hrvaške, ki so prav 
tako bili del tega seminarja in na katerem jim bomo predstavili 
delovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter naše 
prakse na področju mednarodnega sodelovanja. Hkrati pa smo 
pridobili potencialne partnerje za nove EVS projekte. Vsekakor 
je udeležba na seminarju prinesla pozitivne učinke za našo 
organizacijo in podobne priložnosti v prihodnosti bomo z 
veseljem izkoristili.

Rada Drnovšek, Mladinski center Trbovlje

Med 28. in 30. 
10. 2012 sem 
se udeležila  
mednarodne 
konference Youth 
Cooperation 
Beyond Borders, 
ki je potekala v 
Bakuju. Namen 
konference 

je bil predstaviti učinke, ki jih ima program Mladi v akciji na 
mladinske delavce in na mlade. Skozi razprave smo udeleženci 
iz 36 držav pripravljali pregled potreb, ki izhajajo iz lokalnega 
okolja na področju mladih, izmenjali dobre prakse dela na 
projektih, ki so bili sofinancirani s strani programa Mladi v 
akciji, in učinke, ki smo jih zaznali v lokalnih okoljih, ki jih ima 
program na zaposljivost mladih. Konferenca nam je omogočila, 
da smo skozi druženje spoznavali mladinsko delo v različnih 
državah, se bolje spoznali in navezali stike za pripravo skupnih 
projektov. Kljub napornem urniku, pa smo imeli čas spoznavati 
tudi azerbajdžansko kulturo in se navduševati nad njihovim 
tradicionalnim plesom.

Sonja Majcen, Celjski mladinski center

Usposabljanje je bilo 
namenjeno upravljanju s 
tveganji na podlagi programa 
Mladi v akciji, identificirali 
smo potencialne grožnje 
in se naučili zminimalizirati 
tveganja. Prav tako smo 
se veliko ukvarjali z 
implementacijo orodij in 
metod, ki nam pomagajo 
pri zmanjševanju tveganj 
ali reševanju situacij, tudi 
glede na različne zakone v 
državah EU. Usposabljanje je 
temeljilo na različnih metodah 
dela, med katerimi so bile 

najbolj uspešne simulacije in predstavitve študij. Kljub temu da 
je usposabljanje potekalo v angleščini, smo se naučili nekaj 
osnovnih izrazov tudi v drugih jezikih, ter tudi tokrat navezali 

stike, ki so se v nekaterih primerih spremenili v sodelovanje 
organizacij. Corrymella kot kraj usposabljanja je imela veliko 
dodano vrednost za projekt, saj smo v prostem času lahko 
odkrivali različna verstva in prostovoljce z vsega sveta, obenem 
pa ne smem zanemariti jutranjega razgleda na otok Rathiln. Ta 
nas je očaral vsak dan, ne glede na to, kako utrujeni smo bili. :)

Neža Palčič, Mladinski center Litija

Udeležil sem se seminarja EASTERN EXPRES v Romuniji. 
Seminar je bil namenjen  kandidatom, ki želijo poglobiti in 
izboljšati sodelovanje z vzhodnimi partnerji v okviru akcije 3.1. 
Seminar je bil zelo koristen in uporaben, saj smo pridobili nova 
znanja na tem področju. 

Prav tako smo spoznali nove partnerje za sodelovanje. Skupaj 
s partnerji smo s pomočjo mentorjev lahko naredili konkreten 
program za mladinsko izmenjavo v sklopu akcije 3.1. Sam 
potek seminarja je bil na zelo visokem nivoju in je doprinesel k 
izboljšanju mojega dela in k lažji pripravi programov in celotnih 
projektov.

Emil Mumel, Center šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje

V Lizboni na 
Portugalskem je med 
13. in 19. majem 2013 
potekalo izobraževanje 
»European citizenship in 
Youth Work«, katerega 
namen je bil mladinske 
delavce seznaniti s 
konceptom evropskega 
državljanstva v 
mladinskem delu. V 
sproščenem in prijateljskem vzdušju, ki se je razvilo med 
udeleženci 12 evropskih držav, so nam bile predstavljene 
prednosti in pomanjkljivosti trenutnega razumevanja 
evropskega državljanstva, možnosti za morebitne spremembe, 
predvsem pa povezava s temeljnimi vrednotami, kot so 
človekove pravice, demokracija in medkulturno učenje. 
Pridobljeno znanje in pogled na širšo sliko tega delikatnega 
področja nam mladinskim delavcem pride zelo prav 
pri nadaljnjem delu z mladimi, saj jim lahko objektivno 
predstavimo tako pravice kot tudi dolžnosti, ki jih prinaša 
evropsko državljanstvo, skušamo pa jih tudi spodbuditi h 
kritičnem razmišljanju na to temo. Tovrstna mednarodna 
usposabljanja so zelo primerna za kakovostno mladinsko delo, 
saj udeležencem ob strokovnih kompetencah in izkušnjah 
prinesejo še poznanstva s potencialnimi partnerji za izvedbo 
mednarodnih projektov v prihodnosti.

