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PROJEKT EU SI TI. DOGODEK  EU SI TI V PRIMORSKO-NOTRANJSKI REGIJI 

DATUM: četrtek, 21.4.2016 

TRAJANJE: 18:00-20:00 

KRAJ: POSTOJNA, Dvorana Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2 

ORGANIZATOR: Europe Direct PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 

NASLOV DOGODKA:  EVROPA ZA MLADE 

PODNASLOV: UČENJE, DELO, ZAPOSLITEV in ŽIVLJENJE MLADIH V EU 

TEMATIKA: 

Tema okrogle mize so možnosti in priložnosti za delo, prakso, zaposlitev ali izobraževanje, ki 

jih imajo v EU ali širše na voljo mladi preko različnih evropskih programov in mehanizmov. 

Tematiko bomo udeležencem dogodka predstavili in približali skozi moderirano razpravo z 

gosti, ki bodo podali  svoje neposredne izkušnje kot udeleženci projektov oziroma 

programov. Njihove konkretne izkušnje in ugotovitve pa bodo s koristnimi informacijami 

dopolnili nacionalni koordinatorji oziroma nosilci programov EU (MOVIT, CMEPIUS, ZRSZ, 

PEK). Predvidoma bodo podrobneje predstavljeni naslednji programi: 

- Mladinska izmenjava 

- Evropska prostovoljna služba (EVS) 

- Tvoja prva zaposlitev EURES 

- Erasmus za mlade podjetnike in 

- Mobilnost študentov in dijakov 

 

CILJNA SKUPINA, KI JI JE DOGODEK NAMENJEN (vabljeni):  

- mladi iz regije in šolajoči v regiji (dijaki, študenti, mladi iskalci zaposlitve) 

- institucije in posamezniki, ki delajo z mladimi (učitelji, pedagogi, mladinski delavci, 

svetovalci zavoda za zaposlovanje,  mentorji mladih) 

- organizacije, ki so upravičeni prijavitelji programov (šole, zavodi, NVO, podjetja itd) 

- občinska vodstva in uradniki za področje dejavnosti mladih 

- podjetja, ki zaposlujejo mlade 

Vsebinska izhodišča: 

Program "Erasmus+ Mladina " je del programa Erasmus+, ki je stopil v veljavo z letom 2014 

in združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov EU na področju izobraževanja, 

usposabljanja in mladine. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter 

posodobitvi in razvoju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. 



2 
 

Erasmus + Mladina: Mladinska izmenjava in Evropska prostovoljna služba 

Tvoja prva zaposlitev EURES 

Erasmus + Projekti mobilnosti: Izobraževanje in usposabljanje  

Cosme: Erasmus za mlade podjetnike 

 

Kratka predstavitev tematik in povezave na dodatne informacije 

1. Mladinska izmenjava  

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega 

učenja v mladinskem delu. Skupinam mladih  (13-30 let) iz različnih držav omogočajo, 

da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo 

svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko 

vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo 

vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. Program projekta je lahko 

sestavljen iz delavnic, razprav, iger vlog, simulacij in ostalih oblik neformalnega 

učenja. Od 2007-2015 v regiji 15 projektov mladinske izmenjave in prostovoljnega 

dela (največ odobrenih projektov je imela Zveza društev MCP). Več:  

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mladinske-izmenjave/  

http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Publikacije/2014/M

OVIT_brosura_cherry_on_the_cake_web_file_1__2_.pdf   

(PUBLIKACIJA V SLO) 

 

2. Evropska prostovoljna služba  

Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service - EVS) mladim ponuja 

možnost daljšega bivanja in dela v gostiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 

mesecev), pri čemer je delo prostovoljca EVS v korist gostiteljske organizacije ali 

lokalne skupnosti, istočasno pa izvajanje praktičnih nalog predstavlja preizkušnje, ob 

katerih poteka učni proces za prostovoljca. EVS je za mlade odlična priložnost. 

Omogoča popolnoma brezplačno bivanje v drugih državah in sodelovanje v izbranih 

aktivnostih, ki pogosto postanejo poklicne ali interesne usmeritve tudi po povratku 

prostovoljca/-ke domov. Eden najpomembnejših vidikov EVS je tudi priložnost za 

neformalno in priložnostno učenje in pridobivanje ključnih kompetenc za 

vseživljenjsko učenje. Več: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/evropska-

prostovoljna-sluzba/  

 

3. Tvoja prva zaposlitev EURES  

Cilj projekta Tvoja prva zaposlitev EURES (YfEj) je finančno pomagati približno 1.800 

mladim (18-35 let) pri zaposlitvi v drugi državi članici Evropske unije, na Norveškem 

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mladinske-izmenjave/
http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Publikacije/2014/MOVIT_brosura_cherry_on_the_cake_web_file_1__2_.pdf
http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/2_OGLEDALO/2_Publikacije/2014/MOVIT_brosura_cherry_on_the_cake_web_file_1__2_.pdf
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/evropska-prostovoljna-sluzba/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/evropska-prostovoljna-sluzba/


3 
 

ali Islandiji. Namenjen je tako iskalcem zaposlitve kot delodajalcem. Preko EURESa pa 

svetovalci pomagajo tudi pri iskanju zaposlitve v tujini. Več v ptt (priloga YFEJ). 

 

4. Erasmus + mobilnost študentov 

- Z namenom študija v tujini: To pomeni, da lahko študentje opravijo del svojega 

rednega študija na instituciji ene od držav članic Evropske skupnosti. Obdobje študija 

je časovno omejeno, študij na partnerski instituciji lahko traja na vsaki stopnji študija 

od najmanj 3 mesecev do največ 12 mesecev. http://www.uni-

lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_

izmenjavni_studenti/  

- Z namenom prakse (usposabljanja ) v tujini: Erasmus+ program omogoča finančno 

pomoč za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov in mladih diplomantov na  

eni izmed evropskih visokošolskih institucij ali v podjetju in s tem omogoča 

študentom nepozabno kulturno, jezikovno in zrelostno izkušnjo, osebnostno rast, 

nova znanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev študentov. 

5. Erasmus za mlade podjetnike   

Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom nudi priložnost, da največ 

6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem MSP v drugi državi EU. Več: 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php  (PUBLIKACIJA V SLO) 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/ET0714072SLN.pdf  

 

_____________________________________________________________________ 
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