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POŠILJAJOČE AKTIVNOSTI

V tej publikaciji vam predstavljamo t. i.
aktivnosti TCA (Training and Co-operation Activities) oz. mednarodna in nacionalna usposabljanja ter druge podporne aktivnosti (konference, študijski
obiski ipd.), ki jih nacionalne agencije
programa Erasmus+ organiziramo z
namenom dvigovanja kakovosti izvajanja 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 spodbujanju vključevanja novih prijaviteljev
v program bodisi dvigovanju kakovosti
projektov, izmenjavi dobrih praks med
organizacijami iz različnih držav, razpravi na prednostne teme programa
ali raziskovanju učinkov sodelovanja
v programu. So torej orodje, ki je programu Erasmus+ v podporo pri doseganju prednostnih usmeritev in ciljev
programa 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 mobilnosti, vključevanje evropskih tem v
projekte mednarodnega mladinskega
4

dela, navezovanje stikov s sorodnimi organizacijami iz tujine ter izmenjavo
dobrih praks in metod dela z mladimi, poleg tega pa omogočajo naslavljanje
pomembnih tem, ki so trenutno aktualne na področju mladinske politike in
mladinskega 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
vsako 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
opiramo 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
nacionalnimi agencijami iz tujine, ki imajo enake oz. podobne prednostne usmeritve, 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

V letu 2015 smo – opogumljeni z rezultati naših preteklih prizadevanj za vključevanje Romov v program – začrtali širšo strategijo
spodbujanja socialnega vključevanja z okrepljeno ciljno promocijo
do akterjev, ki delujejo na tem področju ali z različnimi skupinami
mladih z manj priložnostmi, obenem pa smo z namenom navdihniti še koga predstavili dobre prakse, ki v programu že obstajajo.
Usmerili smo se tudi v krepitev kompetenc upravičencev za promocijo projektov in programa ter razširjanje in uporabo projektnih
rezultatov. Podprli smo tudi vključevanje novih prijaviteljev v program ter spodbujali učno dimenzijo projektov, pričeli pa smo tudi
s sistematičnih raziskovanjem učinkov programa na posameznike,
organizacije in družbo ter sistematično krepitvijo kompetenc trenerjev na področju mladine.

6

8

I WANNA BE A YOUNG
JOURNALIST
Datum:
11 – 12. 4. 2015
Kraj:
Bled
Država:
Slovenija
Organizatorji:
Slovenska nacionalna agencija
programa Erasmus: Mladi v akciji, Eurodesk, Eurodesk Litve,
Litvanska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi v
akciji
Udeleženci:
21 udeležencev
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OPIS:
Glede na prispele prijave, ki so kazale visoko predznanje in novinarske izkušnje s strani udeležencev, smo program usmerili bolj v
izmenjavo izkušenj med udeleženci, mreženje in
spoznavanje tem, ki jih pokriva Eurodesk portal.
Vključili smo tudi praktično delo, pripravo člankov za Eurodesk v skupinah z namenom, da bi
čim bolje dosegali cilj vzpostavitve mreže mladih
novinarjev, ki bodo ustvarjali vsebine za Eurodesk
portal. K osnovnemu programu sta bili dodana
dva sklopa v izvedbi zunanjih sodelavcev: video
delavnica in predstavitev strukturiranega dialoga. Usposabljanja se je udeležilo 21 udeleženk
in udeležencev. Vsi udeleženci so imeli že novinarsko predznanje in izkušnje, za večino pa je
to bila prva izkušnja vključitve v strukturiran program neformalnega izobraževanja. Glede na to
in na evalvacije usposabljanja ugotavljamo da je
bila zasnova programa pravilna in da so bila tako
pričakovanja udeležencev, kot cilji naročnika v
celoti doseženi.
REZULTAT:
Udeleženci so izrazili veselje ob tem, da bodo
pridobljeno znanje uporabili na Evropskem mladinskem portalu. Vsi pravijo, da bodo pridobljeno znanje uporabili pri pisanju tudi za različne
druge kanale. Veselijo se certifikata, ki ga bodo
lahko navedli kot referenco. Razmišljajo že o potencialnih temah za portal.

