
 

 
Poročilo iz Europeers usposabljanja v Sarajevu, 6. – 11. november 
 

Udeležila sem se aktivnosti/usposabljanja EuroPeers v okviru programa Erasmus + v Sarajevu, ki je 

potekalo med 6 in 11. 11. 2017. Srečali smo se mladi iz različnih držav: Velike Britanje, Slovenije, Srbije, 

Bosne in Hercegovine, Poljske, Avstrije, Albanije, Nemčije. Bilo nas je 19 in vsi več ali manj že s prejšnjimi 

izkušnjami z aktivnostmi v okviru programa Erasmus +; večina se nas je udeležila Evropske prostovoljne 

službe (EVS) in/ali mladinskih izmenjav, nekateri tudi študijskih izmenjav. Vsi smo se strinjali, da so 

možnosti, ki jih ponuja program Erasmus + zelo dobrodošle in izjemno koristne za nas mlade tako iz 

vidika osebnostnega kot poklicnega razvoja in pridobivanja izkušenj ter izboljšanja znanja tujih jezikov. 

To sporočilo želimo prenesti tudi naprej na druge mlade, ki programa in možnosti, ki jih ponuja, bodisi 

ne poznajo bodisi se (še) niso opogumili za sodelovanje pri kateri izmed aktivnosti in jih kot EurpoPeersi 

spodbuditi k temu, da to naredijo. Tekom usposabljanja smo dobili veliko novega znanja, idej in tehnik 

kako predstaviti program in njegove prednosti ter motivirati mlade, da se aktivnosti udeležijo. Prav tako 

smo se spoznavali, izmenjevali izkušnje, ideje in znanje, kar nam bo v prihodnosti pri izvajanju naših 

aktivnosti v veliko pomoč. Ne smemo pozabiti niti na odlično lokalno okolje, ki nas je gostilo in Sarajevo, 

ki nas je očaralo s svojo posebno energijo, ki jo mesto premore kljub tragični nedavni zgodovini, 

čudovitimi ljudmi in pregovorno že odlično bosansko hrano. Izjemno sem vesela in počaščena, da sem 

imela priložnost biti del tega. 

Jasna Belšak, udeleženka  

 

 

 



 

 

 

Trening je potekal v Sarajevu. Razpravljali smo o promociji programa Erasmus+ preko aktivnosti v 

okviru mreže Europeers. Samih aktivnosti smo se na praktični način, in sicer z dejansko izvedbo samih 

promocijskih aktivnosti - a ulici, v šoli, dijaškem domu in mladinskem centru. Porazdelili smo se po 

skupinah, glede na to, katero aktivnost smo želeli izvajati. Spoznali smo, kako dobro lokalni mladi 

poznajo program Erasmus +, ter le tistim, ki se z njim še niso srečali, obrazložili kako deluje. Celotno 

usposabljanje je potekalo štiri intenzivne delovne dni. Ob tem smo se tudi spoznavali, družili in 

razpravljali o ostalih stvareh. Skupinica je bila res prijetna, s pozitivno atmosfero. Vesela sem, da sem 

bila lahko prisotna na tem projektu.  

Janja Razpotnik, udeleženka 

 

 

 



 

 

To je bilo zame drugo usposabljanje, ki sem se ga udeležila. Priznam, da je vsako izobraževanje 

drugačno in od mene zahteva več ali manj pozornosti in energije, prav tako me pa različna področja 

bolj ali manj pritegnejo. Na tem treningu me je najbolj navdušila energija trenerjev, ki sta poskušala 

pritegniti celo skupino in jima je to uspelo. Prav tako je bila tudi odlična energija v skupini, saj je večina 

udeležencev imela precej izkušenj z EVS-om in to pozitivne, ter so jih želeli deliti z drugimi, pa naj gre 

najprej z nami in nato z ostalimi mladimi (na ulici, v šoli …). Super je bila izkušnja v študentskem domu, 

v mladinskem centru in v šoli. Navdušila me je praktična izvedba programa - torej predstavitev mladim 

in nato konstruktivna kritika, kjer sem lahko zabeležila nekaj stvari na katere do sedaj nisem bila 

pozorna in mi bodo koristile pri mojih osebnih projektih, pri konferencah in pri nastopih na fakulteti. 

Martina Šoster, udeleženka 

 

 

Iz europeers treninga sem domov odnesla veliko novih kontaktov, idej, inspiracije, ter pridobila nova 

prijateljstva ter pogum za delovanje naprej. 

 

 


