SKUPINSKO SVETOVANJE ZA PRIJAVO PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMOV
ERASMUS+: MLADINA IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA
Predstavitev ukrepov

AKTIVNOSTI UDEJSTOVANJA MLADIH
Za projekte aktivnosti udejstvovanja mladih program ne postavlja togih pravil o tem,
kaj se v teh projektih lahko izvaja in kaj ne. Zato pustite domišljiji prosto pot in začnite
z viharjenjem možganov. Lahko se prevračajo kozolci ali le spreobračajo besede –
pomembno je, da mladi spoznajo, da so soustvarjalci naše družbe in da imajo nanjo
vpliv. Namen akcije je, da se mladi naučijo, na kakšen način lahko soustvarjajo družbo,
saj brez akcije ni reakcije. Mladi naj se učijo aktivnega udejstvovanja v družbi in skozi
projekte naj to tudi izkusijo. In nenazadnje, projekti aktivnosti udejstvovanja mladih so
nasledniki projektov dialoga mladih oz. mladinskega dialoga iz ključnega ukrepa 3 v
predhodnem programu Erasmus+.
Pridružite se nam na srečanju, kjer bomo na tvoja vprašanja o ukrepu odgovorili v živo
– v ponedeljek, 14. 2. 2022, ob 13. uri na povezavi
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqceCupjkiGdSXp351r5sBPqfNasCqmeBg

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV
Ko slišiš, da se je začelo novo obdobje programa Erasmus+: Mladina, najprej pomisliš
na – mladino. In mladina potrebuje dobro mentorsko podporo za kakovostno izvedbo
projektov. Mladi potrebujejo dobre, ozaveščene in profesionalne mladinske delavce.
In kako se ti razvijejo? Kako lahko napredujejo, se naučijo novih stvari, preizkušajo
drugačne prakse? Kako drugače kot preko neformalnega in priložnostnega učenja.
Program Erasmus+: Mladina poskrbi tudi za ta vidik – vidik profesionalizacije
mladinskih delavcev, razvoja organizacij in posledično razvoja mladinskega dela –
preko mobilnosti mladinskih delavcev.
Projekt mobilnosti mladinskih delavcev lahko skupina partnerjev, ki zazna podoben
problem oz. se pri njih pojavi podobna potreba, načrtuje v zelo raznolikih aktivnostih –
katerih? Preveri na naši spletni strani, v Vodniku po programu (kaaaaj, kje to
najdem?!) – ali se nam preprosto pridruži na srečanju s strokovnjaki iz nacionalne
agencije – kjer bomo na tvoja vprašanja o ukrepu odgovorili v živo – v torek, 15. 2.
2022, ob 10. uri na povezavi
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMvceytqjwtGtzBcsW3_YZUGo5pLcaSkZX5

MLADINSKE IZMENJAVE
Sporočamo ti, da si le en korak stran od nepozabne mednarodne izkušnje! Si mlad,
željan novih izzivov, si želiš spoznavati sovrstnike iz drugih držav, se učiti in ob tem
zabavati? Potem so projekti mladinskih izmenjav kot nalašč zate.
Vemo, da je na začetku snovanja projekta vedno veliko vprašanj in negotovosti. »Kako
se načrtovanja projekta sploh lotim? Ali lahko povabim k sodelovanju tudi mlade iz
držav izven Evropske unije? Kako se pa tole izpolni, neki kvadratki so, pa ne vem, ali

tudi to obkljukam? Kako za skupino najdem ustrezno nastanitev? Kaj je naš cilj
projekta, katere tematike nas zanimajo in jih lahko razvijamo?« A na koncu se izkaže,
da vse skupaj res ni bilo tako težko, visoka finančna podpora pa je skupini zagotovila
izvedbo super in kakovostne aktivnosti.
Ukrep mladinske izmenjave vam mladim omogoča, da prijavite mednarodni projekt v
zvezi s temo, ki vas zanima, pri tem pa vas podpira vodja skupine. Projekt lahko
razvijate v okviru mladinske organizacije, ki vam je blizu ali pa ste mladi združeni kot
neformalna skupina. Če se prijave projekta že lotevate in se vam zastavljajo številna
vprašanja, ali pa ste o mladinskih izmenjavah že kaj slišali, pa bi vas zanimalo več –
vabljeni da se nam pridružite na srečanju, kjer bomo na vaša vprašanja o ukrepu
odgovorili v živo v sredo, 16. 2. 2022, ob 13. uri na povezavi
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZctfu6rpjkuHNNJXTG0RpBE4uXKP82mBHmm

SOLIDARNOSTNI PROJEKTI
Na kavi sedite in nič ne nar'dite, si v glavi govorite - kaj pa če ta navdih izkoristite, da
kaj naredite? Spreminjajte prostor, kjer živite in pred spremembami ne zamižite,
solidarnost s sabo nesite in projekt na razpis prinesite.
Kaj je solidarnost? V katerih oblikah vse se kaže?
Če si postavljaš zgornji vprašanji, imaš vsaj na nekatere odgovor in imaš okoli sebe
vrstnike, ki so ti pripravljeni pomagati, si na pravem mestu. Koncept, ki bo nastal na
podlagi razmisleka o zgornjih vprašanjih, je namreč solidarnostni projekt, kot ga je
zastavila Evropska komisija v sklopu programa Evropska solidarnostna enota (ESE).
Še na eno vprašanje potrebujemo odgovor – gre za projekt, torej je potrebno izpolniti
prijavnico, jo oddati in nacionalna agencija jo mora odobriti. Sliši se zapleteno.
Odgovor (dobra novica?): Nacionalna agencija vas vabi na srečanje, kjer se bomo o
vseh vaših izzivih in dilemah okoli prijavnice in vsebine projekta pogovorili v četrtek,
17. 2. 2022, ob 10. uri na povezavi
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qcO6urTgjHNzDfrOGB4bOWkGZnX0P8X9Q

