
 

Erasmus+: Mladi v akciji – Katera mobilnost ti je pisana na 

kožo? 

Eurodesk Slovenija je v okviru Evropskega tedna mladih 2015 pripravil kviz, z namenom 

približati mladim program Erasmus+: Mladi v akciji in možnosti mobilnosti, ki jih mladim ta 

program ponuja.  

Kviz nima pravilnih odgovorov, niti rezultatov, vendar boste prek njega korak bližje  

poznavanju ključnih pojmov in konceptov programa Erasmus+: Mladi v akciji in aktivnosti, 

ki jih ponuja.  

Pa začnimo! 

 

Kakšna je tvoja asociacija na mobilnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Zame mobilnost 

pomeni raztegljivost in 

mobilnost telesa, 

raztegnjenost in 

telesno moč. 

b) Ob besedi mobilnost 

pomislim predvsem  na 

dostop do interneta in 

možnosti za delo preko 

moderne tehnologije. 

c) Mobilnost zame 

pomeni, da imam svoje 

prevozno sredstvo.  

e) Ko pomislim na mobilnost, 

pomislim na možnost, da del 

svojega življenja preživim v tujini, 

kjer se tudi učim, delam, 

sodelujem pri prostovoljskih 

projektih ... 

d) Mobilnost zame 

pomeni, da so invalidom 

dostopne javne ustanove 

in površine.  

f) Mobilnost je zame 

možnost in 

dostopnost potovanj 

po celem svetu.   

a) 
Si športnik/-ca? Zdrav duh v 

zdravem telesu, kajne? Erasmus+ 

vsebuje tudi poglavje o Programu 

Šport, sicer pa tudi druge 

aktivnosti omogočajo aktivnosti v 

naravi – oblikuješ jih lahko po 

svojih željah. 

b) 
Dostop do interneta je res priročen. V 

kolikor imaš ideje, kako to področje 

izboljšati tako, da bo delo mladinskih 

organizacij lažje, lahko najdeš sredstva 

v okviru strateških partnerstev. 

c) 
Program spodbuja 

iznajdljivost pri izbiri 

prevoznih sredstev, 

udeležbo na aktivnosti pa 

omogoča tudi s tem, da 

pokrije potne stroške 

udeležencev, zato lastno 

prevozno sredstvo ni 

pogoj za sodelovanje. 

d) 
Se ti zdi, da je na tem podoročju še veliko 

za narediti? Potem bi bila zate prava 

Strateška partnerstva. 

e) 
Zate bi lahko bila primerna 

evropska prostovoljna 

služba, ali pa študij v tujini. f) 
Program Erasmus+ omogoča sodelovanje s preko 

100 državami po svetu, ki imajo na področju 

mladine z EU sklenjen dogovor, tako da boš gotovo 

našel kaj zase. 

http://www.erasmusplus.si/sport/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-2/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu-e/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-2/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu-e/poglavje-mladine-v-e/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu-e/poglavje-mladine-v-e/


 

Katera izjava najbolj drži zate?  

a) Rad bi se naučil novih spretnosti preko praktičnih izkušenj v organizaciji v drugi državi. 

b) V tujini bi se rad zabaval in si ogledoval turistične znamenitosti.  

c) Del študija bi rad opravljal v drugi državi. 

d) Dejavnosti društva, v katerem delujem, bi rad povezal s sorodnimi društvi iz tujine, da bi 

skupaj izpeljali projekt.  

e) S svojo organizacijo bi rad izpeljal dolgoročen mednarodni projekt s konkretnimi rezultati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliko časa bi želel preživeti v tujini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Največ kakšen 

dan, doma je 

najlepše! 

b) Največ dva tedna, saj si 

iz različnih razlogov 

daljšega bivanja v tujini 

niti ne morem privoščiti 

 
c) Ne več kot dva 

meseca, potem bi 

bilo domotožje že 

prehudo! 

 

d) Čimdlje, zelo rad bi 

podrobno spoznal/a novo 

državo in okolje in se vanj 

tudi vklopil/a! 

 

a)  
Izbiraš lahko med 
evropsko prostovoljno 
službo in Izobraževalnim 
obiskom na delovnem 
mestu. 

