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I. UVOD IN CILJI PRIROČNIKA

Ta priročnik je rezultat dela in izmenjave praks med strokovnjaki, vzgojitelji, trenerji,
mladinskimi delavci in gledališkimi delavci, ki so se udeležili 4-urnega mednarodnega
izobraževalnega dogodka za mladinske delavce v okviru Erasmus + KA3 projekta
EYOS, ki je potekal na spletu 23. aprila 2021.
Cilji priročnika so:
● poglobiti znanje o glavnih mladinskih politikah EU
● povečati število mladih, ki so obveščeni o vrednotah EU in se aktivno vključujejo v
razprave o prihodnosti EU, zlasti tistih, ki so družbeno-politično pasivni in imajo manj
možnosti
Tu boste našli vse ustrezne informacije o možnostih EU za mlade. Cilj priročnika je
okrepiti vključevanje in sodelovanje mladih pri vprašanjih EU, evropskih mladinskih
ciljih in prihodnjih mladinskih politikah EU.
Za vse nadaljnje informacije
http://eyos.reteiter.it/#!/up

in
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II. POVZETEK PROJEKTA

Namen projekta EYOS (Evropska mladina na odru: Engage Connect
Empower/Vključevanje, povezovanje, Krepitev moči o prihodnosti Evrope) je
spodbujati ozaveščeno znanje in aktiven prispevek k evropskim mladinskim ciljem in
prihodnjim mladinskim politikam EU med vsemi mladimi, s posebno pozornostjo
premalo zastopanim skupinam. s pomočjo vrstniškega pristopa, digitalne multimedije
in civilnega družbenega gledališča.
V okviru tega projekta želimo doseči pet specifičnih ciljev:
1. Ustvariti mreženje in medsebojno sodelovanje ter solidarnost med aktivnimi
mladimi / mladimi, ki so že vključeni v vprašanja EU, in manj angažiranimi
mladimi / premalo zastopanimi mladimi, potencialnimi novimi evropskimi
državljani (kot so mladi begunci, otroci, rojeni v EU iz migrantskih družin brez
državljanstva ...), spodbujati sodelovanje v dejavnostih državljanske življenjske
mobilnosti EU med širšo in bolj vključujočo skupino mladih, vključno z možnimi
državljani prihodnosti

2. Okrepiti zmogljivosti mladinskih delavcev in mladinskih organizacij za
spodbujanje učinkovitega vključevanja premalo zastopanih skupin mladih z
manj priložnostmi za sodelovanje in državljanske akcije, za izboljšanje njihove
sposobnosti za zagotavljanje bolj vključujoče zastopanosti in vpliva med
mladimi v Evropi
3. Promocija digitalne multimedije in civilnega / družbenega gledališča kot
univerzalnih orodij komuniciranja za povečanje aktivnega in ustvarjalnega
sodelovanja različnih skupin mladih pri vprašanjih EU, vrednotenju in
povečanju veščin, odnosov in medsebojnega sodelovanja med mladimi
4. Izboljšati ozaveščeno in kritično znanje o mladinskih ciljih EU, mladinskem
programu in glavnih mladinskih politikah ter orodjih EU in njihovih praktičnih
povezavah z lokalnimi in regionalnimi mladinskimi predpisi ter orodji, povečati
dialog in vključenost mladih v procese odločanja

4

5. Spodbujati mreženje, krepitev zmogljivosti in medsebojno sodelovanje med
mladinskimi organizacijami z različnih področij Evrope, da bi izboljšali njihovo
učinkovito sodelovanje vseh mladih pri vprašanjih EU.

Ukrep bo vplival na 6 evropskih držav, pri čemer bo sodelovalo 7 partnerskih
organizacij, vključno z 1 nacionalno in 2 evropskimi mladinskimi mrežami, kar bo
vplivalo neposredno na 140 mladih in 48 mladinskih delavcev ter posredno na 14000
mladih in 400 mladinskih delavcev, od tega vsaj 40% premalo zastopanih skupin.
Partnerstvo projekta vključuje sedem partnerskih organizacij iz šestih evropskih
držav: vodilni partner Rete ITER (Italija), GEA Coop Sociale (Italija), EU DIASPORA
SVET (Švedska), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto-DRPDNM
(Slovenija), Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO (Združenje za
spodbujanje aktivnega državljanstva - ECHO) (Hrvaška), Jugend- & Kulturprojekt eV
(Nemčija) in DYPALL NETWORK - Associação para o Desenvolvimento da
Participação Cidadã (Portugalska).
Veliko mladih, zlasti tistih z manj priložnostmi, je manj informiranih in vključenih v
vrednote in politike EU ter manj zastopanih. Kljub temu so nekateri evropski mladi,
brez državljanstva EU, celo bolj aktivni in ozaveščeni kot njihovi vrstniki z
državljanskimi pravicami. Projekt se želi izogniti temu nepravičnemu mehanizmu:
premalo zastopani mladi bodo vključeni z vrstniškim pristopom in spolu / etničnemu /
kulturnemu ozadju prijazno inkluzijo. V vseh fazah projekta bodo aktivno imenovane
mladinske skupine za podporo partnerjem pri pripravi in izvajanju dejavnosti.
Mladinska izmenjava in mobilnost za mladinske delavce bo prilagojena vključevanju z
uporabo praktičnih pristopov za premagovanje jezikovnih in kulturnih ovir,
kombiniranje formalnega in neformalnega učenja ter ustvarjanje veščin za ustvarjanje
multimedijskih izdelkov in predstav socialnega teatra, v katerih bodo udeleženci kot
igralci, režiserji, tehniki, ustvarjalci. Skupine bodo imele koristi od mednarodnih
dejavnosti za povečanje mednacionalnega vpliva in izkušenj, širjenje mladinskih idej
in pričakovanj v EU, povečanje mreženja in sodelovanja med mladinskimi
organizacijami.
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III. KAJ EU NAREDI ZA SVOJE DRŽAVLJANE

