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Zahvale
Ta priročnik sta napisala Angela Martinez-Carrasco in Aurélien Leblay.
Radi bi se zahvalili vsem udeležnecem SOLE programa za usposabljanje
(julij 2012, Palermo, Italija), ki so razvili idejo o izdaji tega priročnika. Brez
njihovih idej, pričakovanj in skrbi ta izdelek ne bi bil kakršen je, na kar
smo izjemno ponosni.
V oblikovanje vsebine priročnika so bili vključeni tudi vsi partnerji
projekta.
Za revizije in pripombe bi se radi posebaj zahvalili Herbertu Spindlerju in
Benjaminu Eberleju (Sozial Label, Nemčija), Leah Strauss (Crossing
Borders, Danska), Laszlu Kocsisu (Center za demokratični razvoj,
Makedonija), Marku Mitchellu (Dacorum CVS, Velika Britanija), Levi
Upesleji (Pozitiva Doma, Latvija), Magaliji Sansalot (Pistes Solidaires,
Francija), Andrei Ciantarju in Andrei Bruni (ARSE Progetto Laboratorio,
Italija), Andreju Kaplici (Progresit, Slovaška), Cosminu Ioniti in Iulianu
Ghinoiu (Young partners for Civil Society Development, Romunija) in Tini
Michieli (CNVOS, Slovenija).
Njihova prizadevanja in zavzetost za oblikovanje tega priročnika ter
njihov trud za uspeh vseh projektnih aktivnosti so dokaz, da sodelovanje
vodi v napredovanje Evrope.
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Kratice
CESIE: Centro Studi ed Iniziative Europeo (Evropski center študij in
pobud)
DG EAC: Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (Directorategeneral of Education and Culture)
EACEA: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (Izvajalska
agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo)
EK: Evropska komisija
EU: Evropska unija
EZD: Evropa za državljane
FAQ: Frequently asked questions (vprašanja in odgovori)
GD: Generalni direktorat Evropske komisije
IKT: informacjska in komunikacijska tehnologija
PDF: Portable Document Format
RSS: Rich Site Summary
SALTO: Support, Advanced Learning and Training Opportunities within
the European YOUTH programme
SOLE: Social Networks for Local Empowerment
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VŽU: Vseživljensko učenje
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Uvod
Vse od svoje ustanovitve pred več kot šestdesetimi leti pa do danes je
Evropska unija (EU) prisotna v vse več področjih našega življenja.
Podpirala in financirala je veliko število različnih dejavnosti. Evropejce in
evropsko civilno družbo je spodbujala (in financirala) pri izvedbi vseh vrst
projektov, katerih cilj je izboljšanje sedanjega in prihodnjega življenja
evropskih državljanov. EU je simbol zveze pravic, ki temelji na skupni
kulturni identiteti, katero tvorijo različne kulture v medsebojnem
spoštovanju. EU je tudi rezultat prizadevanj za ohranitev miru na celini,
ki so jo zaznamovale vojne. Leto 2012 (ko je ta priročnik nastal, op.p.) je
bilo v nekem smislu leto priznavanja vrednosti prispevka EU k
oblikovanju območja svobode in miru, katerega tvorijo odnosi med
milijoni državljanov EU. Dejstvo, da je EU dobitnica Nobelove nagrade za
mir leta 2012, je znak priznanja sveta za njena nenehna prizadevanja in
rezultate na tem področju.
Pobude, ki prihajajo iz vrst različnih evropskih akterjev s področja sociale,
kulture in izobraževanja, postajajo vse bolj relevantne na evropski ravni,
kar je EU privedlo do spoznanja o veliki koristnosti transnacionalnega
sodelovanja. Eden izmed najstarejših primerov evropskega sodelovanja
je pobratenje mest, kar je prispevalo predvsem k vzpostavitvi
dolgoročnega sodelovanja in miru 1. Veliko truda je bilo vloženega v to,
da je EU prerasla okvire navadne gospodarske unije, in vedno večje
število programov in sredstev je na voljo za prebivalce kot tudi za javne
in zasebne organizacije, vključno s financiranjem srečanj med prebivalci
pobratenih mest.
Vendar pa vsa mesta in organizacije, ki so razvijali projekte, teh niso
vedno imeli priložnost tudi izvesti. . EU je vzpostavila mnogo procedur,
da bi zagotovila transparentnost in učinkovitost svojih programov, in
ravno te lahko pomenijo hudo oviro za tiste, ki jih niso vajeni. Zaradi tega
1 http://www.twinning.org/en/page/history.html
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obstaja potreba po priročnikih in smernicah za posameznika ali
organizacije, ki si želijo izvajati projekte, a ne vejo, kako točno bi se
zadeve lotili. Pri evropskih projektih je treba slediti nekaterim preprostim
pravilom. nanje ne smemo gledati kot na nepremostljive ovire, ampak
zgolj kot smernice, ki naj bi jim sledil vsak uspešen projekt.
Poleg tega tudi aktualno dogajanje spodbuja večjo strogost in
zahtevnost glede razvoja in izvajanja projektov. Ekonomska kriza vse
bolj omejuje možnosti Evropejcev, zmanjšuje se tudi višina razpoložljivih
sredstev. Rezultat tega sta zmanjševanje možnosti financiranja in
večanje števila prijav, kar pomeni, da so prijave na EU razpise vse bolj
tekmovalne. To govori v prid oblikovanju natančnih in visokokakovostnih projektnih prijav, kar pa naj vas ne odbije! Sledite vašim
željam in jih skušajte uresničiti!
Ključni principi projekta SOLE in priročnika
Ta priročnik je rezultat projekta SOLE (SOcial Networks for Local
Empowerment - SOLE) 2, projekta v okviru programa Evropa za
državljane,
ki ga koordinira European Centre of Studies and Initiatives (CESIE) iz
Palerma (Italija) in katerega namen je, da se več akterjev vključuje v
transnacionalne evropske projekte in izkoristi priložnosti, ki jih ti
ponujajo. SOLE se osredotoča na spodbujanje aktivnega državljanstva in
si prizadeva vključiti lokalne organizacije, ki so nove na tem področju, in
jim posredovati znanje, s katerim bodo sposobne uresničiti svoje ideje v
okviru
evropskih programov - še posebej znotraj programa Evropa za
državljane.