 

b) 
Aktivnosti v programu niso turistična 

potovanja. Lahko pa greš pogledat mesto 

ali širšo okolico po končani aktivnosti, ali 

pa med aktivnostjo, če le-ta traja več 

mesecev. 

c) 
Si dijak ali študent? Področje za 

izobraževanje ponuja več možnosti 

za študij v tujini. Za študente študij 

ali usposabljanje, za dijake pa 

prakso PIU (poklicno izobraževanje 

in usposabljanje). 

d) 
To boš najlažje storil tako, da boš z drugimi člani društva  izbral 

pravo možnost zase v okviru Mobilnosti mladinskih delavcev. 

 

e) 
Dolgoročno načrtovanje in rezultati? 

Strateška partnerstva bodo prava izbira. 

a)  
Samo en dan? No, mladinsko izmenjavo 

lahko izvedete tudi v vašem kraju in tako ti 

ne bo treba potovati, kljub temu pa boš 

spoznal/-a kopico novih prijateljev. 

 

b) 
Primerni bi bili mladinska izmenjava ali mobilnost mladinskih delavcev, 

pa tudi mobilnost dijakov, ki mora trajati vsaj dva tedna. 

c) 
Več možnosti imaš na izbiro – mladinske izmenjave, 

mobilnost mladinskih delavcev, kratkoročno evropsko 

prostovoljno službo ter prakso (usposabljanje) za 

študente.  

d) 
Primerni sta evropska prostovoljna služba, študij v 

tujini, praksa (usposabljanje) za študente ter mobilnost 

dijakov. 

 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mobilnost-mladinskih-delavcev/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mobilnost-mladinskih-delavcev/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mobilnost-mladinskih-delavcev/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/
http://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/
http://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mobilnost-mladinskih-delavcev/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-2/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mladinske-izmenjave/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mladinske-izmenjave/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mobilnost-mladinskih-delavcev/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mladinske-izmenjave/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mobilnost-mladinskih-delavcev/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/erasmus-vs-posamezniki/
http://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/
http://www.cmepius.si/poklicno-izobrazevanje/


 

Katera izmed naslednjih sličic ti je najbolj všeč?  

1  2    3  

 

 

 

 

4          5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliko denarja lahko nameniš za svojo izkušnjo mobilnosti?  

a) Veliko, to je prioriteta v mojem življenju in denar zame ni problem.  

b) Nekaj malega prihrankov lahko prispevam, sicer se moram znajti drugače.  

c) Nič, svoj denar lahko porabim za boljše stvari.  

d) Zaradi mojih posebnih potreb bi bili stroški tako visoki, da o mobilnosti v tujini niti ne 

razmišljam.  

e) Prihajam iz okolja, kjer je denar vedno v pomanjkanju, tako da je veliko drugih prioritet, za 

kaj porabiti denar.  

 

 

 

 

 

3) 
Oblikovanje politik v teoriji in praksi? Pravi 

naslov zate je Ključni ukrep 3: Podpora za 

reformo politik: Srečanja mladih in 

oblikovalcev politik na področju mladine. 

5) 
Pri vseh programih mobilnosti je 

vključeno tudi potovanje, vendar turizem 

ni cilj in osrednja tema teh programov! 
4) 
Srečanja z drugimi mladimi iz tujine s podobnimi interesi in oblikovanje ter 

izvedba skupnih projektov? Mladinske izmenjave so prava stvar! 

1)  
Solidarnost in raznolikost 

sta pomembni značilnosti 

programa Erasmus+: 

Mladi v akciji in dvigneta 

kakovost projektov. 

Srečamo jih v vseh 

akcijah, kar pogumno! 

2) 
Če bi rad študiral v tujini, je pravi 

naslov zate program Erasmus+: 

Izobraževanje in usposabljanje, ki nudi 

priložnosti za izmenjavo in prakse 

študentov, pripravništva in 

usposabljanja dijakov, in še mnogo 

več! 

d)  
Program Erasmus +: Mladi v 
akciji posebno pozornost 
posveča socialnemu 
vključevanju in tudi nudi 
finančno podporo za izredne 
stroške, ki omogočajo 
enakovredno udeležbo vseh 
mladih. Pred kratkim je bila 
sprejeta tudi prenovljena 
Strategija vključevanja in 
raznolikosti, ki si jo lahko 
ogledaš tukaj. 

a) 
Imaš srečo, potem imaš res veliko izbiro in 
mnogo možnosti tudi izven programa 
Erasmus+! 

