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- kakovost mladinskih izmenjav 

- vključevanje Romskih društev v program 

- seminar za nacionalne delovne skupine strukturiranega dialoga 

- trajnost v mednarodnih mladinskih inicativah

- konferenca na temo zaposlovanja mladih

- evropska konferenca mladinskega dela 

- aktivnost prepoznavanja kompetenc pridobljenih v času evropske 
prostovoljne službe



V tej publikaciji vam predstavljamo t. i. 
aktivnosti TCA (Training and Co-oper-
ation Activities) oz. mednarodna in na-
cionalna usposabljanja ter druge pod-
porne aktivnosti (konference, študijski 
obiski ipd.), ki jih nacionalne agencije 
programa Erasmus+ organiziramo z 
namenom dvigovanja kakovosti izvajan-
ja programa v nacionalnem kontekstu. 
Za to so na voljo posebna programska 
sredstva v višini 30 % celotnih sredstev 
v okviru Ključnega ukrepa 2. 

Aktivnosti so namenjene bodisi spod-
bujanju vključevanja novih prijaviteljev 
v program bodisi dvigovanju kakovosti 
projektov, izmenjavi dobrih praks med 
organizacijami iz različnih držav, raz-
pravi na prednostne teme programa ali 
raziskovanju učinkov sodelovanja v pro-
gramu. So torej orodje, ki je programu 
Erasmus+ v podporo pri doseganju 
prednostnih usmeritev in ciljev pro-
grama ter doseganju večje kakovosti in 
učinkov programa.

Aktivnosti TCA za mladinski sektor v 
Sloveniji predstavljajo priložnosti za 
razvoj kompetenc mladinskih delavcev 
za izvajanje mednarodnih učnih mobil-
nosti, vključevanje evropskih tem v pro-
jekte mednarodnega mladinskega dela, 

o publikaciji
O navezovanje stikov s sorodnimi organizacijami iz tujine ter izmenjavo dobrih 

praks in metod dela z mladimi, poleg tega pa omogočajo naslavljanje pomem-
bnih tem, ki so trenutno aktualne na področju mladinske politike in mladinske-
ga dela tako na evropski ravni kot tudi v slovenskem prostoru.

Načrtovanje aktivnosti TCA je kompleksen in dolgotrajen proces, ki zahteva 
strateški pristop in dobro poznavanje dogajanja na področju mladinskega dela 
in mladinske politike tako pri nas kot tudi v Evropi. Aktivnosti načrtujemo vsa-
ko leto za leto in pol vnaprej, prednostne usmeritve pa določamo glede na 
potrebe prijaviteljev in upravičencev, ki se kažejo skozi prijavljene projekte, 
glede na aktualne teme na področju mladinskega dela in mladinske politike pri 
nas ter trenutni razvoj in razprave na evropski ravni, upoštevamo pa tudi letne 
usmeritve Evropske komisije in Urada RS za mladino. Ob vsem tem se opira-
mo na rezultate naših preteklih aktivnosti in jih skušamo smiselno povezovati 
in nadgrajevati, pri čemer so nam v veliko pomoč povratne informacije, ki jih 
sodelujoče organizacije podajajo tako v okviru evalvacij posameznih aktivnosti 
kot tudi v okviru letnih evalvacij dela nacionalne agencije.

Glede na sprejete prednostne usmeritve se nato povežemo s partnerskimi na-
cionalnimi agencijami iz tujine, ki imajo enake oz. podobne prednostne us-
meritve, in skupaj z njimi vsako leto zasnujemo aktivnosti, ki bodo kar najbolje 
odgovorile na opredeljene potrebe.

Za čim boljši izkoristek priložnosti, ki jih za sektor ponujajo aktivnosti TCA, 
nacionalna agencija poziva organizacije v mladinskem sektorju k bolj 
strateškemu načrtovanju razvoja kompetenc v okviru organizacij in s tem k 
spremljanju in bolj usmerjenemu načrtovanju udeležbe osebja na 
usposabljanjih.