2 www.project-sole.eu

11

Julija 2012 so predstavniki lokalnih organizacij iz partnerskih držav
(Italije. Romunije, Velike Britanije, Latvije, Slovaške, Francije, Danske,
Slovenije, Nemčije in Makedonije) sodelovali pri usposabljanju za pisanje
evropskih projektov, upravljanje evropskih projektov in za uporabo IKT
orodij pri mreženju. Rezultat tega je bila ocena potreb in omejitev za
sodelovanje lokalnih oblasti in civilne družbe pri transnacionalnih
projektih. Partnerje in udeležence se je spodbujalo k oblikovanju idej, ki
so bile na koncu vključene v ta priročnik. Publikacija, ki je pred vami, je
torej rezultat izkušenj, ki so jih zbrali evropski partnerji, ki so bili aktivni
na področju evropskega sodelovanja. Ta priročnik torej naslavlja
vsakogar, ki si želi začeti projekt v okviru evropskega programa, pa
morda ne ve najbolje, kako začeti.
Primarno bomo analizirali program Evropa za državljane, kot glavno
priložnost za razvoj transnacionalnih projektov, ki spodbujajo aktivno
evropsko državljanstvo. Z zelo preprostimi metodami prijave in
oblikovanja proračuna, ta program olajša vstop v svet evropskega
sodelovanja tudi organizacijam, ki nimajo nikakršnih izkušenj.
Kljub temu pa imejte v mislih, da večino razloženih vidikov projektne
prijave seveda lahko uporabite pri drugih evropskih programih
financiranja. Končno se bomo ukvarjali tudi z družbenim mreženjem in
uporabo novih IKT za komunikacijo, širjenje informacij in mreženje.
Filozofija priročnika
Seveda si želimo deliti znanje in informacije, ne želimo pa reči – delati
morate točno tako! Zato bomo zelo natančno razložili, zakaj vsakega od
razloženih korakov smatramo za nujnega, vsekakor pa seznam le-teh ni
dokončen. Vsekakor ste lahko uspešni če v nekaj verjamete, vendar je po
našem mnenju 'učenje skozi delo' še vedno najboljši nasvet.
Ko enkrat razumemo pomen vsakega posameznega vidika, lahko
oblikujemo svoj lasten način sodelovanja v evropskih projektih.
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1. Informacije o programu Evropa za
državljane
1.1 Kratek pregled umestitve programa Evropa za državljane v
evropske sheme financiranja
Za sodelovanje v evropskem sodelovanju nista dovolj zgolj prijava na
razpis in pridobitev sredstev. Pomembno je, da razumemo, kako EU
sistem financiranja organiziran in zakaj Evropa neposredno financira
organizacije in posameznike.
Evropska Komisija (EK) je institucija, ki zastopa interese EU kot celote 3.
Med drugim je zadolžena za upravljanje EU proračuna in izvajanje EU
politik. Struktura EK je razdeljena na generalne direktorate 4, ki so
podobni ministrstvom v nacionalnih vladah. Vsak direktorat vodi
evropski komisar, ki je zadolžen za implementacijo določene EU politike.
EK med drugim spodbuja izobraževanje v vseh vidikih, medijsko
dinamičnost, kulturno udejstvovanje in aktivno državljanstvo. Za ta
področja so zadolženia trije generalni direktorati za izobraževanje in
kulturo, za komuniciranje in za razvojno pomoč in sodelovanje.
Programi Evropa za državljane in ostaliprogrami pod temi direktorati so
delno upravljani s strani Upravljalske agencije za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) 5. To je glavna organizacijska
struktura, ki izdaja pozive, izbira projekte in nudi financiranje
organizacijam.

