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Obišči nas:

na spletni strani „Mladi in mobilnost“: http://ec.europa.eu/youthonthemove
na naslovu „Mladi in mobilnost“ na Facebooku: http://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope

v galeriji fotografij „Mladi in mobilnost“: http://www.flickr.com/photos/socialeurope

Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov 
na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo.

Brezplačna telefonska številka (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, 

telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic zaračunajo).



Iščeš zaposlitev doma ali razmišljaš, da bi poskusil 
srečo kje drugje v Evropi? Bi rad opravil del svojega 
študija v tujini? Že imaš zaposlitev, pa bi se rad še 
naprej izpopolnje val? Se želiš bolje usposobiti? 
Sanjaš o tem, da bi ustanovil svoje lastno podjetje? 
Si želiš sodelovati pri prostovoljnem delu?

Evropa ti lahko pomaga!
Evropa razpolaga s celo vrsto orodij, ki ti bodo 
v pomoč pri uresničevanju tvojih sanj.

Evropa in mladi
Erasmus je nedvomno najbolj znan evropski pro-
gram za mlade, ki je od leta 1987 več kot trem 
milijonom mladih omogočil študij ali zaposlitev 
v tujini. Spletna stran EURES, portal evropske 

mobilnosti, ki je prav tako splošno znana, pa vsak 
dan zagotavlja spletni dostop do več kot milijona 
delovnih mest.

EU je vedno skrbela za prihodnost mladih, zaradi 
strmega porasta brezposelnosti med mladimi pa 
smo se odločili, da okrepimo svoje dejavnosti na 
tem področju.

Mladi so prihodnost Evrope. Trenutna stopnja 
brezposelnosti mladih je enostavno nespre-
jemljiva in ogroža našo prihodnjo dobrobit. Si 
vedel, da je težava najpogosteje prav v pomanj-
kanju kvalifikacij in izkušenj? Si vedel tudi, da ima 
Evropa na teh področjih na voljo celo vrsto inova-
tivnih orodij?



Kaj lahko Evropa stori zate?
Pobuda Mladi in mobilnost, ki jo je sprožila EU v 
okviru svoje strategije Evropa 2020, je nekakšna 
zbirka ukrepov, ki ti bodo v pomoč pri ustvarjanju 
ustreznih pogojev za dosego tvojih kariernih ciljev. 
Izobraževanje je treba posodobiti, učenje je treba 
prilagoditi zahtevam trga dela in olajšati življenje 
v tujini. Lahko si prav ti eden od 500 000 mladih, ki 
bodo letos izkoristili program mobilnosti.

Evropska komisija je začela informacijsko kam-
panjo Mladi in mobilnost, da bi zagotovila več 
informacij o tej pobudi in o različnih evropskih 
programih, ki so ti na voljo na področju izobraže-
vanja, usposabljanja, kulture, zaposlovanja, usta-
navljanja podjetij, prostovoljnega dela in raziskav. 
Zakaj se ne bi udeležil razprav, izmenjal svojih 
izkušenj in zastavil vprašanj evropskim predstav-
nikom. Odkrij, kaj lahko Evropa stori zate!

Kot odgovor na krizo glede delovnih mest, ki je pri-
zadela mlade v Evropi, je Evropska komisija sprejela 
sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih, tj. vrsto 
ukrepov, s pomočjo katerih se države EU spopadajo 
z nesprejemljivimi ravnmi brezposelnosti mladih in 
socialno izključenostjo z  zagotavljanjem dostopa 
do izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.

Ta publikacija nudi pregled programov in dejav-
nosti, ki bodo morda zanimivi zate. Če pa si želiš 
ostati na tekočem, se nam pridruži na Facebooku: 
Mladi in mobilnost!

Mladi in mobilnost: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Evropski mladinski portal: http://europa.eu/youth
Pomoč in nasveti v zvezi z življenjem, delom in potovanjem v EU: 
http://ec.europa.eu/youreurope

https://www.facebook.com/YouthontheMoveEurope
http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/youreurope
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POTUJ – Razišči Evropo

Državljani EU imajo pravico, da se izobražujejo in delajo v drugi državi članici. Selitev v tujo državo je enkratna priložnost 
za učenje novega jezika, pridobivanje novih spretnosti in odkrivanje drugačne kulture. Prav tako bistveno izboljša vaše 
zaposlitvene možnosti.

Erasmus+ (program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje 2014−2020) je usmerjen k izboljšanju 
spretnosti, spodbujanju zaposljivosti ter posodobitvi sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Spletna stran Mladi in mobilnost: http://ec.europa.eu/youthonthemove
Tvoja Evropa: http://ec.europa.eu/youreurope
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Evropski portal za zaposlitveno mobilnost: http://ec.europa.eu/eures
Erasmus za mlade podjetnike: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/youthonthemove
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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USPOSABLJAJ SE – Izboljšaj svoje veščine

EU ti nudi celo vrsto programov, da bi lahko opravil usposabljanje, ki si ga želiš in ki ga potrebuje gospodarstvo.

