Pred vami je prva številka Eurodesk informatorja, namenjena pregledu
ključnih dogodkov v letu 2015, povezanih z mladimi: predstavljamo načrtovane aktivnosti Eurodeska, usmeritve nacionalne agencije programa
Erasmus+, področje mladina, načrtovane dogodke v okviru Evropskega
tedna mladih, letošnji prestolnici kulture in prestolnico mladih, prednostne
naloge aktualnega Latvijskega predsedovanja, Evropko leto razvoja ...

EURODESK
NAPOVEDNIK 2015
Eurodesk Slovenija v letu 2015 načrtuje razširiti mrežo regionalnih partnerjev. Cilj je, da bi v vsaki statistični regiji deloval po en
aktiven regionalni partner, ki bi skrbel za aktivnosti informiranja
mladih v svoji regiji, in sicer preko različnih info dogodkov, delavnic,
predstavitev, prisotnosti informacij na spletu in preko socialnih
omrežij in drugih kanalov, zanimivih za lokalne mlade.
Letošnje leto sta predvideni dve srečanji regionalnih partnerjev,
na prvem bomo predstavili mrežo Eurodesk, osnovne koncepte informiranja mladih in vloge mladinskih informatorjev, na drugem
srečanju pa se bomo vsebinsko dotaknili mednarodnih priložnosti
za mlade. Teme bomo naslavljali z uporabo (neformalnih) metod,
zasnovanih v ekipi za oblikovanje modulov za usposabljanje Eurodesk partnerjev, kateri smo se letos priključili tudi sami. Ekipa se
dvakrat letno dobiva na delovnih sestankih v Budimpešti, na katerih se oblikujejo metode in načini dela z regionalnimi in lokalnimi
partnerji.

Druga večja aktivnost Eurodesk Slovenija bo usposabljanje za
mlade novinarje, ki bodo najprej poročali iz aktivnosti Evropskega
tedna mladih, kasneje pa bodo pripravljali prispevke za Evropski
mladinski portal. Dva izmed novinarjev bosta imela tudi priložnost
sodelovati na mednarodni konferenci mladih novinarjev, ki bo potekala v Latviji. Ob koncu leta bo Eurodesk izdal tudi e-priročnik za
mlade novinarje, v katerem bodo zbrani napotki in zaključki nacionalnega usposabljanja in mednarodne konference.
Za več informacij spremljajte www.eurodesk.si.
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KAJ IMAMO MLADI
V AKCIJI V LETU 2015?
Na Nacionalni agenciji programa Erasmus+, področje Mladina, smo ob koncu preteklega leta
opredelili prednostne usmeritve in vsebinske
poudarke za obdobje 2015-2020, ki so namenjene zagotavljanju učinkovitega izvajanja programa v Sloveniji in doseganju dolgoročnih ciljev
programa. Usmeritve smo opredelili na podlagi
potreb, ki smo jih kot nacionalna agencija zaznali
pri izvajanju programa v preteklih letih, odražale
pa se bodo tako na načrtovanih aktivnostih nacionalne agencije v tem obdobju kot tudi v okviru
letnih sugestij nacionalne agencije prijaviteljem,
ki nameravajo črpati sredstva iz programa. Nacionalna agencija bo skupaj z akterji mladinskega sektorja spremljala in skladno s potrebami
ter v mejah možnosti programa, te tudi sproti
dopolnjevala.

Pri mladinskih izmenjavah aktivno vključite
mlade v samo pripravo aktivnosti, v okviru evropske prostovoljne službe dajte prednost
mladim nezaposlenim, projekte mobilnosti mladinskih delavcev pa izkoristite za krepitev kompetenc svojih mladinskih delavcev, pri tem pa
ne pozabite na uporabnost projektnih rezultatov
tudi za druge organizacije v mladinskem sektorju, saj se bodo le tako lahko uspešno prenašale
dobre prakse in znanja v mladinskem sektorju.