3 European Commission: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/europeancommission/index_en.htm
4 Departments (Directorates-General) and services of the European Commission:
http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
5 EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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Upravljanje evropskih programov je včasih delegirano nacionalnim
agencijam, ki so izvršilne agencije locirane v državah članicah in
kandidatkah ali partnerskih državah, ki imajo podpisano predpristopno
pogodbo ali sporazum o partnerstvu z EU. Glede na program boste
komunicirali bodisi z lokalno bodisi z evropsko agencijo (centralizirani in
decentralizirani razpisi). Enako velja za program Evropa za državljane, ki
je v celoti centralno upravljan, aktivnosti v okviru EACEA pa so podprte s
strni nacionalnih točk Evropa za državljane 6, ki pa nimajo pristojnosti
glede razpisov.
Različne politike in programi, za katere je EACEA delno odgovorna glede
upravljanja, so:
 izobraževanje in usposabljanje 7: program vse-življenjskega učenja
izboljšuje učni process v vseh življenjskih fazah; obstajajo programi
za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja z
različnimi državami in deli sveta (Erasmus Mundus, Tempus, dvostransko sodelovanje in sheme akademskih mobilnosti znotraj
držav AKP (Afrike, Karibov in Pacifika).
 mladi 8: program Mladi v Akciji spodbuja participacijo mladih v
Evropi skozi kratko- ali dolgo-ročno mobilnost in izobraževalnimi
dejavnostmi;
 kultura9: program Kultura vzpodbuja izražanje kulturne
raznolikosti na osnovi skupne evropske dediščine;
 audiovizualno področje 10: program MEDIA podpira avdiovizualni
sektor v Evropi skozi kroženje in privlačnost novih medijskih
produktov;
 državljanstvo 11: program Evropa za državljane želi informirati
evropske državljane in graditi njihovo evropsko zavest in
6 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/ecp_en.php
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php
8 http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
9 http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
10 http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
11 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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identiteto ter jih vzpodbuti k aktivnemu delovanju v njihovih
lokalnih okoljih. Cilj programa je nadgradnja zavedanja o
evropskem državljanstvu in razvoj skupne zavesti o evropskih
idealih in promoviranju aktivnega državljanstva po vsej Evropi.
Ti programi so bili aktivni v obdobju 2007- 2013. 2014 se bo začela nova
zgodba, ki bo trajala naslednjih 7 let. Pri izobraževanju inusposabljanju je
predlagan program Erasmus for All 12, medtem, ko bo program Creative
Europe 13 spodbujal kulturo in evropske kreativne sektorje. Program
Evropa za državljane pa bo nasledil obstoječega (glej poglavje 1.3).