Tinkara Bizjak Zupanc,  
vodja informiranja in podpore 
MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji
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Vsebinske 
usmeritve v letu 2014

Leto 2014 je predstavljalo prvo leto izvajanja mednarodnih pod-
pornih aktivnosti v okviru novega združenega programa Erasmus+ 
in v tem letu smo aktivnosti usmerili predvsem v dvigovanje kako-
vosti mladinskih izmenjav, vključevanje Romov v program, razvoj 
strukturiranega dialoga na evropski ravni, spodbujanje transna-
cionalnih mladinskih pobud ter zaposljivosti, podprli pa smo tudi 
razvoj mladinskega dela na evropski ravni.  

V
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c
Datum: 
3.–9. november 2014
Kraj: 
Bled
Država: 
Slovenija 
Organizatorji: 
Slovenska nacionalna agencija 
programa Erasmus+: Mladi v 
akciji in SALTO-YOUTH South 
East Europe Resource Centre
Udeleženci: 
29 iz 15 držav 

OZADJE: 
Cherry on the cake je eno izmed usposabljanj, ki 
ga nacionalna agencija MOVIT organizira vsako 
leto že od leta 2011, najprej na nacionalni ravni, 
kasneje pa tudi na mednarodni. Gre za tretje 
zaporedno usposabljanje, vsako leto je osre-
dotočeno na drug poudarek znotraj mladinskih 
izmenjav. 

NAMEN:
Cherry on the cake je namenjen spodbujanju 
višje kakovosti projektov mladinskih izmenjav in 
poudarjanju vloge mladinskih izmenjav kot tradi-
cionalne in najbolj razširjene oblike učne mobil-
nosti v mladinskem delu. 

OPIS: 
V letu 2014 je bil poudarek na raziskovanju po-
tenciala in možnosti mladinskih izmenjav kot 
orodja za neformalno izobraževanje v dolgoroč-
nem mladinskem delu. Udeleženci so skupaj 
s trenerjema Sašem Kroneggerjem in Sneža-
no Bačlija Knoch raziskovali, kje je mesto mla-
dinskih izmenjav v dolgoročnem delu z mlad-
imi in kakšen je njihov potencial za motivacijo, 
učenje in opolnomočenje. Poskušali so razumeti 
pomen vključevanja mladih v proces načrtovan-
ja in kako pomembno je, da izmenjave odgovar-
jajo na potrebe mladih, ki se jih udeležujejo in jih 
soustvarjajo. Dotaknili so se pomena mladinske-
ga voditelja v vseh fazah mladinskih izmenjav 
in pomena kakovostnega partnerstva. Poseb-
no pozornost pa so namenili tudi spoznavanju, 
kako prepoznavati in podpirati učni proces ter 
zagotavljati varno in spodbudno okolje. 

cherry on 
the cake

CHERRY ON THE CAKE

REZULTATI: 
Udeleženci izmenjave so domov odnesli ve-
liko novih kontaktov in pridobljenega znanja o 
tem, kako zagotavljati kakovost v mladinskih 
izmenjavah, kako pomembno je vključevati 
mlade v vsako fazo izmenjave in razmisleka, 
kako spodbujati in prepoznavati učne učinke 
skozi celoten proces snovanja, implementi-
ranja in evalvacije mladinske izmenjave. 

Kot rezultat usposabljanja je nastala tudi 
publikacija Cherry on the cake, ki je v širšem 
mednarodnem okolju prepoznana kot odlično 
orodje za oblikovanje kakovostne mladinske 
izmenjave.
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Slovenija Turčija Španija