Ključna vsebinska področja, ki jih nameravamo podpirati v naslednjih letih, so spodbujanje socialnega vključevanja mladih, promocija
in dvigovanje pomena neformalnega učenja,
spodbujanje učinkovitejše uporabe in razširjanja
projektnih rezultatov ter umeščanje programa in
sodelovanja v programu v širši kontekst Prenovljenega okvira evropskega sodelovanja na področju mladine. Te teme bomo podprli s številnimi
aktivnostmi - v letu 2015 tako načrtujemo predvsem več predstavitev, usposabljanj in srečanj na
temo vključevanja mladih z manj priložnostmi
ter okrepljeno informiranje in usposabljanje prijaviteljev za učinkovitejšo uporabo in razširjanje
projektnih rezultatov. Nadaljevali bomo tudi s
podpornim pristopom, ki vključuje svetovanje in
delavnice za pomoč prijaviteljem kot tudi podporo že sprejetim projektom za kakovostno izvajanje aktivnosti. O vseh aktivnostih vas bomo sproti
obveščali na naši spletni strani in preko naših
elektronskih novic.
Če nameravate v letu 2015 prijaviti projekt v
program Erasmus+: Mladi v akciji, vam lahko

Pri strateških partnerstvih, ki naj bi v čim večji
meri prispevala k razvoju mladinskega dela in
mladinskega sektorja, posvetite posebno pozornost vključevanju mladih s posebnimi potrebami. Za to se lahko skušate povezati z drugimi
organizacijami v vašem lokalnem okolju, npr. z
lokalno ustanovo za delo z mladimi s posebnimi
potrebami, ter skupaj z njimi razvijete model za
vključevanje ranljivih skupin mladih v aktivnosti
oz. v družbo.
Pri transnacionalnih mladinskih pobudah si želimo, da bi se mladinski centri in lokalni mladinski
sveti ali druge mladinske organizacije povezali
z lokalnimi skupnostmi ter s partnerji iz tujine
izmenjali dobre prakse z namenom razvoja mladinskega dela na lokalni ravni.
Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine vsebinsko navežite na aktualne
teme strukturiranega dialoga, saj boste lahko
tako prispevali k oblikovanju predlogov za izboljšanje položaja mladih na evropski ravni. Tema
aktualnega cikla posvetovanj je krepitev vloge
mladih v družbi.

prišepnemo, da pri načrtovanju svojih projektnih
predlogov ne pozabite predvsem na vključevanje
mladih z manj priložnostmi in posebnimi potrebami v svoje projekte ter se posvetite beleženju
učnih učinkov projektov na udeležence s pomočjo Youthpassa.
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Največ možnosti za sprejem imate na prvih dveh
rokih v letu 2015, in sicer v Ključnem ukrepu 1 –
predvsem za evropsko prostovoljno službo, sledijo mladinske izmenjave in šele nato mobilnosti
mladinskih delavcev. V Ključnem ukrepu 2 prav
tako ni veliko sredstev, zato spodbujamo predvsem prijavo manjših projektov. Več informacij o
smernicah in sredstvih je na voljo na www.mva.
si/erasmus-mladi-v-akciji/pomoc-prijaviteljem/.
Želimo vam uspešno prijavo projektov!

EVROPSKI TEDEN MLADIH,
27. APRIL–10. MAJ 2015
Evropski teden mladih je pobuda Evropske komisije, ki v ospredje postavlja mlade – njihove
potrebe, ideje in potenciale. Poteka na vsakih osemnajst mesecev. Letos se bo na evropski ravni
odvijal v obdobju od 27. aprila do 4. maja 2015, države članice pa so si v tem okviru izbrale termin, ki je zanje najprimernejši glede na vzporedne dogodke in nacionalne realnosti. V Sloveniji
bo to od 4. - 10. maja, ko bo izvedenih več aktivnosti:
•
POSVET LABORATORIJ IDEJ, 24. MAREC 2015
V večih državah članicah bo organiziran posvet Laboratorij idej, na
vsakem bo sodelovalo okoli 20 mladih. Namenjen bo debati na eno od
štirih tem, ki bo mladim najbližja (novi načini povečevanja možnosti za
zaposlitev mladih; perspektivne podjetniške ideje za izboljšanje življenja mladih; kako spodbuditi udejstvovanje mladih v družbi; kako mlade
vključiti v razvijanje pomembnih tem). Rezultat delavnice pa naj bi bil
predlog / sporočilo s strani mladih, namenjen političnih odločevalcem.
•

