
   

 

Mladinski delavci in delavke, mladi učitelji in učiteljice ter vsi ostali, ki vas zanima 
mladinsko delo – Ne zamudite priložnosti za prijavo na usposabljanje na področju 
mladinskega dela, participacije mladih in mladinskega aktivizma. 

Bi rad delal_a z mladimi, si mladinski delavec ali delavka, mlad učitelj ali učiteljica 
med 25. in 30. letom starosti, ki bi ga/jo veselilo pridobiti izkušnje s področja 
mladinskega dela, še posebej pa s področja participacije in aktivizma mladih ter 
sodelovanja mladih pri doseganju pozitivnih sprememb v lokalni in globalni družbi? 

Na Zavodu Krog bomo v okviru projekta »Mladinske lokalne akcije za pozitivne 
spremembe v družbi« trem osebam omogočili udeležbo na mednarodnem 
tridnevnem usposabljanju na področju mladinskega dela in participacije mladih v 
Novem Sadu. Tema usposabljanja bodo osnove mladinskega dela, mladi danes in 
načini komuniciranja z njimi, vodenje skupine mladih in reševanje konfliktov, 
participacija mladih pri načrtovanju, implementaciji in evalvaciji projektov in 
lokalnih akcij, promocija aktivnega državljanstva med mladimi itd. 

Izmenjave so bo udeležilo skupaj 12 udeleženk_cev iz Slovenije, Srbije, Makedonije 
in Turčije. 

Kdaj? 
Od 30. novembra do 2. decembra 2021 (odhod 29. novembra in povratek 3. 
decembra) 

Kje?  
Novi Sad, Srbija 

Rok za prijavo? 
Prijaviš se lahko do srede 17. novembra 2021 

Koga iščemo? 

 Mlade, ki jih zanima področje mladinskega dela, a na tem področju še 
nimajo izkušenj, mladinske delavce in delavke, ki so z delom na tem področju 
šele začeli, mlade učitelje in učiteljice, ki šele iščejo zaposlitev 

 Mlade med 25. in 30. letom starosti 
 Mlade, ki bodo po usposabljanju hospitirali na usposabljanjih za mlade in 

mlade mentorirali pri izvajanju lokalnih akcij 
 Mlade, ki jih zanima sodelovanje z Zavodom Krog po zaključku projekta  

http://www.zavod-krog.si/


   

 

Pomembne podrobnosti: 
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Namestitev, organizacijo in prehrano 
krijejo organizatorji.  

Z usposabljanjem želimo: 

 Krepiti področje mladinskega dela in veščin mladinskih delavcev in delavk 
v Sloveniji, Turčiji, Srbiji in Makedoniji na področju participacije in 
aktivizma mladih 

 Krepiti veščine mladinskih delavcev in delavk v Sloveniji, Turčiji, Srbiji in 
Makedoniji na področju vodenja mladinskih skupin in komuniciranja z 
mladimi 

 Krepiti zaposlitvene možnosti mladinskih delavcev in delavk ter učiteljev 
in učiteljic 

 Usposobiti mladinske delavce in delavke za motiviranje in mentoriranje 
ter podporo mladim v vseh sodelujočih državah pri načrtovanju in 
izvajanju mladinskih akcij s ciljem pozitivnih sprememb v družbi 

Profil udeleženk_cev: 

 Mladinski delavci in delavke, učitelji in učiteljice med 25. in 30. letom starosti 
 Zainteresirani za področje participacije in aktivizma mladih in proaktivnega 

državljanstva 
 Nezaposleni mladinski delavci in delavke, učitelji in učiteljice 
 Mladinski delavci in delavke z željo po razvijanju svojih veščin na področju 

dela z mladimi predvsem na področju participacije mladih pri načrtovanju 
akcij za doseganje pozitivnih sprememb v družbi 

 Mladinski delavci in delavke, ki želijo izboljšati svoje znanje in uporabo 
angleščine 

 Mladinski delavci in delavke, ki želijo izboljšati svoje zaposlitvene veščine 
 Mladinski delavci in delavke, ki so motivirani za nadaljnje sodelovanje v 

projektu in z Zavodom Krog  

Zainteresirani_e izpolnite spletno prijavnico do vključno srede, 17. novembra 2021. 

Če potrebujete dodatne informacije, pišite na elektronski naslov katja@zavod-

krog.si.  
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