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NAJPOMEMBNEJŠE NOVOSTI IN 
SPREMEMBE VODNIKA

UVEDBA IZRAZA EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA
Z letom 2017 bosta tako Evropska komisija kot tudi Nacionalna agenci-
ja namesto evropske prostovoljne službe pričeli uporabljati poimeno-
vanje evropska prostovoljska služba, saj je to poimenovanje slovnično 
bolj pravilno. Upravičence pozivamo, da temu sledijo.  

STRATEŠKI PROJEKTI EVS
»Strateški projekti EVS« oz. »projekti mobilnosti za mlade, ki se osre-
dotočajo na aktivnosti evropske prostovoljske službe«, bodo podpira-
li izkušene koordinatorske organizacije EVS pri pripravi projektov, ki 
imajo sistemski učinek na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski 
ravni. Posebnost je, da lahko tovrstna organizacija projekt prijavi v pro-
gram sama, brez tujih partnerjev, ki jih nato poišče naknadno. Tovrstne 
projekte bo za razliko od ostalih projektov mogoče prijaviti le enkrat 
letno, in sicer na 2. prijavni rok, prijaviteljice pa bodo lahko le izkušene 
organizacije, ki bodo izpolnjevale določene pogoje.

EVROPSKE PREDNOSTNE NALOGE V NACIONALNEM OKVIRU 
V STRATEŠKIH PARTNERSTVIH NA PODROČJU MLADINE
Za pridobitev sredstev morajo strateška partnerstva obravnavati bodi-
si vsaj eno horizontalno prednostno nalogo bodisi vsaj eno posebno 
prednostno nalogo, ki je pomembna za področje izobraževanja, us-
posabljanja in mladine, na katerega se projekt osredotoča. Med temi 
prednostnimi nalogami lahko v letu 2017 nacionalne agencije večjo 
veljavo pripišejo tistim, ki so še posebej pomembne v nacionalnem 
okviru, t.i. »evropske prednostne naloge v nacionalnem okviru«. Slov-
enske bomo na spletnih straneh objavili najkasneje v začetku januarja. 

VIŠINA PRISPEVKOV ZA POTNE STROŠKE
V vseh treh Ključnih ukrepih so uvedeni višji prispevki za potne stroške 
udeležencev.

Več informacij poiščite v Vodniku.

PRIJAVNI ROKI ZA MLADINSKI DEL 
PROGRAMA ERASMUS+ :

 2. FEBRUAR 2017 
 26. APRIL 2017                         
 4. OKTOBER 2017



PODPORNE AKTIVNOSTI 
ZA PRIJAVITELJE IN UPRAVIČENCE

Kot vsako leto, bomo tudi v letu 2017 izvaja-
li aktivnosti, namenjene podpori za prijavo in 
dvig kakovosti izvajanja sprejetih projektov. 

SVETOVANJE: 
za vaša vprašanja smo vam na voljo po tele-
fonu vsak delovnik od 13. do 15. ure, 4 tedne 
pred prijavnimi roki pa tudi dopoldne od 10. 
do 12. ure, ter na elektronskem naslovu 
info@mva.si. 

PROJEKTNA POSVETOVALNICA: 
natanko 4 tedne pred vsakim prijavnim 

rokom bomo izvedli skupinsko svetovanje, 
na katerem boste lahko preverili, ali je vaša 
projektna ideja primerna za prijavo v program 
Erasmus+: Mladi v akciji. 

DELAVNICE ZA SPREJETE PROJEKTE: 
bodo potekalo po vsakem prijavnem roku, na 
njih pa boste dobili številne uporabne napot-
ke za kakovostno izvajanje projektov. 

USPOSABLJANJA EVS: redno bodo po-
tekala usposabljanja za prostovoljce EVS, in 
sicer pred odhodom v tujino, vmesno vred-

notenje evropske prostovoljske službe in 
letno srečanje prostovoljcev EVS, organizirali 
pa bomo tudi nacionalna in mednarodna 
usposabljanja za mentorje in koordinatorje ter 
delavnice za pripravo vloge za akreditacijo 
organizacij za sodelovanje v EVS. 

NACIONALNA IN MEDNARODNA 
USPOSABLJANJA ZA PRIJAVITELJE IN 
UPRAVIČENCE: 
bodo potekala skozi vse leto, seznam bo 
v mesecu januarju 2017 objavljen na naši 
spletni strani.