MEDNARODNO SREČANJE NACIONALNIH DELOVNIH SKUPIN ZA
IZVAJANJE STRUKTURIRANEGA DIALOGA, 13.–16. APRIL 2015
Srečanje bo v sodelovanju z nacionalno agencijo programa Erasmus+,
področje mladina, izvedel Mladinski svet Slovenije, namenjeno pa je
članom nacionalnih delovnih skupin. Namen srečanja je evalvacija izvajanja strukturiranega dialoga v preteklosti, prenos dobrih praks med
državami članicami in oblikovanje priporočil za izboljšanje procesa
strukturiranega dialoga za naprej.
•
POSVET NA TEMO SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA, MAJ 2015
Srečanje bo namenjeno predstavitvi nove strategije vključevanja in raznolikosti programa Erasmus+: Mladi v akciji ter izmenjavi dobrih praks na
področju vključevanja mladih z manj priložnostmi v mednarodne projekte.
Evropski teden mladih se bo pričel z drugo evropsko konvencijo o mladinskem delu, ki bo potekala od 27. - 30. aprila v Bruslju. Na konvenciji
bo približno 400 udeležencev preučevalo politiko in prakso v mladinskem delu ter pripravilo deklaracijo, katere priporočila bodo izhodišče

Evropska unija že od leta 1983 dalje vsako leto posveti določeni temi, o kateri želi spodbuditi javne razprave.
Leto 2015 je razglasila za Evropsko leto za razvoj. Pod sloganom: “Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost”,
se bodo skozi vse leto nizale aktivnosti in dogodki, katerih
glavni namen je približati teme mednarodnega razvojnega sodelovanja prebivalcem Slovenije in Evropske unije ter
povečati prepoznavnost tega področja.

za oblikovanje nove politične agende Sveta Evrope o mladinskem delu.
Na konvenciji bo sodelovalo več kot 50 držav, v nacionalnih delegacijah
pa bodo politični odločevalci, mladinski delavci in razskovalci s področja
mladine.
DOGODKI V PRVEM TEDNU MESECA MAJA V BRUSLJU:
•
4.–6. maj: Seminar na temo strukturiranega dialoga, ki bo potekal v soorganizaciji Evropske usmejevalne skupine za strukturirani dialog.
•
5. maj: Seminar Laboratorij idej, na katerem se bodo srečali predstavniki nacionalnih posvetov
•
6. maj: Festival mladinskih organizacij Yo! Fest,
•
6. maj popoldan: Politična debata o prispevku evropske mladinske
politike k participaciji mladih, v katero bodo vključeni tudi predstavniki posvetov Laboratorij idej, ki bodo predstavili oblikovane
predloge iz svojih držav.
•
6. maj popoldan: Slovesnost razglasitve najboljših projektov dobrih praks. Vsaka nacionalna agencija je predlagala 5 projektov
dobrih praks na različne teme, s poudarkom na tem, kako izvedba
aktivnosti v okviru programov Mladi v akciji in Erasmus+ Mladi v
akciji pripomore k zaposljivosti in participaciji mladih. Evropska
komisija bo med njimi izbrala nekaj najboljših projektov.
•
7. maj: Predstavitev Strategije socialnega vključevanja in raznolikosti
Več o evropskem tednu mladih in izbranih projektih v Sloveniji si boste
lahko prebrali na www.etm.si in www.youthweek.eu.

CMEPIUS, Center RS za evropske programe izobraževanja in usposabljanja, izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja,
usposabljanja in športa, poleg tega izvaja naloge nacionalne kontaktne točke za
program Evropa za državljane, skrbi pa tudi za izvajanje različnih programov štipendiranja (CEEPUS, NFM, bilaterale idr.). CMEPIUS je tudi nacionalna podporna služba za pobudo eTwinning in za EPALE – portal za izobraževalce odraslih,
EURAXESS krovna organizacija za Slovenijo, koordinator nacionalne projektne skupine ECVET ter agencija za promocijo slovenskega visokega šolstva.
Na Centru lahko kot prioritete v letu 2015 izpostavimo ozaveščanje
o učinkih programa Erasmus+ in ostalih programov, skrb za trajnost
rezultatov, prizadevanje za prepletanje izvajanja projektov s politikami (podprto s strani naših analiz), iskanje sinergij med različnimi
programi, povezovanje različnih orodij za boljšo promocijo ter vzpostavitev čim boljšega sodelovanje s ključnimi deležniki in akterji na
področju izobraževanja in usposabljanja.
K temu bodo stremele tudi naše aktivnosti in dogodki v letu 2015 –
med drugim bomo organizirali delavnico na temo krepitve kompetenc
za mednarodno sodelovanje, delavnico za krepitev kompetenc učnega
osebja ter nacionalni posvet o visokem šolstvu na temo Internacionalizacija doma ter, poleti pa se veselimo tudi soorganizacije konference
z univerzo Harvard na temo Izboljšanje univerzitetnega poučevanja. V
jeseni bo sledila valorizacijska konferenca, ki bo vezana na Evropsko
leto za razvoj 2015, na mednarodnih sejmih na Hrvaškem in v Kazahstanu pa bomo promovirali Slovenijo kot kakovostno študijsko destinacijo za tuje študente. Konec leta bomo že tradicionalno podelili
nacionalna priznanja - jabolka kakovosti najboljšim zaključenim pro-

