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 že 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna
koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1300 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 iskanje informacij, po katerih sprašujejo mladi.
V Sloveniji Eurodesk deluje že od leta 2001. Na nacionalnem spletnem portalu (www.eurodesk.si) ureja
zbirke uporabnih povezav do evropskih informacij za mlade, informira o evropskih priložnostih za mlade,
evropski mladinski politiki, upravlja s slovenskimi vsebinami na Evropskem mladinskem portalu,
organizira usposabljanja in seminarje, namenjene krepitvi področja informiranja mladih, izdaja tiskani
informator o aktualnih temah evropske mladinske politike in organizira projekte, povezane s
spodbujanjem udejstvovanja mladih, kot so natečaji, oblikuje projekte delavnic za mlade na evropske
teme ipd.
Eurodesk Slovenija je leta 2007 vzpostavil mrežo regionalnih partnerjev, ki jo z letošnjim letom in
povabilom, ki je pred vami, ponovno vzpostavlja in osvežuje.

K prijavi so vabljene …
… (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.

Zakaj naj postanemo regionalni partner Eurodeska?
Usposabljanja, mreženje in dostop do informacij
-

-

pridobili boste dostop do intraneta (internega komunikacijskega omrežja), preko katerega boste
lahko neposredno komunicirali z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi Eurodesk partnerji po
vsej Evropi (28 držav članic EU, 4 države članice EFTA: Švica, Islandija, Liechtenstein, Norveška),
brezplačno boste sodelovali na nacionalnih srečanjih in usposabljanjih za člane mreže
pridobili boste možnost izmenjave dobrih praks in snovanja skupnih info projektov v okviru
nacionalne mreže Eurodesk partnerjev,
imeli boste možnost sodelovati na mednarodnem srečanju Eurodesk regionalnih in lokalnih
partnerjev (na leto bomo poslali 1-2 predstavnika Eurodesk regionalnih partnerjev),
prejemali boste informacije o evropskih priložnostih za mlade (prostovoljstvo, študij, delo,
pripravništva) in razvoju evropske mladinske politike,
prejeli informacijsko in promocijsko gradivo za razdeljevanje med lokalnimi mladimi,

Vidnost
-

vaš profil regionalnega Eurodesk partnerja bo integriran na nacionalno in evropsko Eurodesk
spletno stran (www.eurodesk.si in www.eurodesk.eu),
prejeli boste nalepke za označbo prostora kot Eurodesk regionalni partner,
prejeli boste plakat »Eurodeskova načela« s ključnimi smernicami za kakovostno informiranje
mladih kot zagotovilo kakovosti vaših storitev.

Kakšne so obveznosti Eurodesk regionalnih partnerjev?
Sodelovanje v aktivnostih mreže
-

redno sodelovanje na nacionalnih srečanjih in usposabljanjih regionalnih partnerjev,
vsaj tedensko prijavljanje v Eurodeskov intranet in sledenje aktualnim vsebinam ter aktivno
sodelovanje pri skupnih temah,

informiranje in svetovanje
-

priprava enega prispevka na mesec za objavo na Evropskem mladinskem portalu,

-

-

redno vključevanje informacij in vsebin, ki jih pokriva Eurodesk (prostovoljstvo, študij, delo in
pripravništva v tujini, delovni tabori, mladinske izmenjave, druge priložnosti za mobilnost, razvoj
Evropske mladinske politike, strukturirani dialog z mladimi, teme EU strategije za mlade,
program Erasmus+, druge možnosti financiranja ...) v svoje info aktivnosti
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 v
njih vključevali informacije o mednarodnih priložnostih,
svetovanje mladim o mobilnostnih možnostih,
organizacija vsaj dveh info dogodkov letno, na katerem bodo predstavljene (tudi) teme, ki jih
pokriva Eurodesk (predstavitve, tržnice, delavnice...),

zagotavljanje vidnosti
-

razdeljevanje informativnih in promocijskih materialov o Eurodesku in Evropskem mladinskem
portalu med lokalnimi mladimi,
povezava na Evropski mladinski portal (www.emp.si), nacionalno Eurodesk stran
(www.eurodesk.si) in evropsko Eurodesk stran (www.eurodesk.eu) na svoji spletni strani,
informacije o Eurodesku in Evropskem mladisnkem portalu v okviru svojih predstavitev,
ustrezna in vidna označitev svojih prostorov in spletne strani z naslednjimi logotipi: Eurodesk,
Erasmus + in Evropski mladinski portal,

prenos znanja in poročanje
-

skrb za prenos znanja v svoji organizaciji,
obveščanje nacionalnega koordinatorja o menjavah regionalnih Eurodesk kontaktnih oseb ali
drugih kontaktnih podatkov,
letno poročanje nacionalnemu Eurodesk koordinatorju o izvedenih aktivnosti informiranja,
sodelovanje v raziskavah evropske pisarne Eurodesk.

Pogoji in podaljševanje sodelovanja
Z izbranimi Eurodesk partnerji bomo sklenili sporazum, s katerim se bodo Eurodesk
regionalni partnerji zavezali k dolgoročnemu sodelovanju.
V primeru da Eurodesk regionalni partnerji ne bodo dosegali minimalnih standardov,
opredeljenih v sporazumu, bomo sodelovanje po enem letu prekinili in v statistični
regiji poiskali novega regionalnega partnerja.

Rok za prijavo je 23. marec 2015!
Prijavnica je na voljo tukaj.