NACIONALNA IN MEDNARODNA USPOSABLJANJA

V letu 2017 pripravljamo številna nacionalna in mednarodna 
usposabljanja. Za neposredno podporo upravičencem in prijavi-
teljem v program nadaljujemo s serijo mednarodnih usposabljanj 
za dvig kakovosti mladinskih izmenjav »Cherry on the cake« in 
usposabljanj za začetnike v programu E+: MVA »Project Lab«, 
vključeni pa smo tudi v projekt razvoja mednarodnih spletnih 
usposabljanj za mentorje in koordinatorje EVS. V januarju bomo 
pod imenom »Europe goes local« pričeli izvajati okrepljeno 
podporo zainteresiranim lokalnim skupnostim za razvoj mladins-
kega dela, ki jo bodo sestavljala številna modularna nacionalna 
in mednarodna usposabljanja, individualna podpora in druge 
podporne aktivnosti, ki bodo nato kontinuirano potekale vse 
do leta 2019. Nadaljevali bomo tudi naša prizadevanja na temo 
socialnega vključevanja, in sicer s številnimi aktivnostmi v okviru 
»Ključa do vključenosti«, med njimi skupaj s Cmepiusom načrtu-
jemo tudi mednarodni medsektorski seminar na temo socialnega 
vključevanja, s čimer nadaljujemo plodno sodelovanje, ki smo ga 
na tem področju vzpostavili z medsektorskim posvetom za bolj 
vključujočo družbo. Pripravljamo tudi mednarodni seminar »Inno-
vative communication practices« ter mednarodni laboratorij na 
temo evropske dimenzije v državljanski vzgoji »European civic 
education lab and platform of good practices«. 

Nadaljujemo s projektom »Europeers«, v okviru katerega skuša-
mo spodbuditi medvrstniško informiranje o pomenu vključevanja 
v program, za mladinske informatorje pa pripravljamo medn-
arodni sejem informiranja in svetovanja »Ready for world«. Na 
bolj politični ravni se v letu 2017 med drugim obeta nadaljevanje 
letošnje konference »Europe-Western Balkans Youth Dialogue: 
Connecting Youth Work and Youth Policy«, na področju razis-
kovanja pa bomo v letu 2017 nadaljevali z raziskavami v okviru 
mreže RAY glede splošnih učinkov programa, učinkov programa 
na razvoj kompetenc akterjev ter dolgoročnih učinkov programa 
na aktivno državljanstvo, v okviru nadaljevanja projekta »EVS 
to tackle long-term unemployment« pa bomo raziskali učinke 
sodelovanja v EVS na dolgotrajno brezposelne mlade. 

Časovni razpored usposabljanj bo objavljen na naši strani najkas-
neje v začetku januarja 2017.

VSEBINSKE USMERITVE V 2017 

PREDVIDENA SREDSTVA

V letu 2017 je v programu Erasmus+ za področje mladine na voljo 
3.087.885 EUR, kar je 17,7 % več kot je bilo na voljo v preteklem 
letu. Znesek je razdeljen po ključnih ukrepih in aktivnostih, in sicer:

TCA
Srečanja mladih in 

političnih odločevalcev

KLJUČNI UKREP 3

107.201

* Vsi zneski so v evrih in se lahko še spreminjajo.

KLJUČNI UKREP 1

2.261.293

Mladinske izmenjave
Evropska prostovoljska 

služba
Mobilnost mladinskih 

delavcev Strateška partnerstva

KLJUČNI UKREP 2

719.391

859.291 1.062.808 339.194 503.573 215.817 107.201

jih spodbujamo, da razmišljajo izven ustaljenih okvirov ter se poleg 
usposabljanj usmerijo tudi v načrtovanje in izvajanje drugačnih in 
bolj inovativnih vrst mobilnosti mladinskih delavcev. 

V okviru strateških partnerstev spodbujamo projekte, ki pote-
kajo v sodelovanju med občinami, lokalnimi mladinskimi sveti in 
lokalnimi mladinskimi organizacijami z namenom razvoja lokalnih 
strategij na področju mladinskega dela ter spodbujanju učinkov 
programa na sisteme. Spodbujamo tudi medsektorske projekte, 
pri katerih je vodilni partner akter na področju mladine, in katerih 
namen je razvoj modelov vključevanja ranljivih skupin v družbo. 
Spodbujamo tudi transnacionalne mladinske pobude neformalnih 
skupin mladih. 

Pri dialogu mladih s političnimi odločevalci pa tudi v letu 2017 
ostaja pomembna usmeritev, naj se teme smiselno navezujejo in 
povezujejo z aktualnimi temami strukturiranega dialoga in poskrbi-
jo, da se bo glas mladih slišal tudi na evropsko raven. 

Prečni prednostni usmeritvi Nacionalne agencije v letih 
2017/18 bosta krepitev učinkov programa s poudarkom na 
načrtovanju, merjenju in razširjanju teh učinkov tako na ravni 
posameznih projektov kot tudi na nacionalni ravni ter spodbu-
janje aktivnega evropskega državljanstva skozi vključevanje 
v program in širše. 