 

b)  
Program Erasmus+: Mladi v akciji pokrije 
večino stroškov – nastanitev in prehrano, vsa 
gradiva, celo za potne stroške namenja pavšal. 
Če se znajdeš, bo to zadostovalo za potovanje 
na aktivnost v večino držav! Oglej si Vodnik po 
programu, kjer najdeš natančna pravila! 

c)  
Se ti ne zdi, da so zanimive izkušnje najboljša investicija? 
Poglej si primere že izvedenih projektov, morda si 
premisliš! Publikacija Odtisi mladih + predstavlja najboljše 
projekte v letu 2014, več si jih pa lahko prebereš v 
publikaciji Odtisi mladih 2012, v kateri so opisani vsi 
sprejeti projekti v letu 2012. 

e)  
Program Erasmus+: Mladi v akciji pokrije večino stroškov 
– nastanitev in prehrano, vsa gradiva, celo za potne 
stroške namenja pavšal. Če se znajdeš, bo to zadostovalo 
za potovanje na aktivnost v večino držav! Oglej si Vodnik 
po programu, kjer najdeš finančna pravila! 

 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-3/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-3/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/kljucni-ukrep-1/mladinske-izmenjave/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembni-poudarki/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembni-poudarki/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/
http://www.cmepius.si/terciarno-izobrazevanje/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembni-poudarki/socialno-vkljucevanje/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembni-poudarki/socialno-vkljucevanje/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3103/InclusionAndDiversityStrategy.pdf
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/
http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/0_E_MVA/Publikacije/Odtisi_mladih___splet.pdf
http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Publikacije/2013/Odtisi_mladih_2012_low.pdf
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/


 

Katere države bi najraje obiskal/a? 

a) Sosednje države, da bi se potem lahko vračal, če bi mi bilo všeč. 

b) Privlači me eksotika, rad bi šel čim dlje in kjer je kultura kar se da drugačna od naše.  

c) Evropske države, saj nas druži skupna politična struktura EU, razdalje niso prevelike in bi 

lahko ohranil/a stike z novimi poznanstvi, še vedno pa je velika raznolikost in bi si razširil/a 

obzorja. 

d) Države v okolici Evropske unije – niso predaleč, imajo drugačno družbeno-politično realnost, 

še vedno pa obstajajo možnosti za povezovanje in izmenjavo različnih izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kako pomembno se ti zdi posredovanje tvojih mnenj odločevalcem 

na nacionalni in evropski ravni?  

a) Kdo so odločevalci?  

b) Da je glas mladih slišan se mi zdi zelo pomembno! 

c) Odvisno, kaj bi se zgodilo s temi mnenji ... 

d) Nimam izoblikovanih mnenj, ki bi jih rad posredoval.  

e) To se mi zdi preveč zapleteno.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
V program Erasmus+ so vključene vse naše sosede ;) 

b)  
Projekte v sodelovanju s tretjimi državami sveta organizacije 

prijavljajo na Izvajalsko agencijo v Bruselj. Natančnejši seznam 

držav najdeš v Vodniku po programu Erasmus+ na strani 24. 

c) 
Program Erasmus+, kot vsi evropski programi,  je v prvi vrsti 
namenjen povezovanju držav skupnosti EU. Seznam 
upravičenih držav najdeš tukaj. 

d) 
V programu Erasmus+ lahko sodelujejo tudi sosedske 

partnerske države. Delimo jih na tri regije in jih imenujemo 

partnerske države: države Zahodnega Balkana, države 

Vzhodnega partnerstva z Rusijo in države južnega Sredozemlja. 

Natančnejši seznam najdeš tukaj. 

b)  
Pozanimaj se, kako lahko sodeluješ v procesu 

strukturiranega dialoga z mladimi v tvojem kraju in v 

Sloveniji ter se udeleži lokalnih posvetov in posreduj 

svoje mnenje!  

a) 
Odločevalci so oblikovalci politik, ki sprejemajo ukrepe, 

resolucije, zakone, ki vplivajo na življenja vseh 

državljanov! Zdaj veš, lahko izbereš drug odgovor ;) 

d) 
Oglej si teme, ki so na agendi, se pogovori s prijatelji, preberi 
kakšen članek, pomisli kako se te teme dotikajo tebe in tvoje 
prihodnosti – kmalu si boš lahko izoblikoval mnenje  

c) 
Mnenja bodo posredovana odločevalcem na nacionalni in 
evropski ravni, na podlagi zbranih mnenj iz vseh evropskih 
držav pa bo oblikovana resolucija,ki bo vplivala na razvoj 
evropske mladinske politike v naslednjem obdobju. Če te 
zanima več o poteku strukturiranega dialoga z mladimi 
obišči to povezavo. 