USPOSABLJANJA, ORGANIZIRANA V SLOVENIJI

NAMEN:
Namen usposabljanja je bil podati udeležencem
osnovna novinarska znanja in predstaviti Eurodesk portal, ter na ta način vzpostaviti mrežo
mladih novinarjev, ki bodo ustvarjali vsebine za
portal.

CHERRY ON THE CAKE
Datum:
16.–23. junij 2015
Kraj:
Bled
Država:
Slovenija
Organizatorji:
Slovenska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi v
akciji in SALTO-YOUTH South
East Europe Resource Centre
Udeleženci:
30 udeležencev iz 13 držav
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NAMEN:
Drugo mednarodno usposabljanje Cherry on the
cake – Youth exchange in the context of a longterm work with inclusion groups je bilo namenjeno dvigovanju kakovosti mladinskih izmenjav,
ki se jih izvaja pod blagovno znamko »Cherry on
the cake«. Usposabljanje je bilo osredotočeno
na temo socialnega vključevanja z namenom
raziskati potencial in razumeti, kako mladinsko
izmenjavo uporabiti kot priložnost za dolgotrajno vključevanje mladih z manj priložnostmi v
mladinsko delo.
OPIS:
V letu 2015 je bil poudarek na raziskovanju
potenciala in možnosti mladinskih izmenjav
kot priložnosti za vključevanje mladih z manj
priložnostmi v dolgoročnem mladinskem delu.
Udeleženci so skupaj s trenerjema Sašem Kroneggerjem in Snežano Bačlija Knoch raziskovali, kje je mesto mladinskih izmenjav v dolgoročnem delu z mladimi in kakšen je njihov potencial
za motivacijo, učenje in opolnomočenje. Poskušali so razumeti pomen vključevanja mladih
v proces načrtovanja in kako pomembno je, da
izmenjave odgovarjajo na potrebe mladih, ki se
jih udeležujejo in jih soustvarjajo. Dotaknili so
se pomena mladinskega voditelja v vseh fazah
mladinskih izmenjav in pomena kakovostnega
partnerstva. Posebno pozornost pa so namenili
tudi spoznavanju, kako primerno vključiti mlade
z manj priložnostmi v vse faze in jim zagotoviti učno izkušnjo, hkrati pa zagotavljati varno in
spodbudno okolje.

preparation phase
planning phase

drafting phase

HOW WELL
DO WE
KNOW OUR
INTERNATIONAL
PARTNERS?

WHY IS
SOCIAL
INCLUSION
IMPORTANT?

WHAT IS THE LEVEL
OF COMPETENCE
FOR DEALING WITH
INCLUSION IN
ALL THE PARTNERS
COMBINED?
DO WE NEED TO
DEVELOP
SOMETHING EXTRA?

REZULTAT:
Kartice vključevanja oz. tako imenovane »inclusion cards« so orodje, ki je bilo izdelano z namenom, da skupinam mladih pomaga pri oblikovanju mladinske izmenjave in jih opomni na vse podrobnosti pri delu, ki
vključuje tudi mlade z manj priložnostmi.
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Malta
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Združeno kraljestvo

implementation phase

ARE THERE
CONCRETE,
PRACTICAL THINGS
WE COULD DO
TO MAKE PEOPLE
FEEL MORE
WELCOME?

conclusion phase

HOW DO
WE KNOW
INCLUSION
PROCESS
WAS SUCCESSFUL?

deor phase

WHAT KIND
OF LANGUAGE
DO WE USE
WHEN WE TALK
ABOUT THIS
(INCLUSION)
PROJECT?

