
 

 

                                                         

 

Vabilo na študijski obisk v Estonijo 
 

Spoštovani,  
 
v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoja in krepitvi kakovostnega 
mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga tretje leto izvajamo na Movitu, Nacionalni agenciji 
programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, organiziramo 
študijski obisk v Estoniji na temo mladinskega dela in participacije mladih. 
 
Predstavnike slovenskih občin, ki se ukvarjajo s področjem mladine, mladinskega dela in 
participacije mladih vabimo, da se nam pridružijo na aktivnosti, ki bo potekala med 17. in 
21. junijem 2019. Za predstavnike občin, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local, so 
na voljo 3 mesta.  
 
Stroški udeležbe na študijskem obisku (nastanitev, prehrana in prevoz) so v celoti kriti. 
Stroške potovanja vam bomo povrnili po študijskem obisku. Postopki in pravila za povračilo 
stroškov udeležbe na študijskem obisku so opredeljeni v Splošnih pogojih sodelovanja na 
aktivnostih. 
 
Okvirni program študijskega obiska vam pošiljamo v prilogi vabilu.  
 
Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca.  
Prijave zbiramo do 10. maja 2019. 
 
Opis aktivnosti: 
V strateškem partnerstvu Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega 
mladinskega dela sodelujejo nacionalne agencije iz 22 programskih držav programa 
Erasmus+: Mladi v akciji. Poleg širine in teže, ki jo tako množično sodelovanje pomembnih 
akterjev s področja mladinskega dela daje samemu strateškemu partnerstvu, to 
predstavlja tudi priložnost za številne dvo ali večstranske mednarodne aktivnosti, ki so 
namenjene spoznavanju, medsebojnemu učenju, izmenjavi dobrih praks s področja 
kakovostnega mladinskega dela, krepitvi kompetenc predstavnikov občin na tem področju 
in sklepanju (projektnih) partnerstev med akterji lokalnega mladinskega dela iz različnih 
držav.  
 
S tem namenom smo v lanskem letu izvedli študijski obisk v Göteborgu, kjer sta nas gostila 
mreža KEKS in MUCF,  švedska nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota. S študijskega obiska se nismo vrnili zgolj z novimi znanji in 
spoznanji glede razvoja kakovostnega mladinskega dela, ampak tudi izredno motivirani za 
delo v naših okoljih oz. organizacijah. Ob obilici nalog, s katerimi se vsakdo izmed nas 
vsakodnevno sooča pri svojem delu, je spoznanje, kaj je možno storiti in do kam lahko 
sežemo, četudi z majhnimi koraki in počasi, zlata vredno. Več o študijskem obisku na 
Švedskem si lahko preberete v članku na naši spletni strani.  
 
Na nacionalni agenciji smo se zato pri načrtovanju aktivnosti za letošnje leto odločili, da 
bomo nadaljevali s prakso organizacije študijskih obiskov. Na podlagi povratnih informacij 
občin, ki sodelujejo v projektu EGL, glede ključnih izzivih, s katerimi se srečujejo pri razvoju 
in krepitvi kakovostnega mladinskega dela v svojih okoljih, smo kot osrednjo temo 
nacionalnih aktivnosti v projektu EGL za leto 2019 postavili tematski dvojček mladinsko 
delo in participacija mladih.  

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Izobrazevanja/Splosni_pogoji_E_MvA-TCA-2019-001.pdf
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/Izobrazevanja/Splosni_pogoji_E_MvA-TCA-2019-001.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Prijave_SSV_Estonija
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/kako-to-pocnejo-na-svedskem-mladinsko-delo-namrec/


 

 

 
 

 

                                                         

 

 
V zadnjih desetih letih se je velik del aktivnosti mladih dobesedno digitaliziral. Digitalni 
nomadi, kot imenujemo današnje generacije mladih, se na spletu in družbenih omrežjih 
počutijo kot ribe v vodi. Tisti, ki se ukvarjamo z mladinskim delom, moramo ta dejstva in 
okoliščine seveda upoštevati in jih ustrezno umeščati tudi v sam razvoj in oblikovanje 
javnih politik na področju mladinskega dela. Ena izmed držav, ki na tem področju prednjači, 
je Estonija, kjer so razvili model pametnega (smart) mladinskega dela, napredne rešitve pa 
premorejo tudi na področju spodbujanja participacije. 
 
Študijski obisk organiziramo v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji in v sodelovanju z 
Archimedes, estonsko Nacionalno agencijo programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota. 
 
Za vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo na borut.cink@movit.si. 
 
S spoštovanjem,  
 
Borut Cink 
koordinator projekta EGL 
 
 
PRILOGA:  

- Okvirni program študijskega obiska 
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