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Priložnosti in koristi za lokalne 
skupnosti v programih EU 

za področje mladine  

Četrtek, 12. maj 2022, od 9.15 do 17.00, Hotel Mons, Ljubljana 

Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladina sta programa, ki sta v svoji skupni 
35-letni zgodovini povzročila mnoge pomembne spremembe pri udeleženih posameznikih, 
organizacijah in skupnostih. Na dogodku bomo prikazali, katere koristi prinašata in katere 
so njune priložnosti za občine in lokalne skupnosti. 

Predstavili vam bomo okvir in glavne značilnosti obeh programov ter učinke in spremembe, 
ki jih prinašata, še posebej za lokalne skupnosti in organizacije. Predstavitev posameznih 
ukrepov bodo s svojimi zgodbami popestrili uspešni upravičenci (izvajalci projektov).

Dogodek organizira Movit, nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladina in 
Evropska solidarnostna enota, namenjen pa je uslužbencem in odločevalcem občin, 
ki želijo spoznati programa, da bi v prihodnje izvajali projekte in/ali bolje podprli 
prijavitelje iz svojih lokalnih skupnosti. 

PRIJAVA TUKAJ
Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je 

predhodna prijava, in sicer najkasneje do 4. maja 2022. 

PROGRAM

9.15–9.30

9.30–9.45

9.45–11.00

11.00–11.30

11.30–12.30

12.30–12.40 

12.40–13.40

13.40–15.00

15.00–16.00

16.00–16.10

16.10–17.00

Zbiranje udeležencev ob jutranji kavi

Uvod in pozdravni nagovor direktorja nacionalne agencije Uroša Skrinarja

Predstavitev obeh programov in učinkov

Odmor za kavo 

Predstavitev ukrepov in uspešnih projektov - prvi krog

Kratek odmor

Predstavitev ukrepov in uspešnih projektov - drugi krog

Kosilo

Predstavitev ukrepov in uspešnih projektov - tretji krog

Kratek odmor

Predstavitev postopkov prijave in podpore za prijavitelje, 
prostor za vaša vprašanja ter zaključek

KATERE UKREPE BOMO PREDSTAVILI?

Aktivnosti udejstvovanja mladih

spodbujajo participacijo mladih v demokratičnem življenju in dialog 
z odločevalci na izbranih ravneh.  

Mladi so preko posvetov in številnih dogodkov pripravili 
predloge za boljšo podporo mladinskega sektorja, 
Občina pa je sprejela pobudo in se nanjo pozitivno odzvala.

Javni zavod Dravit
Dravograd

Projekti sodelovanja - manjša partnerstva

so namenjena predvsem manjšim in novim akterjem in odprta tudi 
za sinergije z in med lokalnimi politikami.

Občinski participativni proračun je lahko uspešno orodje 
vključevanja mladih v soustvarjanje mesta. A samo, če 
se vključevanja mladih lotimo na primeren način.

Zavod PIP
Maribor

Mladinske izmenjave 

prvi stik mladih in organizacij z mednarodnim okoljem in močan zagon za nadaljevanje.

Mladinske izmenjave pomenijo enega prvih korakov k 
nagovarjanju novih aktivnih mladih, saj predstavljajo  
privlačno priložnost odkrivanja tujine in so hkrati priložnost 
za vzpostavitev tesnejšega stika z mladimi. 

Mladinski center 
Idrija

Mobilnosti mladinskih delavcev

mladinske delavce opolnomočijo s kompetencami, da izboljšajo način dela in podporo mladim. 

Novi načini dela so v lokalno društvo, ki se ukvarja z 
mladimi in odraslimi s spektroavtistično motnjo, vnesli 
svežino, jih povezali z drugimi akterji v okolju in 
s sorodnimi organizacijami v tujini.

Mladinski center 
Domžale in 

Društvo Aspi

Projekti prostovoljstva

v občino in organizacije prinesejo še več solidarnosti, inovacije in mednarodno dimenzijo. 

V Velenju že od leta 2008 prek prostovoljcev iz tujine 
spoznavajo kulture in obraze Evrope. Prostovoljci gostitelje
obogatijo z novimi idejami in pogledi na obstoječe projekte 
in programe pa tudi na družbeno delovanje.

Mladinski center 
Velenje

Solidarnostni projekti

omogočijo mladim, da izvedejo akcijo, ki jo lokalno okolje potrebuje. 

Idejo mladih o prenovi plezalne stene je občina podprla z 
ureditvijo več tematskih pešpoti, ki so jih opremili tudi z 
lesenimi klopmi in informacijskimi tablami.
 

Planinsko društvo 
Celje-Matica in 

Mladinski center 
Celje

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_predstavitev_programov_2022
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