ME TOO!
CONVERSATIONS ON
SOCIAL INCLUSION
Datum pripravljalnega
nacionalnega posveta
7. maj 2015
Kraj:
Slovenija
Država:
Slovenija
Organizatorji:
Slovenska in nemška nacionalna agencija programa
Erasmus+: Mladi v akciji, Salto
South East Europe in Salto
Inclusion
Udeleženci:
21 iz 14 različnih
krajev

OPIS:
Na posvetu so bili predstavljeni trije primeri
dobre prakse, in sicer Mladinski center Trbovlje, Mladinski center Krško in Zavod Manipura.
Struktura posveta je bila naravnana v smer, da
so udeleženci predstavili, s kakšnimi izzivi se
soočajo pri svojem delu, zakaj se odločajo za
delo z mladimi z manj priložnostmi, kakšne so
njihove potrebe pri delu in kakšno mednarodno
konferenco si želijo. Organizacije se pri svojem
delu soočajo z zelo podobnimi izzivi, vsi pa si
želijo dviga kapacitet, predstavitev dobrih praks
iz različnih držav (tudi s strani uporabnikov, ne
samo organizacij, ki projekte izvajajo). Hkrati si
želijo tudi strokovnih prispevkov različnih tematik, povezanih s tematiko vključevanja. Kot zelo
pomembna je bila izpostavljena potreba po podprtemu mreženju in vzpostavljanju kakovostnih
partnerstev. Ključno se jim zdi tudi povezovanje
z različnimi sektorji.
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OPIS:
Foruma so se udeležili izkušeni akterji, ki take projekte že imajo (bodisi lokalne ali mednarodne – v okviru programa E+: MVA ali katerega
drugega) in so želeli svoje izkušnje deliti z izkušenimi akterji iz drugih
držav – med njimi je bilo tudi pet predstavnikov slovenskih organizacij.
Prepoznali in predstavili so dobre prakse, ki v posameznih državah že
potekajo, raziskali dejavnike uspeha za projekte vključevanja, razpravljali o pomembnosti kakovostnega partnerstva in razmislili o programu
Erasmus+: Mladi v akciji kot orodju za socialno vključevanje. Posebno
pozornost velja nameniti tudi posebnemu ogledu Ljubljane z naslovom
»Nevidna Ljubljana«, ki so jo pripravili v organizaciji Kralji ulice in je izjemen primer socialnega vključevanja brezdomcev.
REZULTATI:
Obstaja več rezultatov foruma:

2
Albanija

Belgija

NAMEN:
Mednarodni forum z naslovom ME TOO! Conversations on social inclusion je bil organiziran z namenom omogočiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju vključevanja mladih z manj priložnostmi in/ali
posebnimi potrebami tako na lokalni kot tudi na mednarodni ravni.
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1
Sevnica

Begunje

Črna Gora

krajše poročilo, ki je skrajšana verzija ključnih vsebinskih poudarkov,
2. daljše poročilo, ki obsega vse rezultate foruma, sporočila praktikov
za lažjo implementacijo dela z mladimi z manj priložnostmi, zbrane
prakse in orodja za delo z mladimi z manj priložnostmi,
3. grafična fasilitacija celotnega foruma,
4. explorers handbook – poseben zvezek, ki je udeležence vodil skozi
celoten proces foruma in jih spodbujal k razmisleku o določenih vidikih njihovega dela.
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NAMEN:
Namen nacionalnega posveta je bil opredeliti
potrebe različnih akterjev, ki delujejo na področju socialnega vključevanja, po nadaljnji podpori
za vključevanje v program, preveriti interes za
povezovanje akterjev na lokalni ravni v korist
mladih z manj priložnostmi in skupaj začrtati
vsebinska izhodišča za pripravo mednarodne
konference o socialnem vključevanju, ki se je
zgodila novembra 2015.

Datum mednarodnega foruma:
24.–27. november 2015
Kraj:
Ljubljana
Država:
Slovenija
Udeleženci:
48 iz 20 različnih držav