Od leta 1957 je Evropska unija svojim državljanom koristila tako, da si prizadeva za
mir in blaginjo. Pomaga zaščititi naše osnovne politične, socialne in ekonomske
pravice.
Čeprav jih lahko jemljemo kot samoumevne, te ugodnosti izboljšujejo naše vsakdanje
življenje.

Mir in varnost
Srednja in zahodna Evropa še nikoli ni poznala tako dolgega obdobja brez vojne. EU
je najuspešnejši mirovni (povezava: peace) projekt v zgodovini človeštva in je prejela
Nobelovo nagrado za mir (povezava: Nobel Peace Prize). Evropejci so v
gospodarskem in kulturnem smislu tesno povezani z demokratičnimi vrednotami, ki
jih delimo.
Enotni trg
Enotni trg (povezava: single market) je najbolj razvit in odprt trg na svetu. Temelji na
štirih ključnih svoboščinah EU, ki vam in ostalim državljanom omogočajo:
● živijo ali delajo v kateri koli državi EU,
● premikanje denarja,
● prodajati blago brez omejitev,
● opravljati storitve na isti osnovi.

Visoki živilski in okoljski standardi
Ker države EU tako tesno sodelujejo, naša hrana (povezava: food) in naše okolje
(povezava: environment) izpolnjujeta nekatere najvišje svetovne standarde kakovosti.
Brezvestna podjetja ne morejo ubežati roki pravice pri prodaji kontaminirane hrane ali
onesnaževanju naših rek in podeželja.
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Ugodnosti za potrošnike
Kupci se lahko zdaj počutijo varne, saj vedo, da bodo denar dobili nazaj, če vrnejo
izdelke. Popotniki lahko kupijo vozovnice za vlak ali letalo, saj vedo, da se jim lahko v
primeru zamude ali odpovedi povrne denar. Standardi, ki jih mora izpolnjevati blago v
trgovinah v EU, so med najstrožjimi na svetu, tako glede kakovosti kot varnosti.

Človekove pravice
EU ščiti vse manjšine in ranljive skupine ter se zavzema za zatirane. Ne glede na
državljanstvo, spol, jezikovno skupino, kulturo, poklic, invalidnost ali spolnost, EU
vztraja pri enaki obravnavi za vse (povezava: equal treatment for all. ).

Globalna moč
Države EU, ki delujejo soglasno (povezava: EU countries acting in unison), imajo na
svetovnem prizorišču veliko več glasu kot 27 malih in srednje velikih držav, ki delujejo
ločeno. Imamo politično moč. Kar zadeva trgovino (povezava: trade), so naši
regulativni standardi in standardi za izdelke po vsem svetu sprejeti kot globalna
norma.
Druge koristi, ki jih EU prinaša svojim državljanom, so:
● Telefon in spletne storitve lahko uporabljate brez dodatnih stroškov, kjer koli v EU.
Do svojih spletnih storitev za predvajanje videov in glasbe lahko dostopate tudi po
vsej EU, varni pri zavedanju, da so vaši osebni podatki zaščiteni po zakonodaji EU.
● Vaše pravice so zaščitene med potovanjem: pravila EU ščitijo vaše pravice v
primeru zamud ali odpovedi. Ne glede na to, ali potujete z letalom, vlakom, čolnom ali
avtobusom, ste upravičeni do poštene obravnave.
● Izkoristite lahko usposabljanje in podporo vašemu podjetju: programi EU, kot je
Erasmus +, vam pomagajo, da dobite iz svojega posla čim več. EU vam pomaga
tudi, da kar najbolje izkoristite svoje poslovanje - od financ do coachinga in od
poslovnih mrež do shem izmenjave.
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● Kot delavec ste v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah zaščiteni pred
nepravičnim ravnanjem na delovnem mestu. To prepoveduje diskriminacijo, tudi na
področju plačil in odpuščanj.
● Kot državljan EU ste pred slabostmi globalizacije zaščiteni s podporo EU malim
podjetjem in pravili, ki zagotavljajo, da velika podjetja plačajo pravičen del davka.
Odkrijte, kako EU vpliva na vaše življenje. Morda vas bo presenetilo, koliko primerov
boste našli.