Srbija Romunija Črna Gora

3 3 2

3 2 1

Madžarska

BiH

Francija

Belgija

Finska

Albanija

Latvija Kosovo Italija

2

3

2

1

1

2

1 2 1
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OZADJE: 
Na nacionalni agenciji programa Erasmus+: 
Mladi v akciji smo pričeli aktivnosti na področ-
ju socialnega vključevanja izvajati že leta 2012. 
Takrat smo podporo socialnemu vključevanju 
zastavili ožje, in sicer smo si za cilj zadali pov-
ečati participacijo romske mladine v programu, 
saj se glede na statistiko romske organizacije 
programa niso posluževale, druge mladinske 
organizacije pa so – razen redkih izjem – izvaja-
le predvsem projekte »za Rome« in ne toliko »z 
Romi«. V letih 2012–2015 smo tako izvedli štiri 
aktivnosti za spodbujanje vključevanja romskih 
organizacij in romske mladine v program. V štirih 
letih smo na tem področju z velikim veseljem 
opazili viden napredek. Nekateri izmed romskih 
udeležencev, ki so bili vključeni v podporne ak-
tivnosti, so nato sami prijavili in izvedli uspešne 
lokalne ali mednarodne projekte v okviru pro-
grama, poleg tega pa so številne nevladne or-
ganizacije, ki so se udeležile usposabljanj na to 
temo, pričele vsaj del svojih aktivnosti usmerjati 
tudi v delo z mladimi Romi, s čimer se je njiho-
vo vključevanje v projekte programa Erasmus+: 
Mladi v akciji znatno povečalo.

NAMEN:
Cross border Roma cooperation je ponudil 
priložnost boljšega vključevanja Romov v pro-
gram. Romskim organizacijam in organizacijam, 
ki se ukvarjajo z Romi, se je predstavilo možno-
sti in sam program Erasmus+: Mladi v akciji ter 
omogočilo izmenjavo dobrih praks in mreženje 
z bodočimi partnerji.

c
CROSS BORDER ROMA 
COOPERATION

Datum: 
26.–30. maj 2015
Kraj: 
Rakičan pri Murski Soboti 
Država: 
Slovenija 
Organizatorji: 
Slovenska in madžarska na-
cionalna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji ter 
SALTO-YOUTH South East 
Europe Resource Centre
Udeleženci: 
16 iz 5 držav 

OPIS: 
V štirih dneh, ki so jih udeleženci preživeli v Rakičanu, so preizkušali svoje meje in 
spoznali svoj način soočanja z izzivi. Kratka predstavitev mladinskega dela programa 
Erasmus+ je zbudila njihovo zanimanje, nadgradili pa smo jo s predstavitvijo dobrih 
praks madžarske organizacije Önkéntes Diakóniai Év Programiroda (Öde), aktivne v 
Evropski prostovoljni službi, in hrvaške romske organizacije Ne boj se – Madara, ki je 
predstavila izvedeno mladinsko izmenjavo. Nadaljevali so s projektnim managementom 
in umeščanjem njihovih lastnih idej v pravo akcijo programa Erasmus+: Mladi v akciji. 
Projekt je udeležencem ponudil vpogled v program, možnosti razreševanja izzivov z 
birokracijo in projektnim vodenjem, jih med seboj povezal in vzpostavil dolgotrajna part-
nerstva. 

REZULTATI: 
Po zaključenih usposabljanjih je bilo na nacionalno agencijo prijavljenih in podprtih okoli 
13 romskih projektov. Ustanovljenih je bilo tudi nekaj novih organizacij, obstoječe pa so 
vzpostavile tako medsebojno sodelovanje kot tudi mednarodne povezave.
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Moja pričakovanja so bila preseže-na. Ko sem prišel sem, sem priča-koval spoznavanje novih ljudi, dobil pa sem prijatelje, s katerimi bom lahko še naprej komuniciral in delal v prihodnosti. Pričakoval sem nekaj novih informacij o Erasmus+, ampak zdaj razumem program in mislim, da sem sposoben narediti projekt. Prav tako sem srečal bodoče poten-cialne partnerje.