DOLGOROČNO
USPOSABLJANJE
PROMOTE YOURSELF
Long-term training on visibility, dissemination
and exploitation of results (DEOR) within
Erasmus+: Youth in Action projects
Datum:
8.–12. december 2015
Kraj:
Ljubljana
Država:
Slovenija
Organizatorji:
Slovenska, hrvaška, madžarska in
litvanska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi v akciji,
Salto South East Europe
Udeleženci:
27 udeležencev
iz 13 držav
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OPIS:
Projekt je bil sestavljen iz treh faz. Prva se
je zgodila v Ljubljani kot usposabljanje, ki je
udeležence peljalo po poti njihovih projektov, jih
soočilo z analizo njihovega razširjanja rezultatov
in jih spodbudilo k bolj aktivnemu načrtovanju.
Trenerji in dva dodatna strokovnjaka s področja
komuniciranja so pripravili več praktičnih nalog,
ki so udeležencem pomagale razumeti pomembnost razširjanja in uporabe rezultatov. Naučili
so se narediti kakovosten komunikacijski načrt
in šli skozi vse faze načrtovanja in implementacije vzorčnih projektov. Sledila je faza pomoči
strokovnjakov v fazi prijave projektov, praktična
uporaba pridobljenega znanja pri načrtovanju
in pisanju projektnih predlogov, ki je potekalo naslednje pol leta. Sledilo pa je še tretje usposabljanje v Litvi, ki je udeležencem ponudilo
učinkovit strukturiran zaključek celotnega usposabljanja.
REZULTATI:
• orodje, ki bo organizacijam pomagalo razviti
komunikacijski načrt in ustrezno načrtovanje razširjanja in uporabe rezultatov,
• analiza rezultatov uspešnosti prijaviteljev po
participaciji na aktivnostih.
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NAMEN:
Namen tega dolgoročnega usposabljanja je bil
ponuditi podporo za prijavitelje in upravičence
programa za uspešno načrtovanje in izvajanje
strategij prepoznavnosti in razširjanja rezultatov
v njihovih projektih Erasmus+: Mladi v akciji.

PROJECT LAB II

Umeščanje projektnih idej v Erasmus +
Datum:
11.–13. 9. 2016
Kraj:
Bled
Država:
Slovenija
Organizatorji:
Slovenska, hrvaška, nemška in
avstrijska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi v
akciji
Udeleženci:
31 iz 4 držav

OPIS:
Usposabljanje je potekalo med 30 udeleženci
iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Slovenije, ki na
mednarodnih usposabljanjih Project Lab. How to
design projects within Erasmus+: Youth in Action
Programme krepijo kompetence za kakovostnejše načrtovanje projektov ter razvijajo projektne
ideje ob podpori trenerjev, izkušenih prijaviteljev in predstavnikov nacionalnih agencij, ki pojasnjujejo ozadje namena in ciljev programa ter
merila za dodelitev dotacije.
REZULTATI:
Rezultat Projektnega laboratorija je bilo 30 projektnih idej, ki so jih udeleženci tekom usposabljanja dodelali in uskladili z merili za dodelitev
dotacije.
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NAMEN:
Project lab je namenjen tistim, ki niso prepričani,
če njihova ideja res spada v ta program. Tridnevno usposabljanje je namenjeno izboljšanju kakovosti ideje, da bo bolje ustrezala merilom za
dodelitev dotacije.

G

GOING INTERNATIONAL
Konferenca namenjena spoznavanju
programa Erasmus + in širjenju navdihujočih
zgodb
Datum:
22. – 25. maj 2016
Kraj:
Tallin
Država:
Estonija
Udeležencev:
60
Organizatorji:
Estonska nacionalna
agencija v
sodelovanju z
nemško, poljsko,
madžarsko in
slovensko
nacionalno
agencijo
20

NAMEN:
Seznaniti nove potencialne prijavitelje s programom Erasmus+: Mladi v akciji in širiti dobre
zgodbe projektov s strani izkušenih prijaviteljev.
OPIS:
Evropska unija zelo veliko vlaga v mednarodno
učenje in mobilnost, ter desetletja zagotavlja vrsto priložnosti za učno mobilnost mladih in vseh
zainteresiranih strani, ki so vključene v mladinsko
delo in neformalno izobraževanje.
Čeprav so številke in rezultati zelo spodbudni, veliko mladih in organizacije ne poznajo teh
možnosti in / ali jih ne uporabljajo na strateški in
trajnostni način.
Konferenca Going international je bil tako namenjen novincem, kot tudi tistim, ki že imajo izkušnje
mednarodnega mladinskega dela. Starejši so navdihovali z zgodbami o učinkih projektov, novinci
so se učili. Skupaj pa so snovali nove projekte
in nove možnosti sodelovanja znotraj programa
Erasmus+