 

e) 
K sreči ti ni potrebno poskrbeti za logistiko! Strukturirani dialog je utečen 

postopek, ki poteka v vnaprej določenih ciklih in strukturi. Ti se samo vključi! Za 

več informacij o tem se obrni na Mladinski svet Slovenije. 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu-e/umescanje-programa/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/help/eligiblecountries/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/splosno-o-programu-e/umescanje-programa/
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/help/eligiblecountries/
http://www.mss.si/sl/strukturirani-dialog.html
http://www.mss.si/sl/strukturirani-dialog.html
http://www.movit.si/info-servis-eurodesk/mladinska-politika-eu/aktualne-teme/
http://www.mss.si/sl/strukturirani-dialog.html
http://www.mss.si/


 

 

PRILOGA 1: Kratek opis ukrepov v programu Erasmus+: Mladi v 

akciji 

 

Ključni ukrep 1 

 

MLADINSKE IZMENJAVE  

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v 

mladinskem delu. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in 

raziskujejo teme, ki jih družijo.  

Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, 

preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote 

solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.  

V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi, kjer 

so najprimernejše enostavne mladinske izmenjave dveh partnerjev, ki naj trajajo krajši čas.  

Projekti mladinskih izmenjav zajemajo več faz: snovanje in načrtovanje projekta, sledi izvajanje 

projekta, zaključevanje in vrednotenje projekta ter razširjanje in uporaba rezultatov projekta.  

 

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA 

Evropska prostovoljna služba – EVS - mladim ponuja možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski 

organizaciji v drugi državi (do 12 mesecev), pri čemer je delo prostovoljca ali prostovoljke EVS v korist 

gostiteljske organizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja 

preizkušnje, ob katerih poteka učni proces za prostovoljca/ko.  

V vsaki aktivnosti EVS sodelujeta vsaj ena pošiljajoča in ena gostiteljska organizacija EVS ter seveda 

prostovoljec oziroma prostovoljka. V idealnih okoliščinah aktivnosti EVS temeljijo na dolgoročnem 

partnerstvu med pošiljajočimi in gostiteljskimi organizacijami, ki so po možnosti celo v recipročnem 

odnosu. S tem omogočajo mladim, s katerimi organizacije sicer delajo, možnost učnih priložnosti, ki jih 

ponuja EVS. V takšnem primeru bodo delovne naloge bodočega prostovoljca ali prostovoljke EVS 

sestavljene na podlagi dogovora med pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo, njihova vsebina pa bo 

predstavljala nadgradnjo dosedanjega dela pošiljajoče organizacije z bodočim prostovoljcem ali 

prostovoljko EVS.  

Prostovoljna služba lahko traja od 2 mesecev do 12 mesecev, v primerih skupinskih aktivnosti EVS (10 

ali več prostovoljcev) in vključevanja mladih z manj priložnostmi (v vlogi prostovoljcev EVS) pa služba 

lahko traja od 2 tednov do 2 mesecev. Pri skupinskih aktivnostih gre lahko za specifične »skupinske« 

aktivnosti kot npr. gradnja hiše, urejanje parka, organiziranje filmskega festivala ali športnih dogodkov, 

ipd., pri katerih prostovoljci v teh krajših obdobjih lahko pridobijo specifične kompetence in znanja.  



 

 

 

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV IN VODITELJEV 

Aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev in voditeljev imajo dvojen namen. Sodelujočim mladinskim 

delavcem in voditeljem omogočajo razvoj in krepitev lastnih kompetenc za izvajanje svoje vloge v 

mladinskem delu, istočasno pa z razširjanjem v aktivnostih pridobljenega znanja znotraj svoje 

organizacije tudi po zaključku projekta omogočajo razvoj in rast kakovosti dela celotne organizacije.  