Udeleženec iz Makedonije

Madžarska Makedonija Srbija Albanija Slovenija
6 4 1 3 5

12



NAMEN: 
Namen seminarja za predstavnike nacionalnih 
delovnih skupin strukturiranega dialoga (dialo-
ga med mladimi in političnimi odločevalci) je bil 
opolnomočiti predstavnike nacionalnih delovnih 
skupin na vseh ravneh delovanja procesa struk-
turiranega dialoga, od lokalnega do nacionalne-
ga, hkrati pa reflektirati dogajanje na evropski 
ravni in predstaviti novosti spremenjenega 5. 
cikla strukturiranega dialoga. 

OPIS: 
Med dvodnevnim srečanjem predstavnikov na-
cionalnih delovnih skupin (NDS) so udeleženci 
obravnavali izzive, ki so bili prisotni v proce-
su strukturiranega dialoga že dalj časa in so 
pomembni na lokalni, regionalni, nacionalni in 
evropski ravni. Z izmenjavo izkušenj in spozna-
vanjem različnih nacionalnih realnosti so se po-
kazale dobre in slabe prakse. Od udeležencev 
strukturiranega dialoga na vseh ravneh in v 
različnih državah se je namreč večkrat po-
javila povratna informacija, da je še bolj ključ-
na od posvetovanj dejanska implementacija 
ukrepov (da ne ostane samo pri posvetovanjih). 
Udeleženci srečanja so poskušali opredeliti, 
kaj je vloga NDS v tem delu procesa in kakšna 
podpora je za to potrebna. Med seminarjem se 
je preko Skypa oglasila tudi predstavnica Ev-
ropskega mladinskega foruma, ki je predstavila 
ključno dogajanje na področju strukturiranega 
dialoga in novosti 5. cikla. Udeleženci so ob-
likovali konkretna priporočila za izboljšanje pro-
cesa v smeri večje implementacije oz. realizacije 
ukrepov, ki jih oblikujejo in predlagajo mladi, ter 
priporočila za delo znotraj NDS.

S
SEMINAR ON 
STRUCTURED DIALOGUE 
FOR MEMBERS OF 
NATIONAL WORKING 
GROUPS 

Datum: 
13.–16. april 2015
Kraj: 
Ljubljana
Država: 
Slovenija 
Organizatorji: 
Slovenska nacionalna agencija 
programa Erasmus+: Mladi v 
akciji in Mladinski svet Slovenije 
Udeleženci: 
19 iz 15 držav

REZULTATI:
Zaključki seminarja so trije končni dokumenti 
s priporočili:
• Priporočila za Nacionalne delovne 

skupine
• Priporočila za izboljšanje 4. cikla
• Priporočila za implementacijo in 

realizacijo ukrepov 

Vsi trije dokumenti so bili posredovani Ev-
ropskemu usmerjevalnemu odboru in ostalim 
NDS z željo, da se v čim večji meri upoštevajo.
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Slovenija Avstrija Bolgarija

Hrvaška Ciper Francija

2 1 1

1 1 2

Poljska

Belgija

Romunija

Latvija

Španija

Slovaška

Nemčija Madžarska Malta

1

1

1

2

1

1

2 1 1
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NAMEN: 
Opolnomočiti mladinske delavce s kompeten-
cami v povezavi s transnacionalnimi mladinskimi 
pobudami v okviru ključnega ukrepa 2 programa 
Erasmus+: Mladi v akciji.

OPIS: 
Udeleženci so v okviru seminarja za ustvar-
janje stikov na temo trajnosti transnacionalnih 
mladinskih pobud raziskovali, kaj pomeni ka-
kovostno partnerstvo in kako pripomore k us-
pehu projekta. Spoznavali so kompetence, ki 
jih potrebujejo aktivni udeleženci v evropskem 
mladinskem projektu za uspešno upravljanje 
projekta in razvoj nujnih kompetenc za ustrezno 
vodenje in implementacijo projekta. Hkrati so 
raziskovali svoje močne točke pri soustvarjanju 
skupnosti in okolja, v katerem živijo. Izmenjali 
so si dobre prakse transnacionalnih mladiških 
pobud, pretresli svoje ideje, predstavili izzive, s 
katerimi se srečujejo v svojih lokalnih okoljih, in 
odgovarjali na vprašanja o trajnostnem razvo-
ju. Velik del projekta je bil namenjen kakovost-
nemu vzpostavljanju partnerstev, saj so partnerji 
na projektu tudi načrtovali transnacionalne mla-
dinske pobude, ki naj bi jih izpeljali skupaj. 