ABC OF LEARNING IN
EVS
Datum:
8.–14. maj 2016
Kraj:
Viinistu
Država:
Estonija
Organizatorji:
Estonska, italijanska, slovenska nacionalna agencija
programa Erasmus +: Mladi v
akciji, Salto South East Europe
Udeleženci:
82 iz 21 držav
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OPIS:
Usposabljanje je ob upoštevanju raznolikosti
organizacij, ki delajo s prostovoljci EVS (pošiljajoče, gostiteljske ali usklajevalne), ponudilo široko paleto znanj in delitve dobrih praks
z namenom dviga kvalitete projektov EVS.
Metode in orodja so bila predstavljena na način,
da jih je lahko vsak udeleženec prilagodil za
svoje lokalno okolje in hkrati pridobil znanje, na
kakšne načine se lahko podpira in prepoznava
učni proces prostovoljcev EVS.

Z udeleženci smo se spoznavali, si delili
izkušnje in mnenja, se učili od trenerjev in
drug od drugega, se nasmejali do solz. Intenzivno smo skozi delo širili svoje znanje,
krepili medsebojne odnose in se poglobili
sami vase. Le šest dni je potrebnih, da vzljubiš tuj kraj, ljudi in spleteš vezi za celo
življenje. To je izkušnja, ki ti da neverjetno
pozitivno energijo, motivacijo za naprej in
željo po raziskovanju, hkrati pa mislim, da
mi bo v vsakdanjem delu z EVS prostovoljci to usposabljanje neizmerno koristilo.
Melita Anželak, MC Velenje

Ana Zupančič iz Društva DIH
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NAMEN:
Usposabljanje je bilo namenjeno boljšemu razumevanju in izboljšanju praks podpore prostovoljcem EVS ter splošnemu poznavanju cikla
EVS, da bi uresničili celoten potencial projektov
EVS.

Na usposabljanju smo se poglobljeno ukvarjali s temo učenja in nudenja podpore prostovoljcem EVS pri učenju. Udeleženci smo
aktivno preko delavnic, interaktivnih iger in
drugih manj formalnih oblik učenja pridobivali
znanje o omenjenih temah, se učili, predajali
svoje izkušnje in znanja drugim udeležencem
in trenerjem ter skupaj oblikovali svoje lastne
zaključke in odgovore na vprašanja, s katerimi
smo prišli na usposabljanje. Poleg strokovnih
znanj nam je usposabljanje ponudilo veliko
možnosti za povezovanje, osebni razvoj in
spletanje novih partnerstev in prijateljstev.

V

akterjev, upravljanje projektov, podpora
financerjev itd. (izvajanje programa Erasmus+ MVA)? Kako bi lahko ugotovitve
prispevale k razvoju prakse in izvajanja
programa?

Vkljucitev v raziskovalno
mrezo RAY
Leta 2015 se je Movit v okviru podpornih
aktivnosti, ki med drugim podpirajo tudi
raziskovanje učinkov programa, priključil
vseevropski raziskovalni mreži RAY, katere
namen je raziskovanje učinkov programa
Erasmus+: Mladi v akciji. Raziskovalna
mreža RAY beleži, meri in tolmači učinke
aktivnosti programa E+: MVA na mlade
udeležence, mladinske delavce in družbo
na splošno, saj so tovrstni rezultati zelo uporabni pri nadaljnjem razvoju mladinskega
dela, oblikovanju mladinske politike in nadaljnjih raziskavah na področju mladine. Naš
raziskovalni partner v okviru the aktivnosti
je Fakulteta za družbene vede, Univerza v
Ljubljani.
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V okviru mreže smo vključeni v tri raziskovalne projekte:
1. Splošna analiza in spremljanje programa
E+: MVA,
katere namen je sistematično zbiranje
podatkov iz projektov o učinkih, dostopnosti, profile akterjev, upravljanju projektov,
izvajanju programa itd. z namenom prispevati k izboljšanju uporabe in izvajanja programa. Raziskava bo skušala odgovoriti na
vprašanja, kot so: Kakšni so učinki projektov
E+ MVA na vključene akterje, s poudarkom
na učnih učinkih? Kakšno je okolje, v katerem se izvajajo projekti E+ MVA, npr. dostopnost programa, razvoj projektov, profili

