ZA PONOVNO
VZPOSTAVITEV
MREŽE
REGIONALNIH
PARTNERJEV
V OKVIRU
INFOSERVISA
EURODESK

Eurodesk je brezplačni infoservis
Evropske komisije, namenjen
mladim in tistim, ki z njimi delajo –
mladinskim informatorjem in voditeljem,
učiteljem, socialnim delavcem, skratka
vsem, ki se pri svojem delu srečujejo
z mladimi in – seveda – njihovimi
vprašanji.
Evropsko mrežo Eurodesk danes
sestavlja 36 nacionalnih Eurodesk
partnerjev, podporna koordinacijska
pisarna v Bruslju ter več kot
1500 regionalnih in lokalnih
partnerskih mladinskih organizacij
po vsej Evropi. Vse enote so med
seboj povezane preko internega
komunikacijskega omrežja, ki mreži
Eurodesk omogoča hitro in zanesljivo
informiranje in nudenje podpore mladim
ter obenem nudenje medsebojne
podpore, deljenje informacij ter
vzpostavljanje partnerstev in drugih
oblik sodelovanja.

V Sloveniji Eurodesk deluje že od leta 2001. Na nacionalnem spletnem portalu ureja zbirke uporabnih
povezav do evropskih informacij za mlade, informira o evropskih priložnostih za mlade in evropski
mladinski politiki, upravlja s slovenskimi vsebinami na Evropskem mladinskem portalu, organizira
usposabljanja in seminarje, namenjene krepitvi področja informiranja in nudenja podpore mladim,
izdaja publikacije na temo mladinskih politik in informiranja mladih, sodeluje pri projektih, povezanih s
spodbujanjem udejstvovanja mladih, nudi podporo pri izvajanju delavnic za mlade na evropske teme itd.
Mreža Eurodeskovih regionalnih partnerjev je bila v Sloveniji prvič vzpostavljena leta 2007, v letošnjem letu
pa se z razpisom, ki je pred vami, ponovno vzpostavlja in osvežuje.

… (mladinske) organizacije, ki
kontinuirano delujejo na
področju informiranja mladih
in bi želele še nadalje razvijati
kakovost na tem področju in v
svojo ponudbo vključevati informacije
o evropskih priložnostih za mlade,
možnostih za mobilnost in evropski
mladinski politiki.
Od organizacij pričakujemo, da lahko
zagotovijo prenos znanja in storitev v
svoji organizaciji v primeru menjave
osebja. Prav tako od njih pričakujemo
delitev pridobljenih informacij med
ostalimi organizacijami v lastni
regiji ter na ta način zagotavljanje
informiranja mladih, ki ni omejeno le
na lastno organizacijo.

•

Pridružitev nacionalni in evropski mreži Eurodeskovih regionalnih partnerjev vam
bo omogočila dolgoročno sodelovanje z Zavodom Movit kot Nacionalno agencijo za
programa Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki vam bo nudila
finančno in druge oblike podpore za nadaljnji razvoj vaše organizacije in aktivnosti,
ki jih izvajate.

•

Postali boste del nacionalne in evropske mreže Eurodeskovih regionalnih
partnerjev, kar vam bo omogočilo deljenje praks, nadgradnjo aktivnosti, dodatno
vidnost, povezovanje in snovanje skupnih informacijskih projektov na nacionalni
ravni ter priložnosti za učenje in spoznavanje dela drugih držav ter potencialno
vzpostavljanje partnerstev na evropski ravni;

•

pridobili boste dostop do intraneta (internega komunikacijskega omrežja), ki vam
bo omogočal neposredno komuniciranje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi
Eurodeskovimi partnerji po vsej Evropi;

•

preko intraneta boste prejemali informacije o evropskih priložnostih za mlade
(prostovoljstvo, študij, delo, pripravništva itd.) in razvoju evropske mladinske
politike;

•

brezplačno boste lahko sodelovali na srečanjih in usposabljanjih za člane mreže
na nacionalni in evropski ravni;

•

imeli boste možnost sodelovati na mednarodnem srečanju Eurodeskovih
regionalnih in lokalnih partnerjev (na leto bomo na srečanje poslali 1–2
predstavnika Eurodeskovih regionalnih partnerjev);

•

preko zgoraj naštetih aktivnosti boste lahko krepili svoje kompetence na področju
informiranja in svetovanja mladim ter nadgrajevali svoje storitve;

•

prejeli boste brezplačno promocijsko gradivo za razdeljevanje med lokalnimi
mladimi.