REZULTAT: 
Rezultat projekta je bilo 24 projektnih idej, ki so 
jih udeleženci skupaj razvili. Največ projektnih 
idej se je nanašalo na naravo, trajnostni razvoj, 
razvoj kompetenc in veščin, ki bi mladim poma-
gale k bolj sonaravnem razvoju. Oblikovalo pa 
se je tudi pet nacionalnih projektnih skupin, ki 
so svoje delo nadaljevale na nacionalni ravni.

c
CONTACT MAKING 
SEMINAR ON 
SUSTAINABILITY IN 
TRANSNATIONAL YOUTH 
INITIATIVES

Datum: 
13.–17. april 2015 
Kraj: 
Yspertal
Država: 
Avstrija
Organizatorji: 
Slovenska in avstrijska na-
cionalna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji.
Udeleženci: 
23 iz 13 držav
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Slovenija Avstrija Hrvaška Estonija Romunija Poljska
4 4 1 3 2 1

Nemčija

Portugalska

Italija Madžarska Francija Finska Belgija
1

1

1 2 1 3 1
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NAMEN: 
Namen študijskega obiska je bil udeležence 
seznaniti z lokalnim mladinskim delom v Albaniji 
in vzpostaviti kakovostna partnerstva za Evrops-
ko prostovoljno službo med albanskimi orga-
nizacijami in organizacijami iz držav programa 
Erasmus +.

CILJI: 
• Odkriti dejavnosti lokalnih mladinskih orga-

nizacij in spoznati načrte oz. predhodne iz-
kušnje znotraj programa E+: Mladi v akciji in 
ukrepa Evropske prostovoljne službe 

• Raziskati in razmisliti o lokalnem okolju 
mladinskega dela v kontekstu prihodnjega 
sodelovanja

• Olajšati vzpostavljanje partnerstva v okviru 
Evropske prostovoljne službe med organi-
zacijami iz Albanije in programskimi država-
mi programa Erasmus +

• Udeležence seznaniti s kakovostnimi ele-
menti znotraj Evropske prostovoljne službe 
s poudarkom na partnerstvu in podpori 
učenju. 

Metodologija študijskega obiska je bila zasno-
vana kot odgovor na dva pričakovana učna re-
zultata:
1. Zagotoviti predstavitve izkušenj organizacij, 

razumeti lokalni kontekst dela organizacij v 
Albaniji, ki deluje tako kot organizacije gos-
titeljice, kot tudi pošiljateljice EVS možnosti 
za gradnjo skupnih projektov

2. Razmisliti o značilnostih kakovostnih projek-
tov EVS, kot sta podpora učenju in zagoto-
vitev podpore ter pomembnosti kakovost-
nega partnerstva 

H
HOTSPOT EVS

Datum: 
23. – 27. november 2014
Kraj: 
Tirana and Kukës
Država: 
Albanija 
Organizatorji: 
Slovenska nacionalna agencija 
Movit skupaj s Salto SEE
Udeleženci: 
16 

študijski obisk na temo krepitve organizacij 
na področju Evropske prostovoljne službe

S tem namenom so program usposabljanja 
zasnovali na način, da je bil zelo odprt in je 
udeležencem res omogočil izmenjavo iz-
kušenj, prostor za vzpostavljanje partnerstev 
in razpravo o kakovosti v kontekstu EVS-a. 
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NAMEN: 
Združiti predstavnike mladinskega sektorja in 
predstavnike zaposlovalcev z namenom boljše-
ga sodelovanja in razumevanja prepoznavanja 
kompetenc, ki jih mladi pridobijo v okviru mla-
dinskega dela. 