2. Analiza dolgoročnih učinkov sodelovanja v programu E+: MVA na participacijo,
katere namen je raziskati kratkoročne in
dolgoročne učinke sodelovanja v programu na udeležence, vodje projektov,
organizacije in lokalno okolje s poudarkom
na aktivnem/demokratičnem državljanstvu ter participaciji v družbi. Raziskava bo
skušala odgovoriti na vprašanja, kot so:
Kako sodelovanje v E+ MVA prispeva k
razvoju socialnih in državljanskih kompetenc (zavesti, stališč, vrednot, spretnosti,
znanj)? Kakšni so kratkoročni učinki (6–12
mesecev) sodelovanja v programu E+
MVA na prakticiranje aktivnega državljanstva (udeležencev, vodij projekta, organizacij)? Kakšni so dolgoročni učinki
(3–5 let) sodelovanja v programu E+ MVA
na prakticiranje aktivnega državljanstva
(udeležencev, vodij projekta, organizacij)?
Kakšni so dolgoročni učinki na prakticiranje
državljanstva na kolektivni ravni?

3. Analiza razvoja kompetenc mladinskih
delavcev in zmogljivosti mladinskih organizacij v programu E+: MVA,
katere namen je raziskati pristope, metode,
procese in rezultate usposabljanj v okviru
E+ MVA, in sicer tako v okviru aktivnosti
usposabljanja in mreženja upravičencev
kot tudi v okviru usposabljanj, ki jih organizirajo nacionalne agencije. To naj
bi pripomoglo k boljšemu razumevanju
sistemskih učinkov ter izboljšanju kakovosti in strateškega načrtovanja tovrstnih
aktivnosti v okviru E+ MVA. Raziskava bo
skušala odgovoriti na vprašanja, kot so:
Kako usposabljanja v okviru programa
E+ MVA prispevajo k razvoju kompetenc
mladinskih delavcev? Kako usposabljanja
E+ MVA prispevajo k razvoju organizacij
vključenih v E+ MVA in razvoju mednarodnega mladinskega dela na splošno? Kako
lahko ugotovitve prispevajo k razvoju
strategij usposabljanj in praks v kontekstu
E+ MVA in mednarodnega mladinskega
dela na splošno?
Z vključitvijo v mrežo RAY S smo se zavezali k sodelovanju za celotno obdobje
2015-2020.
Več o mreži RAY si lahko ogledate na
www.researchyouth.eu.
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V letu 2015 smo
udeležence poslali na
78 usposabljanj v 25
različnih državah.
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Pošiljajoče aktivnosti organizirajo sorodne nacionalne agencije iz vse Evrope. MOVIT se trudi, da v okviru finančnih zmožnosti podpira čim
večje število aktivnosti, vezanih na teme, ki so
usklajene s prioritetami, ki jih MOVIT zasleduje. V letu 2015 smo največ pozornosti namenili
socialnemu vključevanju, EVS-u, krepitvi učnih
kompetenc, koraku v program in zaposljivosti
mladih.

Kompetence
trenerjev: 6

udelezenci

Učenje, krepitev
kompetenc: 2

POŠILJAJOČE AKTIVNOSTI

P

3

Socialno
vključevanje: 11

EVS: 10

202

86

Podprtih je bilo 86
od 290 prijavljenih
udeležencev.
podprti udeleženci
nepodprti udeleženci

Zaposlovanje: 3
Strukturiran
dialog: 5

Mednarodno
mladinsko
delo: 5
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Kulturna
in verska
raznolikost: 5

Mladinske
izmenjave: 5

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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