What Europe does for me: Kaj Evropa naredi zame - sto kratkih, lahko berljivih
informativnih listov, ki prikazujejo, kako EU pozitivno vpliva na življenje ljudi
Citizens' App : kdo kaj počne v EU, kako je vse to pomembno za vaše
vsakdanje življenje in s kakšnimi izzivi se sooča EU, od katerih bodo mnogi
oblikovali vašo prihodnost.
EU results: Rezultati EU - primeri projektov, ki jih financira EU

IV. DRŽAVLJANSTVO EU - VAŠE PRAVICE - IN KAKO JIH
UPORABITI

Vsi državljani države EU so samodejno državljani EU. Biti državljan EU vam daje
nekaj pomembnih dodatnih pravic in odgovornosti.
Vaše državljanske pravice v EU
Ti so opredeljeni v Pogodbi o delovanju Evropske unije (člen 18) (povezava: the
Treaty on the Functioning of the European Union) in v Charter of Fun HYPERLINK
"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT"
(poglavje
V).
Potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic? (povezava: Need help exercising
your rights?)
Da bi javnost in nacionalne oblasti ozaveščala o državljanstvu EU, Komisija redno
objavlja poročilo o državljanstvu EU (povezava: EU Citizenship Report).
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Povzetki zakonodaje EU o državljanstvu EU: povezava - Summaries of EU legislation
on EU citizenship.
Selitev in življenje v EU
Kot državljan EU imate pravico do bivanja in selitev znotraj EU (HYPERLINK
"https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/residence-rights/index_en.htm"), ne
da bi bili diskriminirani na podlagi vašega državljanstva.
Dom lahko postavite v kateri koli državi EU, če izpolnjujete določene pogoje, odvisno
od tega, ali delate, študirate itd.

Sodelovanje v političnem življenju EU
Vsak državljan EU ima pravico glasovati in kandidirati (povezava: vote and stand as
a candidate) na lokalnih in evropskih volitvah v državi EU, v kateri živi, pod enakimi
pogoji kot državljani te države.

Peticije in pritožbe
V Evropski parlament lahko vložite prošnjo (povezava: petition the European
Parliament) za obravnavo osebnih potreb ali pritožb ali v zvezi z zadevo javnega
interesa. Predmet mora biti v pristojnosti EU (tj. ne sme biti nekaj, o čemer se odloča
na lokalni ali nacionalni ravni) in mora vplivati na vas neposredno.
Evropskemu varuhu človekovih pravic (povezava: complain to the European
Ombudsman) se lahko pritožite zaradi kršitve s strani institucije ali organa EU.
Prav tako se lahko obrnete neposredno na institucije in posvetovalna telesa EU in ste
upravičeni do odgovora v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU (povezava: 24
official languages).
Konzularna zaščita
Če ste v državi zunaj EU in potrebujete pomoč, ste kot državljan EU upravičeni do
konzularne zaščite veleposlaništva ali konzulata katere koli druge države EU, če
vaša država nima veleposlaništva ali konzulata v državah, ki niso članice EU država.
Za pomoč lahko zaprosite v situacijah, ki vključujejo na primer smrt, nesrečo ali
bolezen, aretacijo ali pridržanje, če ste žrtev nasilnih kaznivih dejanj in repatriacije.
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KAKO AKTIVNO SODELOVATI V DEMOKRATIČNEM ŽIVLJENJU
EU?
Državljanska pobuda: določitev programa
Evropska državljanska pobuda vam omogoča, da Evropsko komisijo zaprosite za
pripravo zakonodaje. Peticijo mora podpisati najmanj 1 milijon ljudi iz vsaj ene
četrtine držav EU (trenutno vsaj 7 držav).
Aktivno sodelovanje v demokratičnem življenju EU
●
HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizensprogramme/index_en.htm"Europe for Citizens programme - s tem želi izboljšati
razumevanje ljudi o EU, njeni zgodovini in raznolikosti, razvijati zavedanje o pravicah,
ki jih podeljuje evropsko državljanstvo, ter povečati demokratično udeležbo na ravni
EU.

● Komisija redno sproži javna posvetovanja (povezava: public consultations) o
pobudah, ki jih načrtuje, in vsakemu Evropejcu omogoči, da pove svoje mnenje o
zadevah.

●
HYPERLINK "http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_en.htm"Citizens'
Dialogues potekajo v mestih po vsej EU, da se poslušajo mnenja ljudi in razpravlja o
vprašanjih, ki ljudi skrbijo.

●
HYPERLINK "https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/servicestandards-and-principles/transparency_en"Civil Dialogue - to so razprave med
Komisijo in organizacijami civilne družbe, ki so specializirane za različna področja
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V. STRATEGIJA EU ZA MLADE

Strategija EU za mlade je okvir za sodelovanje EU na področju mladinske politike za
obdobje 2019–2027, ki temelji na resoluciji Sveta z dne 26. novembra 2018
(povezava: the Council Resolution of 26 November 2018). Namen sodelovanja na
področju mladine v EU je maksimalno spodbuditi potencial mladinske politike.
Spodbuja sodelovanje mladih v demokratičnem življenju; podpira tudi družbeno in
državljansko udejstvovanje ter si prizadeva zagotoviti, da imajo vsi mladi potrebni vire
za udeležbo v družbi.

Strategija EU za mlade se osredotoča na tri ključna področja delovanja, in sicer okoli
treh besed: Vključevanje (povezava:Engage), Povezovanje (povezava: Connect),
Krepitev moči (povezava: Empower), hkrati pa dela na skupnem izvajanju v vseh
sektorjih. Med dialogom 2017-2018, v katerem so sodelovali mladi iz vse Evrope, je
bilo razvitih 11 evropskih mladinskih ciljev(povezava: 11 European Youth Goals). Ti
cilji opredeljujejo medsektorska področja, ki vplivajo na življenje mladih, in opozarjajo
na izzive. Mladinska strategija EU bi morala prispevati k uresničevanju te vizije
mladih
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Vključevanje
Mladinska strategija EU si s programom „Engage“ – Vključevanje - prizadeva za
pomembno državljansko, ekonomsko, socialno, kulturno in politično udeležbo mladih.