Iztok Molan, Mladinski center Krško

Zaradi pomanjkanja prostora smo nekatere komentarje 
udeležencev preteklih usposabljanj skrajšali, nekaj pa smo jih 
izpustili. Vsi komentarji so v celoti na voljo na: 
www.mva.si/ogledalo/povedali-ste/  



  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. Objav-
ljene 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.

  Kolofon
Izdajatelj: ZAVOD MOVIT, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Za izdajatelja: Janez Škulj
Naklada: 1500 izvodov
Letnik: 2013
Prispevke zbrali in uredili: Tinkara Bizjak Zupanc, Živa Mahkota
Oblikovanje: Argos Media d.o.o.
Tisk: Tiskarna Oman
Fotografije: Arhiv ZAVOD MOVIT, Shutterstock Images, Dreamstime
URL publikacije: http://www.eurodesk.si/ogledalo/publikacije/ 
ISSN 1855-6213

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

URAD ZA MLADINO

www.eurodesk.si

EU novice za mlade

POSTOPKI IN PRIJAVA NA 
MEDNARODNA USPOSABLJANJA 

V OKVIRU PROGRAMA MLADI 
V AKCIJI 

Kje najdem seznam usposabljanj, za katere so razpisana 
prosta mesta za udeležence iz Slovenije?
Seznam razpisanih usposabljanj za udeležence iz Slovenije 
najdeš na spletni strani www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-
razpisi/, tedensko pa lahko dobiš obvestila o usposabljanjih 
tudi v tvoj elektronski poštni nabiralnik z elektronskimi 
iskricami programa Mladi v akciji. Na elektronske iskrice se 
lahko naročiš na spletni strani www.mva.si. 

Kako se prijavim na mednarodna usposabljanja?
Postopek prijave je enostaven. V objavi razpisanih aktivnosti 
najdeš povezavo na opis aktivnosti na SALTO spletni strani, 
od koder lahko dostopaš tudi do prijavnega obrazca, ki 
ga izpolniš in elektronsko oddaš. S tem je vaša prijava 
zaključena. (Morebitni drugi načini prijave so opisani v 
razpisih za posamezno aktivnost.)

Kako poteka izbor udeležencev? 
MOVIT pregleda vse prispele prijavnice in izmed njih podpre 
tiste, ki najbolj ustrezajo razpisnim pogojem. Končni izbor 
udeležencev nato naredi organizator usposabljanja, ki izbrane 
kandidate nato povabi k sodelovanju na aktivnosti.  

Kdaj bom obveščen/a o izboru? 
Rok za obveščanje udeležencev je ponavadi objavljen v 
razpisu. Če si izbran za sodelovanje, moraš po prejemu 
obvestila o izboru svoje sodelovanje čim prej potrditi tako 
organizatorju kot tudi MOVIT-u (na naslov info@mva.si). 

Kateri stroški so pokriti in katere krijem sam/a?
Stroške nastanitve, prehrane in programa (delovni prostori, 
trenerji, gradiva ipd.) krije organizator aktivnosti.
Potne stroške ti, v primeru, da si izbran/a, povrne MOVIT, 
nacionalna agencija programa Mladi v akciji, in sicer v višini 
90 % dejanskih stroškov. Najvišja možna višina povračila je 
omejena na 800 evrov, razen v primeru izrednih stroškov, 
povezanih s sodelovanjem oseb s posebnimi potrebami. 
Povrnjene lahko dobiš tudi stroške dodatnega zdravstvenega 

zavarovanja v tujini oziroma nezgodnega zavarovanja v času 
trajanja celotnega potovanja in sodelovanja na aktivnosti ter 
stroške plačila taks ali drugih dajatev za pridobitev vstopnega 
vizuma. 

Katere načine prevoza lahko uporabljam?
Izbrati moraš najcenejši javni prevoz, na pot pa lahko odrineš 
največ 72 ur pred dnevom začetka aktivnosti in se vrneš 
največ 72 ur po dnevu zaključka aktivnosti. Prevozi s taksijem 
so izključeni. 

Kakšne so moje obveznosti pred in na aktivnostih?
Pred odhodom si moraš sam/a organizirati in zagotoviti 
prevoz do kraja aktivnosti in nazaj, si zagotoviti potrebne 
vozovnice za ta prevoz ter pravočasno urediti druge 
formalnosti, ki so potrebne za potovanje oziroma sodelovanje 
na aktivnosti. 
Na sami aktivnosti moraš nato sodelovati ves čas trajanja 
aktivnosti.

Kakšne so moje obveznosti po zaključku aktivnosti?
V tridesetih dneh po zaključku aktivnosti moraš oddati 
vsebinsko in finančno poročilo (obrazca najdeš tukaj  
www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi/). Na podlagi teh 
dokumentov in priloženih originalnih vozovnic in plačanih 
računov, ti bomo v roku 45 dni od oddaje poročila povrnili 
potne stroške. 
Na naše povabilo se moraš udeležiti evalvacijskega srečanja, 
ki je lahko organizirano v roku največ 24 mesecev po 
zaključku aktivnosti. 
Natančnejše informacije so na voljo v Splošnih pogojih 
sodelovanja na usposabljanjih, ki jih najdete na  
www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi/.
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