OPIS: 
Konferenca je združila 82 mladinskih delavcev 
in predstavnikov s področja zaposlovanja 
(kadrovikov, poslovnežev, kariernih svetovalcev, 
predstavnikov zavodov za zaposlovanje ipd.) iz 
21 držav iz cele Evrope in širše. Vsaka država je 
na konferenco poslala delegacijo štirih oseb (po 
dva predstavnika iz vsakega sektorja) z namen-
om, da bi ti izboljšali medsebojno komunikacijo 
o kompetencah, pridobljenih v okviru mladins-
kega dela, ter orodjih in postopkih priznavanja 
teh kompetenc, se med seboj povezali in raz-
vijali medsebojno sodelovanje in partnerstvo, 
ki mladim lahko pomaga pri vstopu na trg de-
lovne sile. V okviru drugega dne konference so 
se udeleženci priključili tudi konferenci Human 
Resources Conference, ki je vzporedno poteka-
la v Istanbulu v organizaciji turške nevladne or-
ganizacije PERYÖN in se je je udeležilo več kot 
2000 kadrovikov in strokovnjakov s področja 
upravljanja človeških virov. 

Prvi dan je v dopoldanskem času potekal ple-
narni del, kjer je potekala razprava o mladih z 
različnih perspektiv: predstavniki nacionalnih 
agencij, predstavniki mladinskega sektorja, 
zaposlovalcev in akademikov. Na nekaterih po-
dročjih so nam zaposlovalci postavili ogledalo, 
da smo videli, kje so razlike med tem, kaj mi mis-
limo, da je pomembno, in kaj je pomembno po 
ocenah gospodarstvenikov.

m
MIND THE GAP

Datum: 
2.–6. november 2014 
Kraj: 
Istanbul 
Država: 
Turčija
Organizatorji: 
Turška, nemška, italijanska, 
britanska in slovenska Na-
cionalna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji 
Udeleženci: 
82 iz 21 držav 
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Slovenija

Madžarska

Slovaška

Albanija

Avstrija

Italija

Španija

BiH

Belgija

Litva

Turčija

Kosovo

Danska

Nizozemska

V. Britanija

Črna Gora

Estonija Nemčija

Poljska

Švica

Srbija

6

2

4

2

3

2

2

2

10

7

10

3

1

4

3

1

5

3

1

2

9

REZULTATI:
Po konferenci Mind the gap so se 
začele plesti vezi med Zavodom 
za zaposlovanje ter mladinskimi 
organizacijami in organizacijami 
za mlade. Dobra praksa prihaja 
iz Krškega, kjer uspešno pošiljajo 
dolgotrajno brezposelne mlade na 
mladinske izmenjave in jih vključu-
jejo v projekte Evropske prostovol-
jne službe, kjer lahko mladi okrepi-
jo svoje kompetence.
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NAMEN: 
Namen druge Evropske konvencije o mladin-
skem delu je bilo preučiti politike in prakse v 
mladinskem delu ter pripraviti skupno deklaraci-
jo, katere priporočila bodo izhodišče za obliko-
vanje nove politične agende Sveta Evrope o 
mladinskem delu.

OPIS: 
Evropska konvencija o mladinskem delu je 
združila raziskovalce, odločevalce, mladinske 
delavce, trenerje, predstavnike nacionalnih 
agencij, predstavnike mreže Salto, skratka vse 
tiste, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in so 
njegovi soustvarjalci. Skozi proces različnih 
delavnic in odprtih prostorov za debato so se 
odpirale zanimive razprave o različnih vidikih 
mladinskega dela in kompleksnosti, ki jo to pri-
naša. Razprave so potekale v smeri iskanja sk-
upnih temeljev mladinskega dela, kar je zaradi 
različnih nacionalnih realnosti precej velik izziv, 
ko govorimo o tako pestri udeležbi. Kljub vsemu 
je bilo jedro konference identiteta mladinskega 
dela, ki temelji na učnih učinkih, participaciji, 
opolnomočenju mladih, vključevanju in izražan-
ju. Zato ima mladinsko delo potencial, ki lahko 
druge sektorje naredi še močnejše in jim ponudi 
manjkajoče elemente. Hkrati so bili izpostavlje-
ni tudi družbeni izzivi, saj se mladi spreminjajo, 
udeleženci pa so se strinjali, da mora mladinsko 
delo temu slediti.