Države članice in Evropska komisija so vabljene, da:

● spodbujajo in promovirajo vključujoče demokratično sodelovanje vseh mladih v
družbi in demokratičnih procesih;
● aktivno vključujejo mlade, mladinske organizacije in druge organizatorje
mladinskega dela v politike, ki vplivajo na življenje mladih na vseh ravneh;
● podpirajo predstavništva mladih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, pri
čemer jim priznavajo pravico do sodelovanja in samoorganizacije;
● podpirajo in posredujejo dialog o mladih z EU, da se različni glasovi mladih
vključijo v procese odločanja na vseh ravneh;
● podpirajo in razvijajo možnosti za „učenje sodelovanja“, povečanje zanimanja
za participativne akcije in pomoč mladim pri pripravi na sodelovanje;
● raziskujejo in spodbujajo uporabo inovativnih in alternativnih oblik demokratične
udeležbe, npr. orodja za digitalno demokracijo.

Povezovanje

Mladi v Evropi postajajo vse bolj povezani. Povezave, odnosi in izmenjava izkušenj
so ključno sredstvo solidarnosti in prihodnjega razvoja Evropske unije. To povezavo
je najbolje spodbujati z različnimi oblikami mobilnosti.
Države članice in Evropska komisija so vabljene, da:
● omogočijo dostop vsem mladim in mladinskim delavcem do možnosti čezmejne
mobilnosti, vključno s prostovoljstvom, z odpravljanjem ovir in izvajanjem podpornih
ukrepov s posebno pozornostjo za mlade z manj priložnostmi;
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● spodbujajo solidarnost mladih, spodbujajo sheme podpore in iščejo dopolnjevanje
in sinergije med instrumenti financiranja EU ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi
shemami;
● aktivno vključijo mlade in mladinske organizacije v oblikovanje, izvajanje in
vrednotenje ustreznih programov financiranja EU;
● izmenjujejo najboljše prakse in nadaljnje delo na učinkovitih sistemih za potrjevanje
in priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim
učenjem, vključno s solidarnostnimi in prostovoljnimi dejavnostmi, nadaljujejo
izvajanje priporočila Sveta iz leta 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega
učenja.

Krepitev moči

Krepitev moči mladih pomeni spodbudo k prevzemanju odgovornosti za svoje
življenje. Danes se mladi po Evropi soočajo z različnimi izzivi, mladinsko delo v vseh
oblikah pa je lahko katalizator za krepitev moči.

Države članice in Evropska komisija so vabljene, da:
● razvijajo in izvajajo evropsko agendo za delo mladih za kakovost, inovativnost in
priznanje mladinskega dela;
● podpirajo kvaliteten razvoj mladinskega dela na vseh ravneh, vključno z razvojem
politik na terenu, usposabljanjem za mladinske delavce, vzpostavitvijo pravnih
okvirov in zadostno dodelitvijo sredstev;
● podpirajo mladinske delovne dejavnosti, vključno z lokalnimi, in prepoznati
mladinske organizacije kot ponudnike razvoja kompetenc in socialne vključenosti z
mladinskim delom in neformalnimi izobraževalnimi dejavnostmi;
● ustvarjajo in še naprej razvijajo lahko dostopne kontaktne točke za mlade, ki
ponujajo široko paleto storitev in/ali zagotavljajo informacije za mlade.
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VI. 11 EVROPSKIH CILJEV MLADIH

Cilj 6. cikla mladinskega dialoga EU - Mladi v Evropi: Kaj je naslednje? ki je potekalo
v letih 2017/2018 – je bil zbrati glasove mladih in skupaj prispevati k oblikovanju
strategije EU za mlade 2019–2027. Kot rezultat je bilo razvitih enajst evropskih
mladinskih ciljev. Ti cilji odražajo stališča evropske mladine in predstavljajo vizijo
tistih, ki so dejavni v mladinskem dialogu EU:

● Povezovanje EU z mladimi

● Enakost vseh spolov

● Vključujoče družbe

● Informacije in konstruktivni dialog

● Duševno zdravje in dobro počutje
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● Premikanje podeželske mladine naprej

● Kakovostna zaposlitev za vse

● Kakovostno učenje

● Prostor in sodelovanje za vse

● Trajnostna zelena Evropa

● Mladinske organizacije in evropski programi

Strategija EU za mlade bi morala prispevati k uresničevanju te vizije mladih z
mobilizacijo političnih orodij na ravni EU ter ukrepi na nacionalni, regionalni in lokalni
ravni vseh zainteresiranih strani.
Izvedi več:
- European Council Resolution on The European Youth Strategy 2019-2027
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Resolucija Evropskega sveta o Evropski mladinski strategiji 2019-2027
● Spletna stran namenjena mladinskim ciljem (povezava: Youth Goals) z različicami
v različnih evropskih jezikih.
● Prejšnjo (2010-2018) mladinsko strategijo najdete na naslednji strani: EU Youth
Strategy 2010-2018

VII. POBUDE EU ZA MLADE

Bodite obveščeni o različnih pobudah EU, ki mladim ponujajo priložnosti, ki jih
financirajo mladi. Raziščite, kako se lahko udeležujete mladinskih izmenjav,
prostovoljno delate, študirate, delate, potujete ali sodelujete v demokratičnih procesih
v EU.

1. EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

https://europa.eu/youth/solidarity_en

Ste med 18 in 30 in iščete priložnost za pomoč širši skupnosti v Evropi in širše?
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To bi lahko storili s financiranjem in podporo evropske solidarnostne enote, ki mladim
pomaga sodelovati pri projektih, ki koristijo skupnostim v tujini ali v svoji državi.

Ti projekti ponujajo navdihujoče in okrepljene izkušnje ter priložnost, da doprinesete
spremembam, medtem ko razvijate svoje sposobnosti in kompetence.

Kaj torej lahko storite?
Na splošno se lahko vključite v:
● prostovoljstvo (povezava: volunteering)
● pripravništva (povezava: traineeships) (ker se lahko pripravništva še letos izvajajo
iz proračuna prejšnjega programa, upoštevajte, da se v novem programu 2021–2027
ukinejo)

● delovna mesta (povezava: jobs) (medtem ko lahko delovna mesta še vedno
delujejo v tem letu in se financirajo iz proračuna iz prejšnjega programa, upoštevajte,
da so v novem programu 2021–2027 ukinjena)
● lokalne solidarnostne projekte (povezava: local Solidarity Projects)

Ta so lahko na številnih področjih - izobraževanje in usposabljanje, državljanstvo in
demokratična udeležba, varstvo okolja in narave, migracije, kultura in številna druga.

Kako deluje?

Financiranje Evropske solidarnostne enote se zagotavlja
organizacijam na podlagi razpisov za zbiranje predlogov.

v obliki

fundacij

Mladi, ki se želijo ukvarjati s takšnimi dejavnostmi, se morajo registrirati na portalu
Evropske solidarnostne enote.(povezava: register in the European Solidarity Corps
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portal). Portal Evropske solidarnostne enote ponuja prostor mladim in organizacijam
s fundacijami za izvajanje dejavnosti in medsebojno iskanje.

Kdo upravlja enoto?

Evropsko solidarnostno enoto upravlja Evropska komisija.
Na terenu ga izvajajo različna telesa:

● Evropska izvršna agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA)
(povezava: European Education and Culture Executive Agen HYPERLINK
"http://www.eacea.ec.europa.eu/" )
● Nacionalne agencije v vsaki sodelujoči državi (povezava: National Agencies)
● SALTOs
● Podporni center evropske solidarnostne enote
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2. EVROPSKI TEDEN MLADIH

https://europa.eu/youth/week_en

Prihodnost se ustvarja zdaj in imate moč postaviti cilje in prispevati k pobudam, kako
izboljšati stvari.
Bi radi izvedeli več o novih možnostih financiranja iz EU ali izrazili svoje mnenje o
procesih, ki so za vas pomembni? Sodelujte v različnih dogodkih in razpravah in
povzdignite svoj glas za omembe vreden namen!

Zakaj "Naša prihodnost je v naših rokah"?
Ali menite, da mora biti več mladih aktivnih in pripravljenih na boljši jutri? Bi radi, da
živimo v bolj vključujoči družbi? Je okolje za vas vitalna tema? Pomembno je ustvariti
prostor, kjer lahko delite svoja mnenja in spoznavate nove načine in priložnosti, kako
pomembno prispevati. Ker je vaša prihodnost v vaših rokah.

Kaj je Evropski teden mladih?
Evropski tedni mladih omogočajo razpravo o pomembnih temah za mlade,
predstavitev priložnosti EU na področju mladih in praznovanje zgodb o uspehu. To je
vrhunec evropskih srečanj za mlade in mladinski sektor v Evropi.
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Kdo organizira Evropski teden mladih?
Glavni organizatorji evropskega tedna mladih so nacionalne agencije za Erasmus+ in
evropsko solidarnostno enoto ter mreža Eurodesk. Leta 2021 bo Evropski teden
mladih pretežno na nacionalni ravni in prek spleta.

3. DIALOG EU Z MLADIMI

https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_en

Kaj je dialog EU z mladimi?
Dialog EU z mladimi je mehanizem dialoga med mladimi in nosilci odločanja, ki
poteka v okviru strategije EU za mlade.

Zakaj dialog EU z mladimi?
To je način, da zagotovimo, da se pri opredeljevanju mladinskih politik EU upoštevajo
mnenja, pogledi in potrebe mladih in mladinskih organizacij.
Podpira izvajanje strategije EU za mlade 2019–2027, ki se osredotoča na tri glavna
področja „povezovanje, vključevanje in krepitev moči“ ter spodbuja sodelovanje med
državami EU glede vseh vprašanj, ki zadevajo mlade.
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Kako se zgodi?
Dialog z oblikovalci politik in druge dejavnosti dialoga potekajo v 18-mesečnih
delovnih ciklih. Vsak cikel se osredotoča na drugačno temo, ki jo je postavil Svet
ministrov za mlade.
Sedanja (od leta 2019 do sredine leta 2020) je „Ustvarjanje priložnosti za mlade“ s
tremi podtemami, ki se osredotočajo na:
● prihodnost dela in kakovostna zaposlitev;
● dostop do mladinskega dela ter izobraževanje in usposabljanje mladinskih
delavcev;
● priložnosti za podeželsko mladino.
Cilj dialoga mladih je nagovoriti vse mlade, tudi tiste z manj priložnostmi in tiste, ki
trenutno niso vključeni in aktivni. V vsaki državi članici proces organizirajo nacionalne
delovne skupine, ki so v svoji državi zadolžene za posvetovanja in dejavnosti z
mladimi, mladinskimi organizacijami in oblikovalci politik.

