
Organizacije, zainteresirane za pridobitev znaka kakovo-
sti v programu Evropske solidarnostne enote in akredi-
tacije Erasmus na področju mladine v okviru Ključnega 
ukrepa 1 programa Erasmus+, vabljene, da se seznanite 
s specifikami in novostmi obeh ukrepov oz. akcij. Namen 
usposabljanja je bodočim organizacijam prijaviteljicam 
omogočiti kakovostnejšo pripravo svojih vlog. Poudarek 
usposabljanja bo na strateškem načrtovanju, ki je tudi 
osrednji oz. pomemben del tako znaka kakovosti kot 
akreditacije Erasmus.  

Usposabljanje organizacij 
za pridobitev znaka 
kakovosti ESE in 
akreditacije Erasmus
četrtek, 11. 11. 2021, 9.00 – 16.00
City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana

Na dogodek se prijavite tukaj.
Rok za prijavo je 3. 11. 2021. 

Število mest je omejeno. O izboru udeležencev na 
usposabljanju vas bomo obvestili predvidoma v 
petek, 5. 11. 2021.

Akreditacija Erasmus na 
področju mladine nudi 
organizacijam, ki imajo 
vsaj dve leti izkušenj na 
področju mladinskega 
dela in želijo strateško 
pristopiti k nadaljnjemu 
razvoju svoje organizacije 
in h krepitvi dela z 
mladimi in mladinskimi 
delavci, poenostavljen 
dostop do financiranja 
aktivnosti učne mobilnosti 
na področju mladine v 
okviru Ključnega ukrepa 1.

Znak kakovosti je 
postopek, ki potrjuje, da 
je organizacija sposobna 
in pripravljena izvajati 
visokokakovostne 
solidarnostne dejavnosti 
v skladu z načeli, cilji 
in standardi programa 
Evropska solidarnostna 
enota. Pridobitev znaka 
kakovosti je predpogoj za 
sodelovanje v projektih 
prostovoljstva.

POMEMBNO!
Za znak kakovosti bo to zadnja delavnica v letošnjem letu 
in pred 1. prijavnim rokom v letu 2022. Organizacije, ki 
bodo želele oddati vlogo za projekte prostovoljstva, bodo 
morale do 1. prijavnega roka že pridobiti znak kakovosti 
za vodilno organizacijo.

U
R

N
IK

U
R

N
IK

  9.30 – 10.45   akreditacija Erasmus 
10.45 – 11.00   odmor
11.00 – 12.00   strateško načrtovanje, 1. del
12.00 – 13.00   kosilo
13.00 – 14.15   strateško načrtovanje, 2. del
14.15 – 14.30   odmor
14.30 – 15.45   znak kakovosti
15.45 – 16.00   zaključek

     9.00 – 9.30   pozdrav in spoznavanje

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