mator
eurodeskov infor
Na teme povezane z mednarodnim razvojnim
sodelovanjem poteka tudi tekmovanje za gostujočega fotografa Evropskega parlamenta.
Vsak mesec od januarja do septembra 2015 bo
Evropski parlament zbiral fotograﬁje; najboljše bodo izbirali žirija in uporabniki socialnih
omrežij, zmagovalca pa bosta odpotovala v
Strasbourg, kjer bosta posnela fotoreportažo o
plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.

EVROPSKO LETO ZA RAZVOJ 2015
TEKST:
Ministrstvo za zunanje zadeve

Rezultati raziskave Eurobarometer kažejo, da v Sloveniji obstaja pripravljenost pomagati, da pa je poznavanje mednarodnega razvojnega
sodelovanju ter vloge Slovenije in EU na tem področju zelo slabo. Zato
bo leto 2015 namenjeno ozaveščanju o temeljnih vodilih mednarodnega
razvojnega sodelovanja in ena izmed ciljnih skupin so mladi.
V letnih načrtih vrtcev, osnovnih in srednjih šol za šolsko leto 2014/15
je vključeno Evropsko leto za razvoj 2015. Poleg tega je Ministrstvo za
zunanje zadeve kot nacionalni koordinator tega leta k sodelovanju povabil tudi mladinske in študentske organizacije, ki predstavljajo gonilno
silo organiziranega dogajanja za mlade. Mladi so polni inovativnih idej in
zagnanosti, zato lahko s svojimi aktivnostmi bistveno prispevajo k doseganju ciljev ELR2015.
NATEČAJI:
Konec lanskega leta je Zveza prijateljev mladine Slovenije objavila natečaj Evropa v šoli: Sodelujem, svet oblikujem, ki se navezuje na
ELR2015 in kamor so vabljene vse osnovne in srednje šole ter dijaški
domovi v Sloveniji. Mladi bodo lahko ustvarjali na likovnem, literarnem,

video, fotografskem in drugih področjih. Natečaj skuša na zanimiv in
starostni stopnji primeren način širiti evropsko zavest. Spodbuja k
razmišljanju o evropskih temah, o vprašanjih, ki so skupna nam vsem,
ki živimo v Evropi.
Z Društvom za Združene narode Ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja nagradni razpis za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja
delovanja Organizacije združenih narodov. Strokovna komisija bo v luči
Evropskega leta za razvoj 2015 poseben poudarek namenila delom, ki
obravnavajo mednarodno razvojno sodelovanje. Študente in študentke
vabimo k sodelovanju na razpisu, ki bo objavljen konec februarja.
Naslednji natečaj so Sijoče zvezde Evrope tj. video natečaj, ki poteka na
ravni EU v okviru ELR2015; spodbuja predvsem mlade, da na kreativen
način s kratkim videom (150 sekund) prikažejo projekt mednarodnega
razvojnega sodelovanja, ki ga izvajajo sami ali katerakoli druga organizacija.
Rok za prijavo je 31. avgust 2015.

TEKST:
Urša Bajželj, CMEPIUS

CMEPIUS
V 2015

jektom. Z letom 2014 smo začeli izvajati tudi manjše dogodke DELI
(SHARE), na katerih v neformalnem okolju izkušeni prijavitelji manjšim skupinam delijo svoje znanje in izkušnje na določeno (aktual100C,100M
no) temo. Prvi tak dogodek, na katerem bodo predstavljene izkušnje
100Y, Balkana,
100M
visokošolskih institucij z mobilnostjo z državami Zahodnega
bo potekal že konec marca v Kinu Šiška.