Predsedstvo trojice ima vodilno vlogo pri usmerjanju izvajanja dialoga EU o mladih v
tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in nacionalnimi agencijami ter z Evropskim
mladinskim forumom in drugimi predstavniki mladinske civilne družbe v okviru
skupine za usklajevanje.

Kakšen je rezultat?
Ko so nacionalne in evropske dejavnosti končane, se rezultati zberejo, analizirajo in
nadalje razpravljajo na mladinskih konferencah EU. Tam imajo predstavniki mladih in
oblikovalci politik priložnost sodelovati in predstaviti skupno sporočilo EU. Te
konference potekajo dvakrat letno in jih gosti država, ki predseduje EU.
Zaključki, ki temeljijo na dejavnostih dialoga o mladini v EU, bodo predstavljeni Svetu
Evropske unije. Nato lahko Svet sprejme politični dokument, ki vsebuje stališča
mladih. Na primer, v zadnjem ciklu je bilo leta 2018 ustvarjenih 11 mladinskih ciljev,
ki so bili nato po političnem postopku in pogajanjih v Svetu EU dodani v strategijo za
mlade EU.
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Kako se vključiti v dialog EU z mladimi?
Vi ste na vrsti. Vključite se. Povejte svoje mnenje. Bodite slišani. Vaš glas šteje!

Eden izmed najlažjih načinov, kako spregovoriti v dialogu z mladimi, je, da se obrnete
na nacionalno delovno skupino svoje države in sodelujete v dejavnostih, ki jih
organizirajo. Več informacij o dogodkih in dejavnostih, ki jih organizirajo, lahko
najdete na svoji spletni strani.
Te skupine med drugim združujejo:
● predstavniki mladinskih in drugih ministrstev,
● nacionalni sveti za mladino,
● lokalni in regionalni mladinski sveti,
● mladinske organizacije,
● predstavniki nacionalne agencije za Erasmus + Mladi v akciji,
● mladi iz različnih okolij,
● ponudniki mladinskih informacij in
● mladinski raziskovalci.
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4. ODKRIVAJ EU
Če imate 18 let in ste državljan EU, je čas, da razširite svojo cono udobja
https://europa.eu/youth/discovereu_en

Kaj je OdkrivajEU?
OdkrivajEU je pobuda Evropske unije, ki vam daje priložnost, da Evropo odkrijete
skozi učne izkušnje. Če potujete pretežno z železnico (obstajajo izjeme, ki so
dovoljene tistim, ki živijo na otokih ali v oddaljenih predelih), boste odkrili osupljive
evropske pokrajine in raznolikost mest. Prijavite se lahko v dveh krogih prijav, ki
potekata vsako leto. Uspešni prijavitelji prejmejo vozovnico.
Kot 18-letni državljan Evropske unije vam OdkrivajEU ponuja priložnost, da
sodelujete v potovalni izkušnji, ki vam bo omogočila, da izkoristite svobodo gibanja
po vsej Evropski uniji, raziščete raznolikost Evrope, spoznate evropske kulturno
dediščino in zgodovino ter se povežite z ljudmi z vse celine. Poleg tega OdkrivajEU
vam kot mladostniku omogoča razvoj življenjskih veščin, ki so pomembne za vašo
prihodnost, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.

Vas zanimajo prejšnji krogi prijav? Oglejte si informativni list
DiscoverEU
HYPERLINK "https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf", če
želite prebrati več o pobudi in izkušnjah nekaterih naših mladih popotnikov Odkrivaj
EU.
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5. ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Kaj je Erasmus +?

Erasmus+ je program EU za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladini in športu
v Evropi.
Ocenjen proračun znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvojno financiranje v
primerjavi s predhodnim programom (2014–2020).
Program 2021–2027 se močno osredotoča na socialno vključenost, zelene in
digitalne prehode ter spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju.
Podpira prednostne naloge in dejavnosti iz evropskega izobraževalnega prostora,
akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropske agende za spretnosti.
Program tudi:
● podpira evropski steber socialnih pravic
● izvaja strategijo EU za mlade 2019-2027
● razvija evropsko dimenzijo v športu
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Priložnosti
Erasmus + ponuja možnosti za mobilnost in sodelovanje v
● visokošolskem izobraževanju
● poklicnem izobraževanju in usposabljanju
● šolskem izobraževanju (vključno z vzgojo in varstvom v zgodnjem otroštvu)
● izobraževanje odraslih
● mladost
● in šport.

Podrobne informacije o teh možnostih, vključno z merili za upravičenost, so na voljo v
vodniku po programu Erasmus +.