REZULTATI: 
Rezultat 2. Evropske konvencije o mladinskem 
delu je deklaracija Making a world of difference.
Namenjena je osrednjim akterjem v sektorju 
mladinskega dela, mednarodnim institucijam,
nacionalnim vladam, mednarodnim in drugim 
nevladnim organizacijam, pa tudi mladim samim.

2
2nd EUROPEAN YOUTH 
WORK CONVENTION 

Datum: 
27.–30. april 2015
Kraj: 
Bruselj 
Država: 
Belgija 
Organizatorji: 
Ministrstva za mladino 3 belgijskih skupnos-
ti (francoske, flamske in nemške) s pomočjo 
Nacionalnih agencij vseh držav vključenih 
v Erasmus+, nacionalnih mladinskih svetov, 
Evropskega mladinskega foruma, Eurodes-
ka, Eryice, in Evropske mladinske kartice 
in Mladinskega partnerstva med Evropsko 
komisijo in Svetom Evrope
Udeleženci: 
Več kot 500 udeležencev iz več kot 50 
držav

nd
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Slovenija

Nemčija

Belgija

Latvija

Češka

Avstrija

Italija

Portugalska

Norveška

Gruzija

Hrvaška

Madžarska

Srbija

Švedska

Tunizija

Estonija

Francija

Črna Gora

Španija

Palestina

Romunija Poljska

Finska Rusija

Litva Švica

Ukrajina

Libanon

Slovaška

Jordanija

10 12 10 10 10 9

15

10

8
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13

6

10

6

6

4

4

8

2

4

8

6

4

8

10

4

8 15 14 18
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NAMEN: 
Namen projekta EVS za zaposljivost je bil ponu-
diti mentorjem iz pošiljajočih in gostiteljskih EVS 
organizacij vpogled v pomembnost prepozna-
vanja in ozaveščanja kompetenc za boljšo 
zaposljivost mladih EVS prostovoljcev. 

OPIS: 
Ideja projekta izhaja iz leta 2012, ko je osem 
nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mla-
di v akciji in dva podporna centra Salto stopi-
lo skupaj z namenom, da razišče kompetence 
v okviru projekta Evropske prostovoljne službe 
in njihovo povezavo s trgom dela. Po izveden-
em dogodku v Sloveniji, tako nacionalnem kot 
mednarodnem, je izšla raziskava o pogledih 
prostovoljcev, organizacij in delodajalcev na 
EVS. Na sestanku, ki je bil nadaljevanje vseh 
skupnih aktivnostih, se je jasno pokazala še po-
treba po povezovanju gostujočih in pošiljajočih 
organizacij, ki med seboj lahko delijo znanja in 
reflektirajo podatke, pridobljene v analizi. Tako 
je bila na aktivnosti raziskava podrobneje an-
alizirana. Udeležence je najbolj presenetil po-
datek, da je kar 75 % delodajalcev mnenja, da 
so prostovoljci EVS po končanem projektu bolj 
zaposljivi, kar dokazujejo tudi statusi prosto-
voljcev EVS po projektu. Aktivnost je ponudila 
razmislek o učni podpori za prostovoljce, razis-
kovanju podpore za učni proces in prevajanju 
pridobljenih kompetenc v jezik, ki si ga trg dela 
želi in potrebuje. 

e
EVS 
FOR EMPLOYABILITY 

Datum: 
25.–29. maj 2015
Kraj: 
Birmingham 
Država: 
Velika Britanija
Organizatorji: 
Britanska, francoska, madžarska, 
poljska in slovenska Nacionalna 
agencija programa Erasmus+: 
Mladi v akciji, Salto Inclusion in 
Salto South East Europe.