100Y, 28M

V zadnjih letih smo na CMEPIUS-u okrepili tudi raziskovalno-anal100Y, 90C
itično dejavnost, ki postaja pomembno orodje za izboljšanje izvajanja
naših aktivnosti in pripravo priporočil pri razvoju posameznih področij
na nacionalnem nivoju. V letošnjem letu tako pripravljamo evalvacije
na temo trajnosti projektnih rezultatov, analizo zaposljivosti dijakov,
analizo potreb na področju odličnosti v učenju in poučevanju v visokem šolstvu in druge.
Zavedamo pa se, da je za dosego začrtanih ciljev pomembna odličnost
in kakovost, delo s srcem, družbena odgovornost , nenehno učenje in
usposabljanje ter odgovornost, ki smo jih zaposleni tudi izpostavili
kot vrednote CMEPIUS-a.

Z mednarodnim razvojnim sodelovanjem prispevamo h gospodarskemu,
socialnemu in okoljskemu napredku držav v razvoju.
Glavni cilj razvojne politike Evropske unije je zmanjšanje in dolgoročno
izkoreninjenje revščine. Boj proti svetovni revščini podpira oblikovanje
stabilnejšega, mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta, ki odraža
soodvisnost
bogatejšimi in revnejšimi državami ter trajnostni razvoj.
Center RS za med
mobilnost
in evropske programe

i z o b ra žunija
e v a n j zagotavlja
a in
Evropska
uradno razvojno pomoč že od leta 1957 in je nausposabljanja
jvečja donatorka na svetu. Slovenija v tej vlogi nastopa od leta 2004, naša
prizadevanja pa so zlasti osredotočena na območje Zahodnega Balkana
in nekatere države v Vzhodni Evropi, in Osrednji Aziji ter Afriki.

PANTONE Reflex Blue
PANTONE Warm Red

DOGODKI
Evropsko leto za razvoj 2015 se je v otvorilo s
Slovenskimi razvojnimi dnevi, ki so potekali od
22. - 26. januarja 2015.

TEMELJNE VREDNOTE NA KATERIH TEMELJI MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE:
PANTONE
123
SOLIDARNOST: Želimo spodbujati solidarnost na vseh ravneh, tako v lokalnem
kot mednarodnem okolju. Dajanje pomoči je bolj učinkovito takrat, ko odpravljamo težave skupaj s tistimi,
PANTONE 354
katerim je pomoč namenjena. “Vsi moramo ukrepati, ne za druge, ampak skupaj z drugimi.”

Na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu
(Ljubljana, 18. marca 2015) bo premiera pesmi
En svet, ki jo bo zapelo 15 znanih slovenskih
glasbenikov združenih pod imenom slove’n’aid
in glasbeno-gledališka predstava »Spremeni svet - od akorda do akorda«, v kateri bosta
Boštjan Gombač in Vito Weis v režiji Ivane Djilas
na ustvarjalen način prikazala proces nastajanja pesmi za promocijo humanitarnega in razvojnega delovanja Evropske unije. Na bazarju
bo osvetljeno tudi kako na kulturno-umetniški
način preko ﬁlmov, knjig in gledališča pristopiti
k Evropskemu letu za razvoj.

ODGOVORNOST: Z odgovornim ravnanjem bomo prispevali k trajnostnemu razvoju, tako pri
nas kot drugje. S spremembami v našem obnašanju in vsakdanjem načinu življenja bomo
največ pripomogli k ohranjanju okolja in enakomernemu razvoju. Ne gre zgolj za to “kaj bomo
dali”, ampak predvsem “kako živimo” .

9. maja na Teku trojk bodo s skupnimi močmi
razdalje premagovale trojke Evropskega leta za
razvoj, ki bodo izražale medsebojno pomoč in
solidarnost kot vrednoti mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Na univerzah bodo organizirana različna predavanja o mednarodnem razvojnem sodelovanju
kot so na primer predavanja Kapuscinski o razvoju na Fakulteti za družbene vede in panel v
okviru Slovenskih politoloških dni.

MEDSEBOJNA ODVISNOST: Globalni izzivi kot so na primer podnebne spremembe, revščina
in dostojno delo, potrebujejo globalne odgovore tako v Sloveniji in Evropi kot povsod drugod.
Spodbuditi želimo razmišljanje o dogajanju na globalni ravni in posledicah v lokalnem okolju,
ki jih tudi pri nas že opazimo.