Rezultati

Rezultati programa Erasmus+ so na voljo v poročilih in zbirkah statističnih podatkov,
pa tudi na platformi projektov Erasmus+ (povezava: Erasmus+ Projects Platform).
Sem spada večina pobud, ki jih financira program, ter izbor dobrih praks in zgodb o
uspehu.
Poglej tudi

● Informativni list za leto 2021 na Erasmus +
(povezava: Download the 2021 factsheet on Erasmus+)
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● Statistični podatki o programu Erasmus+
(povezava:Statistics on Erasmus+)

● Poročanje o programu Erasmus +
(povezava: Reporting on Erasmus+)

6. PROSTOVOLJCI EU ZA HUMANITARNO POMOČ

https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en

Prostovoljci EU za humanitarno pomoč so pobuda, ki združuje prostovoljce in
organizacije za praktično podporo projektom humanitarne pomoči skupnosti, ki so jih
prizadele nesreče.

Kaj je to?
Prostovoljci EU za humanitarno pomoč združujejo prostovoljce in organizacije iz
različnih držav, ki nudijo praktično podporo projektom humanitarne pomoči ter
prispevajo h krepitvi lokalnih zmogljivosti in odpornosti skupnosti, ki jih je prizadela
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nesreča. Udeleženci prostovoljcev EU za humanitarno pomoč morajo biti starejši od
18 let in morajo biti državljani države članice EU ali rezidenti za daljši čas v EU.
Prostovoljci prejmejo nastanitvene in potne stroške, zavarovanje, stalno učenje in
razvoj, mesečno nadomestilo in dodatek za preselitev, ki pomagajo pri povračilu
domov.

Kako pomagamo?
Prostovoljci EU za humanitarno pomoč podpirajo organizacije za humanitarno
pomoč. Projekti prostovoljcev EU za humanitarno pomoč, ki jih vodijo partnerji
organizacij s sedežem v EU in zunaj EU, krepijo sposobnost organizacij, ki nimajo

sedeža v EU, da se pripravijo na humanitarne krize in se nanje odzovejo ter
izboljšajo njihovo upravljanje s prostovoljci. Zagotavlja tudi financiranje tehnične
pomoči organizacijam s sedežem v EU za krepitev njihove tehnične usposobljenosti
in izpolnjevanje standardov in postopkov, potrebnih za napotitev prostovoljcev.
Organizacije, ki napotijo prostovoljce, morajo upoštevati standarde pobude o
upravljanju prostovoljcev in opraviti postopek certificiranja (povezava: certification
process), preden predložijo predlog za napotitev prostovoljcev (povezava: proposal
for volunteer deployment.).

Pobuda prostovoljcev EU za humanitarno pomoč ponuja:

● možnosti za evropske državljane, da postanejo prostovoljci v humanitarnih
projektih po vsem svetu in se izkažejo solidarni z ljudmi, ki potrebujejo pomoč,

● strokovno podporo usposobljenih in dobro pripravljenih prostovoljcev skupnosti, ki
jih je prizadela nesreča,
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● krepitev zmogljivosti lokalnega osebja in prostovoljcev organizacij za pomoč v
državah, ki so jih prizadele nesreče,

● tehnična pomoč organizacijam s sedežem v Evropi za krepitev njihovih zmogljivosti
za sodelovanje v pobudi prostovoljcev EU za humanitarno pomoč.

Kaj sledi?
V novi prihajajoči uredbi o Evropski solidarnostni enoti za obdobje 2021–2027 bo
program Evropske solidarnostne enote pobudo prostovoljcev EU za humanitarno
pomoč prevzel kot nov standard. Od januarja 2021 bo Generalni direktorat za
izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC) odgovoren za prostovoljne
dejavnosti mladih na področju humanitarne pomoči.

Za več informacij o projektih prostovoljcev EU za humanitarno pomoč in za
upravljanje vašega projekta - če ste upravičenec - obiščite platformo prostovoljcev
EU za pomoč.
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

7. Virtualne izmenjave ERASMUS+
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
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Virtualna izmenjava Erasmus + je del programa Erasmus + (povezava: Erasmus+
programme), ki mladim ponuja dostopen, inovativen način za vključevanje v
medkulturno učenje. Program je v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in
univerzami odprt vsem mladim, starim od 18 do 30 let, ki prebivajo v Evropi in južnem
Sredozemlju.

S številnimi dejavnostmi želi virtualna izmenjava Erasmus + razširiti doseg in obseg
programa Erasmus + z virtualnimi izmenjavami, ki so tehnološko omogočeni
medsebojni dialogi, ki se vzdržujejo v določenem časovnem obdobju.
Virtualna izmenjava Erasmus + ponuja varno spletno skupnost za sodelovanje v
olajšanih razpravah, povečevanju medkulturne zavesti in gradnji veščin 21. stoletja z

virtualno izmenjavo. Program spodbuja in spodbuja medkulturni dialog, zaposljivost
in državljanstvo ter krepi mladinsko razsežnost sosedske politike EU (povezava: EU
neighbourhood policy.).