REZULTATI: 
Rezultat aktivnosti so na novo vzpostavl-
jena partnerstva in poznavanje orodji za 
podporo učnemu procesu. 

Analiza obsežne raziskave je dostopna na 
Movitovi spletni strani. 
http://www.movit.si/movit/publikacije/ 
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V Mladinskem centru BIT smo do sedaj gos-
tili že več kot 20 prostovoljcev EVS, medtem 
ko smo v tujino poslali samo dva prostovoljca. 
Skozi naše projekte smo se vedno spraševa-
li, kako prostovoljcem dvigniti zaposlitvene 
možnosti in kako to počnejo drugi. Na usposa-
bljanju smo spoznali primere dobre prakse so-
rodnih organizacij, nove metode dela in lahko 
smo analizirali naše dosedanje delo na EVS 
projektih.

Klemen, 

Mladinski center BIT
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P stevilo aktivnosti

POŠILJAJOČE 
AKTIVNOSTI

47 različnih aktivnosti 
v 23 različnih državah

Pošiljajoče aktivnosti organizirajo sorodne na-
cionalne agencije iz vse Evrope. Trudimo se, 
da v okviru finančnih zmožnosti podpira čim 
večje število aktivnosti, vezanih na teme, ki so 
usklajene s prednostnimi usmeritvami, ki jih 
zasledujemo. V letu 2014 smo največ pozor-
nosti namenili EVS-u, socialnemu vključevan-
ju, mladinskim izmenjavam, krepitvi učnih 
kompetenc, koraku v program in transnacio-
nalnim mladinskim pobudam. 

tematike aktivnosti
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udelezenci
Podprtih je bilo 85 
od 198 prijavljenih 
udeležencev.

podprti udeleženci

nepodprti udeleženci

85 11
3

Transnacionalne 
mladinske 
pobude: 2

EVS: 12

Mladinske 
izmenjave: 6

Mobilnost 
mladih: 5

Uvod v program 
Erasmus +: 2

Neformalno 
učenje: 3

Socialno 
vključevanje: 4

Strukturiran 
dialog: 3

Zaposljivost, 
kompetence: 2

Estonija

Turčija

Avstrija

V. Britanija

Francija

Hrvaška

Albanija

Romunija

Norveška

Belgija

Nemčija

Nizozemska

Španija

Grčija

Latvija

Bolgarija

Portugalska Islandija

Švedska Slovenija

Madžarska Poljska

Češka Italija

2

3

4

2

3

2

1

1

3

1

2

1

1

1 1

3

2

1

1

6

1

3

2

1
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MOVIT izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU) na področju mladine od 
maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo III., ki se je nadaljeval s programom 
Mladina (2000–2006), programom Mladi v akciji (2007–2013) ter Erasmus+: Mladi v akciji (2014–
2020), leta 2018 pa je v dobil upravljanje tudi novi program Evropska solidarnostna enota. 

V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev 
podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za 
splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s svojo obliko in 
vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine. Program Evropska 
solidarnostna enota je ta področja razširil še na druga področja in akterje, kot so organizacije, 
institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z namenom krepitve družbene kohezije, 
solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi. 

Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodesk-a, brezplačnega infoservisa 
Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi 
tistim, ki se pri svojem vsak-danjem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem, 
učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri iskanju informacij se lahko 
tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali katerega izmed regionalnih Eurodesk partnerjev.

Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe Resource Centre, ki z 
organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi drugimi ukrepi, orodji in viri spodbuja 
in podpira sodelovanje s partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru programov Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s pomembnimi akterji in ob pomoči 
bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih kontaktnih točk programa prispeva tudi k razvoju 
mladinskega dela in mladinske politike v regiji. 
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