TEMATSKI MESECI ELR

JANUAR: Evropa in svet
FEBRUAR: Izobraževanje
MAREC: Ženske in dekleta
APRIL: Zdravje
MAJ: Mir in varnost
JUNIJ: Trajnostna rast in dostojno delo
JULIJ: Otroci in mladi
AVGUST: Humanitarna pomoč
SEPTEMBER: Demograﬁja in migracije
OKTOBER: Prehranska varnost
NOVEMBER: Trajnostni razvoj
DECEMBER: Človekove pravice
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V obdobju od januarja do junija 2015 Svetu EU
predseduje Latvija. To je drugo predsedovanje v
predsedujočem trojčku z Italijo (druga polovica
2014) in Luksemburgom (druga polovica 2015).

LATVIJSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
IN PODROČJE MLADINE
Latvijsko predsedovanje se bo posvetilo implementaciji delovnega
načrta EU za mlade in prispevku mladinskih politik k strategiji Evropa
2020. Predsedovanje bo delalo tudi na srednjeročnem pregledu okvira
“ET2020” (izobraževanje in usposabljanje 2020) in pripravi skupnega
poročila 2015 in s tem krepitvi povezav med strategijo Evropo 2020 in
okvirom ET2020.
V programu Latvijskega predsedovanje Svetu EU so določene natančnejše prednostne naloge predsedovanja. Na področju mladine
se bo predsedovanje osredotočalo na medsektorsko sodelovanje, ki je
bistveno za naslavljanje socialno-gospodarskih izzivov, s katerimi se
srečujejo mladi in spodbujanje prispevkov mladih pri doseganju glavnih
ciljev EU.
V prihajajočih šestih mesecih bo predsedovanje naslavljalo temo krepitev vloge mladih preko politične participacije. Predstavniki mladih in
odločevalci bodo povabljeni k sodelovanju na Evropski mladinski kon-

ferenci, ki bo potekala od 23. do 26. marca v okviru četrtega cikla strukturiranega dialoga z mladimi. Na konferenci bodo pred oblikovanjem
zaključkov različni deležniki izrazili svoja mnenja o vprašanjih, določenih
v okviru prejšnje Evropske mladinske konference, ki je potekala v okviru Italijanskega predsedovanja. Vprašanja se med drugim nanašajo na
povečanje zaupanja, udeležbe mladih, raznolikih vzorcev participacije.
V okviru prihajajočega Luksemburškega predsedovanja bo sledilo “oblikovanje konkretnih ukrepov”, ki bodo vključeni v Resolucijo Sveta.
Med 9. in 11. februarjem je v Latviji potekal drugi forum Vzhodnega partnerstva, ki je bil namenjen krepitvi sodelovanja z mladimi v Vzhodni
Evropi.
Celotni delovni načrt si lahko ogledate na:
https://eu2015.lv/images/PRES_prog_2015_EN-ﬁnal.pdf
Spletna stran predsedovanja: https://eu2015.lv/
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EVROPSKA
PRESTOLNICA
MLADIH 2015:
CLUJ-NAPOCA
(ROMUNIJA)

Evropska prestolnica mladih 2015 je Cluj-Napoca v Romuniji. Aktivnosti v okviru Evropske
prestolnice mladih bodo potekale pod skupnim
naslovom SHARE: prostor, kultura, moč, veselje, zaupanje, vizija in skupne evropske vrednote.

V okviru enoletnega programa želi mesto Cluj-Napoca povezati lokalno in evropsko
mladino in spodbuditi ustanavljanje start up podjetij, ﬁnanciranje, prostovoljstvo, turizem in participacijo v projektih ter dogodkih. Organizatorji so vabljeni, da vključijo
svoje projekte v koledar Evropske prestolnice mladih, mladi pa lahko oddajo svoje ideje
ali se registrirajo kot prostovoljci.
Vrste dogodkov, ki so vključene v program mesta Cluj-Napoca lahko vključujejo participacijo lokalne skupnosti, mednarodne mladinske dogodke, virtualne projekte, projekte
ki se osredotočajo na delo in študentske izmenjave.
Naziv Evropska prestolnica mladih podeljuje Evropski mladinski forum z namenim
spodbujati razvoj novih idej in inovativnih projektov, ki spodbujajo aktivno participacijo
mladih v družbi in ki omogočajo sodelovanje o mladinskih politikah na lokalni in evropski ravni. Naziv se podeljuje preko natečaja, na katerega se lahko prijavijo mesta v
več kot 49 državah.

→
Za več informacij o dogodkih in
projektih, ki se bodo odvijali v
kontekstu Evropske prestolnice
mladih Cluj Napoca 2015, obiščite
www.cluj2015.eu ali jim sledite
na https://www.facebook.com/
cluj2015.
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