POVABILO K
SODELOVANJU
V PROJEKTU
Europe Goes
Local
- podpora razvoju in
krepitvi mladinskega dela
na lokalni ravni

Ali ste se kdaj vprašali,
ali bi lahko za mlade v
občini naredili več?

OSNOVNE INFORMACIJE
Projekt Europe Goes Local predstavlja strateško
partnerstvo 20 nacionalnih agencij programa
Erasmus+: Mladi v akciji v obdobju 2017–2019.
Namen projekta je podpora in razvoj kakovosti
mladinskega dela, večanje pomena in vrednosti
mladinskega dela in krepitev sistemske podpore
izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni
ter nacionalni ravni.
Aktivnosti partnerstva bodo potekale na
mednarodni in nacionalni ravni ter se bodo med
sabo prepletale.
Namen tega je prenos dobrih praks,
medsebojno učenje in mreženje akterjev na
področju mladinskega dela in podpore mladim
z mednarodne na nacionalno in lokalno raven
in obratno s ciljem vzpostavitve ali nadgradnje
podpore razvoju in izvajanju mladinske politike in
mladinskega dela na občinskih ravneh.

Mladinsko delo je organizirana
in ciljno usmerjena oblika
delovanja mladih in za mlade, v
okviru katere mladi na podlagi
lastnih prizadevanj prispevajo k
lastnemu vključevanju v družbo,
krepijo svoje kompetence ter
prispevajo k razvoju skupnosti.
Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih
ne glede na njihove interesne,
kulturne, nazorske ali politične
usmeritve (Zakon o javnem
interesu v mladinskem sektorju,
3. člen).

CILJI PROJEKTA
Cilji projekta v obdobju 2017–2019 so:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

1

Krepitev oz. izboljšanje kompetenc
akterjev mladinskega dela.
Izmenjava dobrih praks in konceptov
mladinskega dela ter sistemske podpore
mladinskemu delu in mladinskim
organizacijam na lokalni, nacionalni in
evropski ravni.
Dvig zavedanja o pomenu in vrednosti
mladinskega dela ter podpora
prepoznavanju mladinskega dela.1
Krepitev evropske in mednarodne
dimenzije mladinskega dela kot
integralnega dela izvajanja mladinskega
dela na lokalni ravni.
Spodbujanje sodelovanja akterjev
mladinskega dela z deležnikih iz različnih
področij in sektorjev.
Krepitev razvoja mladinskega dela
kot pomembnega elementa mladinskih
politik na lokalni in nacionalni ravni ter
na področju evropskega sodelovanja na
področju mladinske politike v Evropi.

Spodbujanje aktivnosti, ki krepijo priznavanje in
prepoznavnost mladinskega dela.

Na MOVIT-u, Nacionalni agenciji programa Erasmus+: Mladi v
akciji, se zavedamo, da so med občinami precejšnje razlike
na področju razvoja in izvajanja podpore mladinskemu delu in
mladinskim politikam, zato smo to upoštevali tudi pri oblikovanju
projektnih aktivnosti.

Mladinska politika je usklajen nabor ukrepov različnih
sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in
lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in
politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih
mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja
mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z
avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi
organizacijami (Zakon o javnem interesu v mladinskem
sektorju, 3. člen).

Kaj lahko pridobite s
sodelovanjem v projektu?
•

•

•

•

•

Podporo pri identiﬁkaciji potreb lokalne skupnosti
na področju razvoja in krepitve kakovosti
mladinskega dela.
Priložnost za deležnike iz lokalne skupnosti
za udeležbo na mednarodnih in nacionalnih
aktivnostih namenjenih krepitvi temeljnih znanj
in kompetenc s področja mladinskega dela in
podpore mladim.
Podporo pri implementaciji aktivnosti, ki so
namenjene razvoju in krepitve mladinskega dela v
lokalni skupnosti.
Podporo vašim prizadevanjem pri oblikovanju in
implementaciji aktivnosti in ukrepov za razvoj in
krepitev kakovosti mladinskega dela.
Možnosti za spoznavanje in prenos dobrih praks
s področja razvoja mladinskega dela in podpore
mladim ter mreženje s kolegi iz 20 evropskih
držav.

Napoved mednarodnih aktivnosti projekta v prvi polovici
letošnjega leta:
•
Europe@DJHT - Creating a social and fair Europe
for all young people; 26.–28. marec 2017, Düsseldorf
(Nemčija)
•
Mednarodna konferenca projekta Europe goes local;
31. maj–2. junij 2017, Ljubljana (Slovenija)

Mladinski sektor so področja,
kjer poteka proces oblikovanja in
uresničevanja mladinskih politik in
mladinsko delo. To so avtonomijo
mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne
sile in razvoj podjetnosti mladih,
skrb za mlade z manj priložnostmi v
družbi, prostovoljstvo, solidarnost in
medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno
povezovanje, zdrav način življenja
in preprečevanje različnih oblik
odvisnosti mladih, dostop mladih
do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih
in sodelovanje mladih pri upravljanju
javnih zadev v družbi.

KAKO
SODELOVATI
Poleg že omenjenega interesa in motivacije
za razvoj in krepitev kakovosti mladinskega
dela od vas pričakujemo, da boste za
sodelovanje v projektu zagotovili:
• Oblikovanje skupine na ravni občine, ki
je sestavljena iz predstavnika občinske
uprave, ki pokriva področje mladine, akterjev mladinskega dela na občinski ravni
(mladinski delavci in voditelji) in župana
(z namenom informiranja o projektnih
aktivnostih in rezultatih), ki bo sodelovala
v projektnih aktivnostih.
• Dveletno aktivno sodelovanje v projektu
Europe Goes Local.
• Identiﬁkacijo ciljev, ki jih želite doseči s
sodelovanjem v projektu.
• Izvajanje aktivnosti, ki bodo na lokalni
ravni doprinesle k razvoju in krepitvi kakovosti mladinskega dela glede na cilje,
ki si jih boste zastavili.

Število mest za sodelovanje v projektu je
omejeno.

STROŠKI
Stroške sodelovanja na aktivnostih, ki bodo organizirane v
okviru projekta Europe Goes Local, krije MOVIT, v okviru
evropskega programa Erasmus+: Mladi v akciji.

PRIJAVA
Za vse zainteresirane lokalne skupnosti in lokalne akterje
mladinskega dela bomo 9. marca 2017, s pričetkom
ob 10. uri, organizirali informativni dan, na katerem bomo
podrobneje predstavili projekt Europe Goes Local in kaj
prinaša sodelovanje v projektu.
Prijave na informativni dan sprejemamo tukaj:
(https://goo.gl/forms/gGUKr2W2eAisCTmS2)
Rok za prijavo je 3. marec 2017.
Za vsa vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo na
info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

Osrednji cilj
mladinskega dela
je mladim ponuditi
priložnost za aktivno
oblikovanje lastne
prihodnosti.

