
Si se v zadnjih dveh letih vrnil/a s 
projekta evropske prostovoljne 
službe? Bi želel/a deliti svojo 
izkušnjo z drugimi mladimi in 
jih navdušiti za sodelovanje pri 
podobnih aktivnostih? Bi rad/a 
pridobil/a znanja organiziranja 
dogodkov in tehnik predstavitev 
ter javnega nastopanja? 

BI RAD/A SPOZNAL/A 
EUROPEERSE IZ DRUGIH 
DRŽAV? 

POTEM JE PROJEKT 
EUROPEERS PRAVI ZATE! 

Mednarodnega usposabljanja se 
lahko udeležijo mladi, ki so se v 
zadnjih dveh letih vrnili s projektov 
evropske prostovoljne službe, in 
želijo z deljenjem svoje izkušnje k 
EVS-u spodbuditi tudi druge mlade. 
Usposabljanja potekajo vsaka 2 
meseca in na vsakega bomo poslali po 
dva nekdanja prostovoljca EVS ter jima 
krili vse stroške udeležbe. 

Vsak prostovoljec, ki se bo vrnil z 
usposabljanja, bo skladno z načrti, 
oblikovanimi na usposabljanju ali po 
vrnitvi nazaj, v svojem lokalnem okolju 
samostojno ali s še drugimi Europeersi 
izvedel promocijske aktivnosti, preko 
katerih bo mlade informiral o evropski 
prostovoljni službi, drugih evropskih 
mobilnostnih programih in predstavil 
svojo lastno izkušnjo. 

Enkrat letno bo organizirano srečanje, 
na katerem bodo aktivni Europeersi 
delili svoje izkušnje iz mednarodnih 
usposabljanj in izvedenih lokalnih 
promocijskih aktivnosti ter oblikovali 
priporočila za nadaljnje izvajanje 
projekta. 

Na mednarodnem usposabljanju 
pridobi osnovno znanje o 
priložnostih za mobilnost v 
Evropi, spoznaj različna orodja 
na področjih javnega nastopanja 
in tehnik predstavitev, vodenja 
projektov, odnosov z javnostmi, 
pedagoških spretnosti ipd. ter 
začni oblikovati svoj projekt in 
načrtovati dogodke. 

Izkoristi podporo Nacionalne 
agencije programa Erasmus+: 
Mladi v Akciji in info servisa 
EK za mlade Eurodesk v obliki 
gradiv za izvajanje aktivnosti ter 
povračila materialnih stroškov za 
njihovo izvedbo ter z izvajanjem 
promocijskih aktivnosti pridobi 
izkušnje na področju javnega 
nastopanja in vodenja projektov. 

Udeleži se srečanja z drugimi 
Europeersi iz Slovenije in z 
njimi podeli svojo Europeers 
izkušnjo ter sooblikuj predloge 
za nadaljnje aktivnosti in razvoj 
projekta v Sloveniji v prihodnje. 

VEČ NA: WWW.EURODESK.SI ALI 
INFO@EURODESK.SI!

01. 02. 03.
RAZVIJ SVOJE KOMPETENCE 
IN POSTANI EUROPEER!
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DELI SVOJO IZKUŠNJO 
Z DRUGIMI MLADIMI!

SPOZNAJ ŠE DRUGE 
EUROPEERSE!