Projekti mobilnosti mladinskih delavcev z možnimi kombinacijami različnih aktivnosti omogočajo 

akterjem v mladinskem sektorju, da v sodelovanju s partnerji vzpostavijo do dve leti trajajoč program 

usposabljanja mladinskih delavcev in s tem nadgradijo svoja siceršnja prizadevanja za krepitev 

kompetenc svojih mladinskih voditeljev ali delavcev ter tako prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju 

različnih oblik mladinskega dela tako znotraj svoje organizacije kot v okolju.  

Po tipu ločujemo med skupinskimi aktivnostmi (strokovni seminarji s tematikami, povezanimi z 

mladinskim delom ali mladinskimi politikami, usposabljanja za mladinske delavce in druge akterje na 

področju mladinskega dela, seminarji za iskanje partnerjev za razvoj projektov ter študijski obiski), kjer 

praviloma sodeluje večje število partnerjev in večje število udeležencev, ter individualnimi aktivnostmi 

(npr. obisk na delovnem mestu pri partnerski organizaciji), kjer praviloma govorimo o dveh partnerjih 

in enem ali dveh udeležencih. 

 

 

Ključni ukrep 2 

 

STRATEŠKA PARTNERSTVA 

Ključni ukrep 2 je namenjen podpori projektom sodelovanja partnerjev iz različnih držav z namenom 

spodbujanja prenosa praks, razvoja in inovacij v okviru vsaj ene posamezne horizontalne prioritete ali 

več specifičnih prioritet ukrepa (kot jih določa Vodnik po programu), pri čemer izvedba projekta prinaša 

otipljive in trajne rezultate z jasno predvideno uporabno vrednostjo takšnih rezultatov.  

Projekti strateških partnerstev na področju mladine so projekti izmenjave praks, implementacije 

inovativnih pristopov in sodelovanja med partnerji iz različnih programskih držav, ki predstavljajo 

pomemben prispevek h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za višjo kakovost 

mladinskega dela, krepitev participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva oziroma 

spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih. Ti projekti stremijo k večji kakovosti izvajanja učnih 

procesov v mladinskem delu in bodisi spodbujajo in krepijo razvoj mladinskih politik bodisi so uporabni 

za mlade - še posebej za mlade s posebnimi potrebami in manj priložnostmi - pri prizadevanjih in 

aktivnostih za njihovo večjo zaposljivost, konkurenčnost na trgu delovne sile ali večjo družbeno in 

politično participacijo od lokalne do evropske ravni. Zaželeni so tudi projekti, v katerih poleg akterjev 

iz mladinskega sektorja neposredno sodelujejo tudi lokalne oblasti, cilji projekta pa se osredotočajo na 

prenos dobrih praks v izvajanju mladinskih politik ali vzpostavljanje in krepitev mladinske politike na 

občinskih ravneh. Pomembno mesto imajo transnacionalne mladinske pobude vsaj dveh skupin mladih 



 

za krepitev in spodbujanje aktivnega državljanstva, podjetnosti in podjetniške naravnanosti, vključujoč 

socialno podjetništvo.  

Transnacionalne mladinske pobude so projekti, namenjeni predvsem sodelovanju skupin mladih z 

namenom spodbujanja njihove družbene ozaveščenosti in podjetnosti. Takšen projekt predstavlja 

daljše časovno sodelovanje (od 6 mesecev do 2 let) vsaj dveh skupin mladih iz dveh programskih 

držav, ki v projektu s skupnimi cilji izvajata vsaka svoje aktivnosti v svojem lokalnem okolju, njune 

aktivnosti pa se dopolnjujejo ali nadgrajujejo s skupnimi aktivnostmi in prizadevanji za dosego želenih 

ciljev projekta.  

Pobudništvo je ena temeljnih značilnosti transnacionalne mladinske pobude. Ta zajema jasno 

načrtovan vpliv in spremembe v lokalnih okoljih sodelujočih skupin, ki jih želijo doseči mladi z 

izvajanjem projekta. Pomembna sestavina transnacionalne mladinske pobude je poudarjena učna 

dimenzija projekta za sodelujoče mlade, saj so mladi udeleženci bistveno gibalo projekta, ki skozi 

izvajanje praktičnih nalog za namen izvedbe aktivnosti v projektu sledijo zastavljeni učni poti ter s 

tem dosegajo želene in pri načrtovanju projekta zastavljene učne cilje sodelovanja v projektu.  