V okviru vseh ključnih ukrepov bo pozornost še naprej 
posvečena vključevanju mladih z manj priložnostmi in – še 
posebej v okviru KU2 in KU3 – mladih s posebnimi potreba-
mi ter projektom, namenjenim spodbujanju strpnosti in pre-
prečevanju radikalizacije ter sovražnega govora. Prav tako 
bo v vseh ukrepih poudarek na kakovostnem načrtovanju 
učnih učinkov projektov ter podpori procesu refl eksije učenja 
in beleženja pridobljenih kompetenc s pomočjo Youthpassa. 

Pri mladinskih izmenjavah bo še naprej ključnega pome-
na participacija mladih v vseh fazah načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije projekta ter utemeljenost projektne ideje na real-
nih potrebah lokalnega okolja. Upravičence tudi spodbuja-
mo, da kar se da učinkovito izkoristijo medkulturno dimenzijo 
tovrstnih projektov in mladim omogočijo kakovostno izmenja-
vo informacij o življenju v okoljih, iz katerih prihajajo. 

Pri evropski prostovoljski službi bo poudarek tako na učni 
dimenziji projekta za samega prostovoljca  kot tudi na kom-
ponenti solidarnosti in prispevka projekta k boljši družbi. 

V okviru mobilnosti mladinskih delavcev upravičence še na-
prej opozarjamo, naj poskrbijo, da bodo njihovi rezultati upo-
rabni tudi za druge akterje na področju mladinskega dela, in 
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30. OBLETNICA PROGRAMA ERASMUS+ IN 
20. OBLETNICA MOVITATudi v letu 2017 bomo nadaljevali z ak-

tivnostmi v okviru bazena trenerjev, in 
sicer načrtujemo vsaj 4 izobraževanja na 
mednarodni ravni: »Political dimension 
of trainers' work«, načrtovano spomladi 
2017 na Češkem, usposabljanje »COMET«, 
ki se bo tokrat osredotočilo na politično 
kompetenco, načrtovano spomladi 2017 
v Nemčiji ter dve usposabljanji v okviru 
»Trainer Skill Workshops«, načrtovani 
spomladi 2017 na Nizozemskem ter jeseni 
2017 v Estoniji. Na nacionalni ravni bomo 
na podlagi potreb in želja bazena organi-
zirali trenerski vikend, ki bo predvidoma v 
prvi polovici septembra, sestavljen pa bo 
iz sklopov izobraževanj in evalvacije dela 
trenerjev na različnih aktivnostih ter načr-
tovanje dela v prihodnje. 

V letu 2017 bo spet potekal Evropski teden mladih, osrednja tema pa bo vključevanje 
in participacija mladih v Evropi preko prostovoljskih dejavnosti in učnih mobilnosti s 
poudarkom na navdihujočih mladih, ki se angažirajo za pozitivne družbene spremem-
be. Potekal bo predvidoma v 2. tednu meseca maja. Prijavitelje in upravičence pozi-
vamo, da v tistem obdobju tudi sami načrtujejo projektne in druge aktivnosti in se tako 
pridružijo praznovanju Evropskega tedna mladih 2017.

Eurodesk bo v letu 2017 še razširil mrežo regionalnih partnerjev in 
obenem nadaljeval s prizadevanji in aktivnostmi za razvoj kakovosti 
informiranja mladih v Sloveniji. Za vse partnerje bosta v letu 2017 or-
ganizirani dve usposabljanji, za nove partnerje pa dodatno še uvodno 
srečanje. Zainteresirani partnerji se bodo lahko udeležili obiska na delov-
nem mestu pri katerem izmed regionalnih partnerjev Eurodesk tujini ter 
mednarodnega srečanja regionalnih partnerjev Eurodesk. 

V letu 2017 bo Eurodesk poenotil in posodobil module delavnic o Evropski 
uniji, Evropskem parlamentu in prostovoljstvu, razvitih v preteklih letih, ter 
pripravil nov modul delavnic in usposabljanje za izvajanje delavnic za mlade 
– tokrat na temo evropskega državljanstva. 

Leto 2017 bosta zaznamovali kar dve okrogli 
obletnici, in sicer 30. obletnica programa Eras-
mus+ ter 20. obletnica obstoja zavoda Movit. 
Obema bomo posvetili posebno pozornost in 
ju obeležili z zanimivimi aktivnostmi, zato budno 
spremljajte našo spletno stran in Facebook. 

BAZEN TRENERJEV

EVROPSKI 
TEDEN MLADIH

MREŽA REGIONALNIH PARTNERJEV 
EURODESK

DELAVNICE ZA MLADE O EVROPSKEM 
DRŽAVLJANSTVU

PODROBNEJŠE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH V 
LETU 2017 BODO OBJAVLJENE NA NAŠI 
SPLETNI STRANI V ZAČETKU JANUARJA 2017!

SREČNO 2017!