1.2 Program Evropa za državljane 2007-2013
Obstoječi program je bil narejen na osnovi predhodnega programa
Active European Citizenship (2004-2006) 14, programa, ki je podpiral
organizacije s področja aktivnega evropskega državljanstva. Zagovarjal
je »potrebo po promoviranju trajnostnega dialoga z civilno-družbenimi
organizacijami in občinami in podpiral aktivno državljanstvo« 15.
Z 215 millijoni evrov sredstev je obstoječi program do sedaj omogočal
razvoj in trajnost dejavnosti, za katere so dali pobudo različni lokalni,
nacionalni in evropski javni in zasebni ne-profitni akterji. Program je
prepoznal pomen civilno-družbenih organizacij v njihovem prispevku k
izgradnji evropskega državljanstva, kot tudi spodbujal pobratenje mest
in podpiral aktivnosti namenjene spominjanju evropske zgodovine.

Cilji in struktura programa
Program zasleduje splošne in specifične cilje:

12 http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
13 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
14 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/citizenship_2004_2006.php
15 Decision No 1904/2006/Ec of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006
establishing for the period 2007 to 2013 the programme ‘Europe for Citizens’ to promote active European
citizenship, p.2: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/lexuriserv_en.pdf
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Splošni cilji so usmerjeni k oblikovanju vse tesneje povezane
Evrope, evropske identitete in k spodbujanju strpnosti in
medsebojnega razumevanja.
Specifični cilji so usmerjeni k: izmenjavi zgodovinskih naukov,
gradnji skupne prihodnosti, promoviranju aktivnosti debat in
razmišljanj o zgodovinskih dogodkih, ter interakciji med državljani
in civilno-družbenimi organizacijami.

Program je sedaj dostopen 27 državam članicam EU in sledečim
sosednjim državam: Hrvaški, Makedoniji, Albaniji, Bosni in Hercegovini,
Črni gori in Srbiji.
Program Evropa za državljane je razdeljen na 4 akcije, od katerih vsaka
zasleduje različne cilje.

AKCIJA 1 – AKTIVNI DRŽAVLJANI ZA EVROPO
Spodbuja srečanja, izmenjave in debate med evropkimi državljani iz
različnih držav, da bi se učili iz zgodovine svojih držav in začeli graditi
prihodnost.
Ukrep 1: Pobratenje mest
o

1.1.1: Srečanja občanov pobratenih mest: ukrep promovira
nastajanje novih pobratenih mest med mesti, ki delijo podoben
pogled na zgodovino ali podobno zavest o problemih skupnega
interesa.
Ta ukrep se izvaja skozi razpise, na katera se prijavljajo mesta ali
občine preko svojih odborov za pobratenja, ali preko ne-profitnih
organizacij, ki zastopajo mestne oblasti. Projekti morajo
vključevati občine iz vsaj dveh držav, od katerih je vsaj ena v državi
članici EU. Financirajo se po sistemu pavšala, sredstva, ki so na
voljo za posamezen projekt, pa so med med 5 000 in 25 000 evri 16.
Naslednji roki za prijavo so začetek junija in septembra 2013.

16 Cf. 2.2
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o

1.1.2: Mreže pobratenih mest: vzpodbuja in krepi obstoječa
pobratena mesta. Skozi ta ukrep lahko nadgradite vsebino in
povezave že pobratenih mest. To se lahko izvaja skozi srečanja,
ustvarjanje novih orodij, razvijanje novih rešitev za skupne izzive,
itd. Prijavijo se lahko: mesta/občine ali njihovi odbori za
pobratenje, ostali nivoji lokalnih/regionalnih oblasti, federacije in
asociacije lokalnih oblasti in neprofitne organizacije, ki zastopajo
lokalne oblasti. Projekt mora vključevati vsaj 4 različne države, od
katerih je vsaj ena članica EU. Financira se po pavšalnem sistemu in
dodeljuje sredstva med 10 000 in 150 000 evri. Zadnji rok za ta
ukrep je začetek septembra 2013.