Podpore iz programa so lahko deležni tudi projekti, ki si bodo za cilj svojega dela zastavili rezultate na 

področju razvoja mladinskih politik ali krepitve kompetenc za organizacijo in izvajanje mladinskega 

dela ter ki bodo sestavljeni iz akterjev z različnih področij, ki jih pokriva program ERASMUS+, vključno 

s področjem mladinskega sektorja. V partnerstva se lahko vključujejo tudi podjetja, še posebej kadar 

bodo želeni rezultati projekta osredotočeni na krepitev povezave med neformalnim učenjem v 

mladinskem delu z namenom večje zaposljivosti mladih, predvsem mladih s posebnimi potrebami in 

mladih z manj priložnostmi. 

 

 

Ključni ukrep 3  

 

PODPORA ZA REFORMO POLITIK 

Aktivnosti v okviru podpore za reformo politik so ciljno usmerjene v doseganje ciljev strategije Evropa 

2020, strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) ter 

evropske strategije za mlade. Edina aktivnost v okviru tega ukrepa, ki se izvaja decentralizirano in se 

torej organizacije iz programskih držav prijavijo na matično nacionalno agencijo, je aktivnost Srečanja 

mladih in oblikovalcev politik na področju mladine, ki spodbuja sodelovanje mladih pri oblikovanju 

politik, tako da omogoča pridobitev podpore za projekte srečanj, posvetovanj, konferenc in dialoga 

med mladimi ter strokovnjaki in odločevalci na lokalni ali nacionalni ravni oziroma mednarodna 

srečanja s sodelovanjem mladih in odločevalcev partnerjev iz vsaj iz dveh držav.  

Osrednji cilj vsakega takšnega projekta bo omogočiti mladim, da se spoznajo s posameznim izzivom, si 

ob tem oblikujejo svoje mnenje ali razvijejo lastne predloge ukrepov lokalnih, državnih ali evropskih 

institucij ter imajo možnost predstaviti svoja mnenja in predloge odločevalcem v obliki 

argumentiranega dialoga. Poudarek je na vsebinah in izzivih, ki jih na dnevni red uvršča načrt 

strukturiranega dialoga v okviru evropskega sodelovanja na področju mladine in ki se lahko vključujejo 

v nacionalni pripravljalni proces na evropske mladinske konference, organizirane v okviru 

predsedovanj Svetu EU. 



 

 

PRILOGA 2: Kratek opis možnosti za učno mobilnosti dijakov in 

študentov v okviru programa Erasmus+: Izobraževanje in 

usposabljanje 

 

UČNA MOBILNOST ŠTUDENTOV  

• mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali 

eni od partnerskih držav, v trajanju od 3 do 12 mesecev, 

• mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev.  

 

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v 

času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno 

obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija 

ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti 

(»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani svoje 

matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 

12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).  

 

Študentje ne morete neposredno zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Informacije o možnostih 

Erasmus+ izmenjave so študentom in osebju na voljo v mednarodni službi in/ali pri Erasmus 

koordinatorju matične visokošolske institucije.  

 

Več informacij je na voljo na: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-

in-osebja-v-terciarnem-sektorju/     
 

 

UČNA MOBILNOST DIJAKOV 

Praktično usposabljanje dijakov v tujini (na izobraževalni ustanovi ali podjetju) v obdobju od 2 

tednov do 12 mesecev (možnost lahko izkoristijo tudi dijaki, ki so pred kratkim zaključili usposabljanje 

ali šolanje – usposabljanje morajo izvesti v času 1 leta po zaključku šolanja),  

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?  

Prijavo lahko odda vsaka organizacija, ki aktivno sodeluje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 

Podrobnosti o teh aktivnostih, vključno s trajanjem in kriteriji upravičenosti se nahajajo v Vodniku 

letnega razpisa programa.  

 

Organizacija lahko prijavi samo en projekt mobilnosti v PIU na razpisno leto, lahko pa je istočasno 

koordinatorica oz. članica nacionalnega konzorcija. 

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-ucencev-in-zaposlenih-v-piu/  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-ucencev-in-zaposlenih-v-piu/

