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Projekt Get Involved – Get Inspired, s katerega izvedbo smo pričeli v letošnjem 
letu in je del programa Erasmus+, smo zasnovali z namenom, da bi mladim z 
vsega sveta pomagali in jih podpirali pri izpolnitvi njihovega izobrazbenega 
potenciala, ki je velikokrat omejen zaradi različnih okoliščin – osebnih, social-
nih, kulturnih ali ekonomskih. 

Globalni razvoj in olajšani proces razširjanja informacij v zvezi z in v podpo-
ro mednarodnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, ki se ga 
je sprva lotila organizacija Mladiinfo v Makedoniji, nato pa mreža, ki trenutno 
povezuje 6 društev v Evropi, je namenjen razumevanju pomena in nujnosti 
pretoka informacij, povezanih z izobraževanjem, in razvoju koncepta prenosa 
in širjenja priložnosti za vseživljenjsko učenje in dostopnost do relevantnih 
informacij. Mladiinfo je prerasel v globalno študentsko službo, namenjeno za-
gotavljanju informacij mladim o številnih možnostih in priložnostih, spodbujan-
ju mladih pri njihovih uspehih in dosežkih ter pomoči pri koristenju dodatnih 
možnosti za osebno in profesionalno rast. Vse to pa združuje na skupni spletni 
platformi www.mladiinfo.eu.

V okviru projekta ozaveščamo mlade o razpoložljivih možnostih izobraževan-
ja in dostopa do njih ter posredno omogočamo, da so v celoti vključeni v 
družbo. Mladim ponujamo informacije, kako lahko izboljšajo ključne spretnosti 
in veščine ter kje in na kakšen način lahko zaprosijo za oz. se prijavijo na ra-
zlične izobraževalne programe, usposabljanja, konference in pripravništva, da 
izboljšajo lastno podjetnost, zaposljivost in si zagotovijo informacije, ki bodo 
zvišale njihov zaposlitveni kapital. Obenem pa odpiramo prostor za mlade, 
kjer se lahko pripravijo na aktivno vlogo v družbi. 

Dve prostovoljki sta se vključili v prostovoljsko službo in bosta pomembno pri-
pomogli k doseganju rezultatov, kjer se spodbuja in podpira aktivno državljan-
stvo in aktivno udeležbo mladih v lastni skupnosti. Prostovoljki tketa vezi med 
lokalno skupnostjo in jo obenem vpenjata v mednarodno (tudi virtualno) skup-
nost. Projekt že v zgodnji fazi izvajanja vključenim lokalnim in mednarodnim 
udeležencem nudi boljše razumevanje o tem, kaj je Evropsko državljanstvo, in 
pripomore k vzpostavljanju vrednot, ki oblikujejo evropsko identiteto, ki izhaja-
jo iz splošnih pravnih načel priznavanja svobode posameznika in odgovornos-
ti ter temeljijo na strpnosti, človečnosti in sprejemanju. Premagovanje skupnih 
ovir in povezovanje posameznikov, ki prihajajo iz različnih okolij, pa se lahko 
zgodi le ob vključitvi. Vključi se!
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