
V TUJINO PO 
NOVO ZNANJE!

Priložnosti za usposabljanje 
mladinskih delavk in delavcev  

“KAKO BI LAHKO SPREMENILI NAŠE 
USTALJENO DELO? MISLIM, DA JE 
POTREBNO UVESTI NOVE METODE 
DELA Z MLADIMI ...”

ČE SE TO DOGAJA TUDI PRI VAS, 
IMAMO REŠITEV. 

Na portalu SALTO-YOUTH v Evropskem 
koledarju usposabljanj najdete 
številne priložnosti za izobraževanje – 
usposabljanja, konference, seminarje, 
aktivnosti za vzpostavljanje partnerstev 
in mnoge druge oblike izobraževalnih 
dogodkov v okviru programov Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropske solidarnostne 
enote. Tovrstne aktivnosti lahko mladinskim 
delavkam in delavcem ali aktivnim 
prostovoljcem v organizaciji pomagajo pri 
razreševanju dilem, s katerimi se srečujejo 
pri svojem vsakdanjem delu z mladimi. 
Movit bodisi gosti tovrstne aktivnosti v 
Sloveniji bodisi jih soorganizira sodelovanju 
z nacionalnimi agencijami iz drugih držav 
ali pa nanje samo pošilja udeležence iz 
Slovenije. 

“A JE TEBI JASNO KAJ O TEM ‘DIGITALNEM’ MLADINSKEM DELU?  VES ČAS PRIHAJAJO NOVOSTI, TEŽKO 
JE VSEMU SLEDITI ...”

“NE VEM, KAJ NAJ JIM ODGOVORIM, 
JAZ NISEM TERAPEVT, ONI PA 
VSAK DAN PRIHAJAJO S KUPOM 
PROBLEMOV ...”

“PARTNERJI IZ ROMUNIJE SE SPET 
ŽE 2 TEDNA NISO ODZVALI NA 
E-SPOROČILO, KAKO NAJ Z NJIMI 
DELAMO PROJEKTE?”

“TA PRIJAVNICA ME SPRAŠUJE VES 
ČAS ENE IN ISTE STVARI, POJMA 
NIMAM, KAJ NAJ ŠE NAPIŠEM ...”

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/


KOMU SO AKTIVNOSTI NAMENJENE? 
• Predstavnikom organizacij, ki so izkušene prijaviteljice v 

programa in želijo svoje kompetence še nadgraditi za dvig 
kakovosti svojih mednarodnih projektov, 

• predstavnikom organizacij, ki s programoma še nimajo 
izkušenj, bi se pa želele v bližnji prihodnosti vanju vključiti in 
želijo pridobiti nova znanja s področja mednarodnega mladin-
skega dela in spoznati potencialne projektne partnerje.

Nove metode, novi partnerji, novo 
znanje in kompetence so le klik stran: 
na E+: MVA ali ESE preberite Splošne 
pogoje in nato v Evropskem koledarju 
usposabljanj izberite aktivnost, ki 
ustreza vašim potrebam oz. potrebam 
vaše organizacije, se nanjo prijavite in 
počakajte na rezultate izbora. 

Odgovore na svoja 
vprašanja dobite na:
info@movit.si
www.movit.si
01 430 47 47

Sodelovanje na aktivnostih je 
brezplačno (organizatorji izbranim 
udeležencem krijejo namestitev, 
prehrano in program), prav tako 
vam v skladu s Splošnimi pogoji 
sodelovanja na aktivnostih povrnemo 
tudi potne stroške v višini 100 % 
dejanskih stroškov (do maksimalne 
višine 600,00 EUR). 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/izobrazevanja-in-usposabljanja/
http://www.movit.si/ese/izobrazevanja-in-usposabljanja/
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Izobrazevanja/Splosni_pogoji_E_MvA-TCA-ESE.pdf
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Izobrazevanja/Splosni_pogoji_E_MvA-TCA-ESE.pdf