Ta vodilni projekt je ustanovljen s pogodbo z izobraževalnim programom:
the Education, HYPERLINK "https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en"Audiovisual
HYPERLINK "https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en" and Culture Executive Ag
HYPERLINK "https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en"ency
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Financira ga proračun Evropske unije, izvaja pa ga konzorcij, ki ga sestavljajo:
Search for Common Ground, Anna Lindh Foundation, UNIMED, Sharing
Perspectives Foundation, Soliya, UNICollaboration, Kiron Open Higher Education,
and Migration Matters.
Virtualne izmenjave, ki so bile v zadnjih 30 letih razvite iz izkušenj na področju
izobraževalne izmenjave in študija v tujini - in se hitro razvijale z eksplozivno rastjo
novih medijskih tehnologij in platform – so postale vključene v vse stopnje
izobraževanja od vrtca do univerze in so značilne po uporabi novih medijskih platform
za intenzivno, interaktivno družbeno učenje.
Z uporabo najrazličnejših tehnologij in izobraževalne pedagogike virtualna izmenjava
vsakemu mlademu človeku omogoča pomembne, mednacionalne in medkulturne
izkušnje.

Virtualne izmenjave se na več načinov razlikujejo od drugih oblik spletnega učenja:

● Poudarek je predvsem na medsebojni interakciji in dialogu, medtem ko je v mnogih
programih e-učenja glavni poudarek na vsebini.

● Učni cilji ali izidi vključujejo mehke veščine, ki se pogosto uradno ne priznavajo, kot
so razvoj medkulturne zavesti, digitalna pismenost, skupinsko delo itd.

● Predvsem ga vodijo učenci: sledenje filozofiji dialoga, kjer so udeleženci glavni
prejemniki in glavna gonilna sila znanja; učenje z dialogom pomeni, da bodo
udeleženci iskali medsebojno razumevanje in soustvarjali znanje na podlagi lastnih
izkušenj.

● Končno, ključno načelo virtualne izmenjave je, da medkulturno razumevanje in
zavedanje nista samodejna rezultata stika med različnimi skupinami / kulturami,
programi virtualne izmenjave pa izrecno obravnavajo medkulturno razumevanje in
sodelovanje z drugačnostjo.
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Navidezne izmenjave delujejo sinergično in komplementarno s programi fizične
izmenjave. Lahko pripravijo, poglobijo in razširijo fizične izmenjave ter z doseganjem
novih populacij in večjega števila spodbujajo novo povpraševanje po fizični izmenjavi.

8. EURES

Evropski portal za zaposlitveno mobilnost
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage

EURES, ustanovljen leta 1994, je evropska mreža služb za zaposlovanje, namenjena
olajšanju prostega pretoka delavcev. Mreža si je ves čas prizadevala, da bi lahko
evropski državljani izkoristili enake možnosti, kljub jezikovnim oviram, kulturnim
razlikam, birokratskim izzivom, raznoliki zakonodaji o zaposlitvi in pomanjkljivemu
priznavanju izobraževalnih spričeval po vsej Evropi.

Kaj lahko EURES naredi za vas?

EURES pomaga iskalcem zaposlitve pri iskanju zaposlitve in delodajalcem, ki
jih zaposlujejo iz vse Evrope.

Načelo Evropske unije o prostem pretoku delavcev velja za eno najpomembnejših
pravic državljanov EU. To pomeni, da se lahko poiščete in zaposlite v katero koli
državo članico EU, pa tudi na Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.
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Vendar se včasih zdi zastrašujoča in težka naloga izkoristiti to pravico. Namen
EURES -a je prav pri tem pomagati iskalcem zaposlitve in delodajalcem.
To vključuje zagotavljanje široke palete storitev, dostopnih na portalu EURES ali prek
široke človeške mreže več kot tisoč svetovalcev, ki delajo v članskih in partnerskih
organizacijah EURES.

Storitve EURES za iskalce zaposlitve in delodajalce vključujejo:

● ujemanje prostih delovnih mest in življenjepisov na portalu EURES,
● informacije in usmerjanje ter druge podporne storitve za delavce in delodajalce,

● dostop do informacij o življenjskih in delovnih pogojih v državah članicah EU, kot so
davki, pokojnine, zdravstveno zavarovanje in socialna varnost,

● posebne podporne storitve za obmejne delavce in delodajalce v čezmejnih regijah,

● podporo določenim skupinam v okviru ciljnih shem mobilnosti EURES,

● podpora dinamičnim zaposlitvenim dogodkom prek evropske (spletne) platforme za
zaposlitev (European Job Days),

● informacije o pomoči po zaposlitvi in dostop do njih, na primer jezikovno
usposabljanje in podpora pri vključevanju v ciljno državo

32

Če želite izvedeti več o storitvah EURES, lahko obiščete različne odseke tega
spletnega mesta, poiščete kontaktne podatke članov in partnerjev EURES na strani
»EURES v vaši državi« (povezava: the “EURES in your country”) ali stopite v
neposreden stik s svetovalcem EURES po telefonu, pošti (povezava:phone, mail) ali
klepetu (povezava: chat). Za pomoč pri uporabi portala ali za kakršna koli druga
vprašanja se lahko obrnete tudi na službo za pomoč EURES (povezava: EURES
Helpdesk).

Preberite več o EURES -u in njegovih storitvah:

Iskanje dela v Evropi – priročnik za iskalce zaposlitev: Finding a job in Europe - a
guide
HYPERLINK
"https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/06060bfc-7abc-467e-b286-a8ceebfb6d70"

Zaposlovanje v Evropi - vodnik za delodajalce: Recruiting in Europe - a guide for
employers)
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