•

Vaš profil regionalnega Eurodesk partnerja bo integriran na nacionalno
Eurodesk spletno stran in evropski zemljevid z vsemi informacijskimi
točkami držav, vključenih v Eurodeskovo mrežo;

•

svoje aktivnosti boste lahko na evropski ravni promovirali preko Evropskega
mladinskega portala;

•

prejeli boste nalepke za označbo prostora kot Eurodeskov regionalni partner;

•

prejeli boste plakat »Eurodeskovih 10 načel kakovosti« s ključnimi smernicami za
kakovostno informiranje mladih kot zagotovilo kakovosti vaših storitev;

•

svojo organizacijo boste lahko dodatno promovirali preko Eurodeskovih aktivnosti,
kot so Eurodeskove nagrade,

•

kot Eurodeskov regionalni partner boste pridobili dodatno prepoznavnost, kar vam
bo lahko služilo kot dobra referenca pri pridobivanju nepovratnih sredstev v okviru
različnih razpisov.

•

Redno sodelovanje na nacionalnih srečanjih in usposabljanjih regionalnih
partnerjev;

•

vsaj tedensko prijavljanje v Eurodeskov intranet in sledenje aktualnim
vsebinam, aktivno sodelovanje pri skupnih temah in ažurno odgovarjanje
na sporočila nacionalnega koordinatorja ter morebitne pozive drugih
regionalnih partnerjev, predstavnikov Eurodeskove koordinacijske pisarne
v Bruslju ter drugih akterjev znotraj Eurodeskove mreže.

•

Posredovanje informacij glede dogodkov, ki jih organizira vaša organizacija
ali druge organizacije v vaši regiji (najmanj štiri letno) in pričevanj mladih
udeležencev aktivnosti, ki jih promovira Eurodesk (najmanj eno pričevanje
letno) za objavo na Evropskem mladinskem portalu;

•

redno vključevanje informacij in vsebin, ki jih pokriva Eurodesk, v svoje
dejavnosti informiranja;

•

izvajanje aktivnosti informiranja preko različnih kanalov (socialni mediji,
publikacije, elektronske novice, letaki, predstavitve, dogodki, delavnice,
tržnice ...);

•

točno, nevtralno, razumljivo, brezplačno in prilagojeno odgovarjanje na
vprašanja mladih in vključevanje informacij o mednarodnih priložnostih za
mlade;

•

svetovanje mladim o priložnostih za mobilnost, še posebej v okviru
programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota;

•

organizacija vsaj enega dogodka v okviru Eurodeskove kampanje Time to
Move;

•

organizacija vsaj enega dogodka v okviru Evropskega tedna mladih (oz.
evropskega leta mladih v letu 2022);

•

organizacija vsaj ene regijske predstavitve programov Erasmus+: Mladina in
Evropska solidarnostna enota,

•

organizacija vsaj ene delavnice za mlade iz nabora delavnic Mreže
vzornikov;

•

posredovanje informacij o aktivnostih, ki jih izvaja ali promovira Eurodesk,
ostalim mladinskim organizacijam znotraj lastne regije;

•

zagotavljanje kakovosti informiranja s spoštovanjem Eurodeskovih 10
načel kakovosti.

•

Razdeljevanje informacijskih in promocijskih materialov o Eurodesku, programih
Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota in Evropskem mladinskem
portalu med lokalnimi mladimi (gradiva bo zagotovil Eurodesk Slovenija),

•

povezava na Evropski mladinski portal, nacionalno Eurodeskovo stran
in evropsko Eurodeskovo stran na svoji spletni strani,

•

ustrezna in vidna označitev svojih prostorov in spletne strani z naslednjimi
logotipi: Movit, Eurodesk, Erasmus+, Evropska solidarnostna enota, Evropski
mladinski portal in Urad Republike Slovenije za mladino.

•

spoštovanje Eurodeskove blagovne znamke v skladu z usmeritvami Eurodeskove
koordinacijske pisarne v Bruslju, ki so zajete v naslednjem priročniku.

•

Skrb za prenos znanja v svoji organizaciji;

•

obveščanje nacionalnega koordinatorja o menjavah regionalnih Eurodesk
kontaktnih oseb ali drugih kontaktnih podatkov;

•

letno poročanje nacionalnemu koordinatorju o izvedenih aktivnostih informiranja
preko obrazca, ki bo izbranim organizacijam posredovan ob koncu razpisa;

•

sodelovanje v raziskavah Eurodeskove koordinacijske pisarne v Bruslju.

Z izbranimi Eurodeskovimi
regionalnimi partnerji bomo
sklenili sporazum, s katerim se
bodo ti zavezali k dolgoročnemu
sodelovanju do konca leta 2027,
ko se zaključi trenutno programsko
obdobje programov Erasmus+ in
Evropska solidarnostna enota.
V primeru, da Eurodeskovi
regionalni partnerji ne bodo dosegali
minimalnih standardov, opredeljenih
v sporazumu, bomo sodelovanje
prekinili in v statistični regiji
poiskali novega regionalnega
partnerja.

ROK ZA PRIJAVO JE
9. MAJ 2022!

Prijavnica je na voljo tukaj.

