Zavod za šport Jesenice
www.mc-jesenice.si, 04 5884 680/681, dmcj@siol.net; mcj-info@siol.net

EURODESK
www.eurodesk.si, info@eurodesk.si

Evropa je polna priložnosti za mlade! Poiskati pravo informacijo iz množice podatkov pa ni tako

enostavno, zato je tu info servis EURODESK, ki omogoča hitro pridobivanje aktualnih informacij iz
evropske spletne komunikacijske platforme. EURODESK je namenjen mladim in tistim, ki delajo z
mladimi – svetovalcem, učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem idr.

EURODESK ti med drugim ponuja:

EU novice za mlade www.eurodesk.si/eurodesk/novice

EU razpisi: www.eurodesk.si/eurodesk/iskanje-partnerjev
EU skozi igro: www.eurodesk.si/eurodesk/eu-skozi-igro

Mladinska politika na ravni EU: www.eurodesk.si/eurodesk/mladinska-politika
Uporabne povezave za mlade: www.eurodesk.si/eurodesk/evropovezave

PROGRAM MLADI V AKCIJI
www.mva.si, info@mva.si

ZAVOD MOVIT NA MLADINA - Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI
Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije. Omogoča finančno podporo projektom
neformalnega učenja in mobilnosti mladih.

Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 28. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in
vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo.
Ponuja raznovrstne aktivnosti, v katere se mladi lahko
vključite in prispevate k razvoju svoje lokalne skupnosti,
spodbuja odkrivanje in raziskovanje kulturne raznolikosti
ter vključevanje mladih z manj priložnostmi in ponuja
možnosti neformalnega izobraževanja.
−
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
Akcija 1.2 - Mladinske pobude
Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo
Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba
Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
Evropske unije
Akcija 4.3 – Usposabljanje in mreženje akterjev na področju
mladinskega dela in organizacij
Akcija 5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko

MLADINSKI TABORI
Bi priskočili na pomoč pri izvedbi festivala na Finskem? Želite pomagati starejšim občanom na
Japonskem ali pa se preizkusiti kot vodje taborov v Sloveniji?

Potem se lahko preko Zavoda Voluntariat in se prijavite na enega izmed mednarodnih taborov, ter si
razširite mrežo poznanstev po celem svetu!
Edini pogoj je, da ste polnoletni ter da imate čas in voljo za prostovoljno delo v drugi državi. Vse
potrebne življenjske stroške vam krije organizacija!
Več informacij o taborih in seznam vseh aktualnih taborov dobite na spletnih
straneh http://www.zavod-voluntariat.si/

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Kot že naslov pove, je program namenjen izobraževanju skozi celotno življenjsko obdobje, ki ga ponuja
Evropska unija svojim državam članicam. Smisel je v povezovanju članic, deljenju izkušenj in bogatenju
izobraževalnega sistema med pripadniki različnih držav, širjenju strpnosti in ustvarjanju novih
poznanstev izven meja domovine.
Program COMENIUS (za osnovnošolce, dijake, bodoče učitelje)

Mladi se lahko na podlagi partnerskih sporazumov že od osnovne šole naprej vključijo v nekaj dnevne oz.
tedenske izkušnje v tujih izobraževalnih inštitucijah (dvo- in večstranska šolska partnerstva). Prijave za
izmenjavo učencev in dijakov potekajo v okviru šole in ne na ravni posameznika. Na nekaj tedenske
obiske pa lahko pridejo tudi bodoči učitelji iz tujine (Comenius asistenti).

Program ERASMUS (študenti)

Daleč najbolj razširjen in priljubljen program je izmenjava študentov v evropskem prostoru, imenovana
Erasmus. Program mnogim predstavlja nepozabno študijsko in socialno izkušnjo, v okviru katere se
spletejo nova poznanstva, razširijo njihovi študijski interesi ter želja po novih mednarodnih
dogodivščinah.

LEONARDO DA VINCI (diplomanti)

Po koncu diplome marsikateri študent ne ve, kako bi se uspešno vključil v trg delovne sile, saj mu primanjkuje

samozavesti in delovnih izkušenj. Na pomoč jim lahko priskoči program Leonardo da Vinci, kjer mladi
diplomant pridobi štipendijo za nekaj mesečno prakso v tujini.
GRUNDTVIG (vsi nad 18 let)

Program ponuja možnost tako formalnega kot neformalnega izobraževanja tistim, ki jim manjka osnovna
izobrazba, so prikrajšani zaradi neugodnih družbeno-ekonomskih razlogov, imajo posebne učne potrebe
in se težje vključujejo oziroma ne sodelujejo v procesu učenja. Programi izobraževanja lahko trajajo od
enotedenskih delavnic do nekaj mesečnih tečajev.
Več informacij o naštetih programih lahko najdete na spletni strani CMEPIUS
www.cmepius.si
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