Evropski socialni sklad je glavni instrument za spodbujanje zaposlovanja, pomoč ljudem pri iskanju boljše zaposlitve in 
zagotavljanju pravičnejših zaposlitvenih priložnosti za vse državljane EU. Deluje tako, da vlaga v „človeški kapital“ Evrope, tj. v 
njene delavce, mlade in vse druge, ki iščejo delo.

Erasmus+ nudi celo vrsto možnosti za študente, vajence, mlade, ki so nedavno diplomirali, strokovnjake s področja izobraževanja 
in usposabljanja ter učitelje. V okviru programa Erasmus+ bo 650 000 študentov in vajencev, vključenih v poklicno usposabljanje, 
v obdobju 2014−2020 prejelo štipendije za študij, usposabljanje in delo v tujini.

Evropski socialni sklad: http://ec.europa.eu/esf
Erasmus+ (poklicno izobraževanje in usposabljanje): http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
Erasmus za mlade podjetnike: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
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ŠTUDIRAJ – Razširi svoje znanje

Vzpostavljenih je bilo več programov EU, ki Evropejcem omogočajo študij v tujini. S temi možnostmi ti EU omogoča, da spoznaš 
nove države in jezike ter si razširiš obzorja.

Program Erasmus+ bo v obdobju 2014−2020 zagotovil štipendije (in 450 000 pripravništev) za dva milijona visokošolskih 
študentov, ki bodo lahko študirali ali se usposabljali v tujini.

Študentje, ki želijo v tujini opraviti celoten magistrski študij, bodo lahko izkoristili jamstveno shemo za posojila, ki jo upravljajo 
nacionalne banke ali agencije za študentska posojila, ki jih izbere Evropska investicijska banka.

Erasmus+ (visokošolsko izobraževanje): http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
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IZOBRAŽUJ SE – Deli svoje izkušnje

EU spodbuja mobilnost na področju izobraževanja, saj gre za del evropske identitete in možnost za vse mlade v Evropi. Današnjim 
in prihodnjim generacijam pomaga pri soočanju z novimi izzivi, da se počutijo bolj Evropejci in da med seboj sodelujejo.

S pomočjo programa Erasmus+ bo več kot 500 000 mladih dobilo priložnost, da se vključijo v programe izmenjave za mlade. 
Erasmus+ podpira tudi šolska partnerstva, v okviru katerih se lahko organizirajo izmenjave za učitelje, učence ali cele razrede.

Erasmus+ (mladi): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Erasmus+ (šole): http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/school/institutions_en.htm
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SODELUJ – Pokaži svoj talent

EU želi, da imajo državljani besedo pri reševanju težav, ki jih pestijo.

Če se združi milijon državljanov EU, lahko v okviru evropske državljanske pobude neposredno sodelujejo pri oblikovanju 
politik EU in pozovejo Evropsko komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog na področju, ki jih močno zadeva.

EU se v okviru strukturiranega dialoga posvetuje z mladimi in mladinskimi organizacijami na vseh ravneh, na evropskih 
konferencah mladih in med evropskim tednom mladih.

Evropski portal za mlade ponuja ogromno informacij in omogoča mladim zastavljanje vprašanj in izmenjavo izkušenj.

Evropska državljanska pobuda: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Dialog in izmenjava: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm
Evropski mladinski portal: http://europa.eu/youth

Odkrij raziskovalne kariere
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INOVIRAJ – Odkrij raziskovalne kariere

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie podpirajo razvoj kariere in usposabljanje raziskovalcev v vseh znanstvenih disciplinah s svetovno 
in medsektorsko mobilnostjo. Ti ukrepi nudijo štipendije za raziskovalce na vseh ravneh njihovih poklicnih poti, od doktorandov 
do visoko izkušenih raziskovalcev. To je glavni program EU za doktorsko usposabljanje in financira 25 000 doktorskih študijev. 
Program podpirajo mrežna središča Euraxess, ki pomagajo raziskovalcem pri selitvi iz ene države v drugo z zagotavljanjem 
informacij in pomoči v zvezi z vsemi vidiki poklicnega in vsakdanjega življenja.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo promovira inovacije in združuje visokošolske zavode, raziskovalne centre in podjetja 
pri reševanju izzivov kot so energija, podnebne spremembe in informacijska družba. Njegova prizadevanja so usmerjena  
v raziskovalce, podjetnike in študente in jim daje ustrezna orodja, znanje in odnos, s katerimi lahko uvedejo nove ideje na tržišče 
in ustanavljajo nova podjetja.

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-skłodowska-curie-actions
Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo: http://eit.europa.eu

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
http://ec.europa.eu/euraxess
http://eit.europa.eu
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BODI PROSTOVOLJEC – Spreminjaj svet

Ocenjuje se, da je v eni od oblik prostovoljnih dejavnosti vsaj enkrat sodelovalo že 100 milijonov Evropejcev. Prostovoljstvo nam 
nudi priložnost, da pomagamo spreminjati svet tako, da pomagamo prispevati k močnejšemu občutku za skupnost in sobivanje.

Program Erasmus+ bo še več mladim Evropejcem omogočil, da prostovoljno sodelujejo pri nizu projektov. EU že tudi ustanavlja 
Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč, ki bo mladim Evropejcem ponudila priložnost, da pokažejo solidarnost  
z ljudmi, ki potrebujejo pomoč.

Erasmus+ (mladi): http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
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USTVARJAJ – Uresniči svoje sanje

Evropski mikrofinančni instrument Progress je začel delovati leta 2010, da bi pomagal mikrofinančnim ustanovam EU okrepiti 
posojanje samostojnim podjetnikom in podjetjem z do 10 zaposlenimi. To lahko pomeni približno 45 000 posojil v vrednosti do 
25 000 EUR, ki bodo v naslednjih letih na voljo mladim Evropejcem (in drugim, ki imajo težave pri dostopu do konvencionalnega 
posojilnega trga), ki želijo ustanoviti lastno podjetje. Nekateri ponudniki mikroposojil že poročajo o povečanju deleža 
mladih strank.

Program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), ki se začne leta 2014, bo povezal dejavnosti treh programov EU, ki so se 
prej upravljali ločeno: Progress, EURES in mikrofinančni instrument Progress. Njegova tretja „os“ bo naslednica dejavnosti 
mikrofinančnega instrumenta Progress in bo nudila tudi sredstva za krepitev zmogljivosti ponudnikom mikroposojil. Program bo 
zagotavljal podporo tudi socialnim podjetjem, vključno s tistimi, ki pomagajo mladim na poti do zaposlitve.

Program Erasmus za mlade podjetnike omogoča novim ali bodočim podjetnikom, da se naučijo vodenja uspešnega podjetja s 
šestmesečnim sodelovanjem z izkušenim podjetnikom iz druge države. Nastanitev financira EU.

Evropski mikrofinančni instrument Progress: http://ec.europa.eu/epmf
Erasmus za mlade podjetnike: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
Financiranje EU za mala in srednje velika podjetja: http://www.access2finance.eu
Program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI): http://ec.europa.eu/social/easi

http://ec.europa.eu/epmf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
http://www.access2finance.eu
http://ec.europa.eu/social/easi
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TVOJE PRAVICE – Bodi obveščen

EU zagotavlja, da lahko vsi Evropejci uresničujejo svoje temeljne pravice. Te vključujejo svobodo brez diskriminacije in izključevanja, 
enakopravnost moških in žensk ter pravico do zdravniške pomoči. EU v celotni Evropi podpira ukrepe za ozaveščanje o nujnosti 
boja proti socialni nepravičnosti in zagotavljanju zaščite podatkov.

Izgradnja evropskega območja pravice: http://ec.europa.eu/justice
Boj proti diskriminaciji: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_sl.htm
Tvoja Evropa: http://europa.eu/youreurope/citizens

http://ec.europa.eu/justice
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_sl.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens
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DELAJ – Uresniči svoje cilje

Dostop do trga dela je težak, zlasti za mlade. EU zato vsem evropskim državljanom nudi vrsto orodij za izboljšanje njihovih 
zaposlitvenih možnosti. En primer je Evropski socialni sklad (ESS): približno 10 milijonov ljudi vsako leto koristi programe 
usposabljanja in vključevanja na trg dela, ki jih financira ESS. Še en tak primer je EURES, Evropski portal za zaposlitveno mobilnost, 
ki nudi spletni dostop do približno enega milijona delovnih mest. „Tvoja prva zaposlitev EURES“ je program mobilnosti dela, ki 
pomaga mladim najti delo, delodajalcem pa kader. Njegov cilj je uskladiti razmerje med mladimi iskalci dela in tistimi, ki želijo 
zamenjati delovno mesto, s prostimi delovnimi mesti po vsej Evropi, ki jih je težko zapolniti.

In nenazadnje, Enterprise Europe Network (Evropska podjetniška mreža) podpira podjetnike pri njihovi širitvi poslovanja po Evropi 
in drugod s širokim obsegom storitev. Mreža vključuje 600 partnerjev iz več kot 50 držav.

Evropski socialni sklad : http://ec.europa.eu/esf
EURES:  https://ec.europa.eu/eures/  

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
Enterprise Europe Network (Evropska podjetniška mreža): http://een.ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/esf
https://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob
http://een.ec.europa.eu
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