Ukrep 2: Projekti državljanov in podporni ukrepi
o 1.2.1: Projekti državljanov: projekti, ki spodbuajo neposredno
vključenost državljanov, skozi uporabo inovativnih metod.
Naslavljati mora neposredno evropske državljane in je lahko vezan
na veliko različnih področij, povezanih z evropskim državljanstvom
(izobraževanje, evropska zavest, okolje, zagovorništvo...).
Civilno-družbene organizacije in lokalne oblasti iz vsaj 5
sodelujočih držav (vsaj ena EU članica) se lahko prijavljajo na
razpise. Financira se po sistemu realnih stroškov. Maksimalno 60%
stroškov bo pokritih s strani EU, ta znesek pa mora biti med 100
000 in 250 000 evri 17. Zadnji rok za oddajo je začetek junija 2013.
o 1.2.2: podporni mehanizmi: podpiranje nastajanja projektov
povezanih s programom Evropa za državljane, še posebej znotraj
ukrepa 1. Mora iti za nadagradnjo projekta, izmenjavo dobrih praks
in učenja novih znanj. SOLE je primer projekta iz ravno tega
ukrepa. Prijavijo se lahko: mesta/občine ali njihovi odbori za
pobratenje, ostali nivoji lokalnih/regionalnih oblasti, federacije in
asociacije lokalnih oblasti in ne-profitne organizacije, ki zastopajo
17 Cf. 2.2
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lokalne oblasti. Projekt mora vključevati vsaj 5 različnih držav, od
katerih je vsaj ena članica EU. Financira se po sistemu realnih
stroškov in dodeljuje sredstva med 30 000 in 150 000 evri. Zadnji
rok za ta ukrep je začetek junija 2013. Stroške projekta financira v
višini 80%.
UKREP 2 – AKtivNA civilNA DRUŽBA V EVropI
Podpira civino-družbene organizacije kot povezavo med evropskimi
državljani in EU. Podpira aktivnosti, debate in razmišljanja, povezana z
evropskim državljanstvom in demokracijo, skupne vrednote, zgodovino
in kulturo.
o
o

Ukrepa 2.1 in 2.2: namenjen je aktivnim organizacijam na
evropskem nivoju. 2013 ne bo več razpisa.
Ukrep 2.3: podpora projektom, za katere dajo pobudo
organizacije civilne družbe: dvigovanje zavesti o evropskem
interesu in dvigovanje zavesti o konkretnih rešitvah. Ti projekti
naj bi spodbujali in oblikovali skupne vrednoste in odločilne
teme glede sedanjosti in prihodnosti EU. Projekti se lahko
nanašajo na področja,
kot so evropska demokracija in
državljanstvo, vključenost državljanov v oblikovanje politik,
medgeneracijski dialog, oblikovanje politik, dvigovanje evropske
zavesti...
Zadnji rok za oddajo projekta je bil 1. februar 2013. 1st of
February 2013.

UKREP 3 – SKUPAJ ZA EVROPO
Poglablja koncept aktivnega evropskega državljanstva skozi tri tipe
ukrepov: zelo opazne dogodke, študije in orodja za širjenje informacij. Ta
ukrep ne omogoča prijave na razpis.
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UKREP 4 – AKTIVNO EVROPSKO SPOMINJANJE
Spomnite se kolapsa nekaterih temeljnih evropskih vrednot zaradi
nacizma in stalinizma. Spominjajte se žrtev in zaščitite prizorišča,
povezana z deportacijami, da bi ohranili spomin na preteklost z njenimi
temnimi platmi vred. Cilj projektov znotraj tega ukrepa je ohranjati
spomin na žrtva nacizma in stalinizma, da bi ozavestili prihajajoče
generacije in da bomo prihodost gradili na trdnih, mirnih temeljih na
osnovi medsebojnega razumevanja. Seznam organizacij, ki se lahko
prijavijo na razpis je širok (vsaj ena država mora biti iz programskega
območja): nevladne organizacije, organizacije preživelih, zveze in
entitete, ki ohranjajo muzeje, lokalne in regionalne oblasti, federacije
splošnih evropskih interesov, fundacije in razvojne/izobraževalne
ustanove.
Financira se po pavšalnem principu v višini med 10.000 EUR in 100.000
EUR. Zadnji rok za prijavo je junija 2013.
Pregled projektov, ki so bili financirani v preteklosti, vam bo morda
pomagal pri oblikovanju vašega predloga. Na spletnih straneh EACEA in
EK, namenjenih državljanstvu, lahko najdete konkretne primere
projektov, ki jih je financiral program Evropa za državljane 18.
Tudi EK je določila prioritete za svoje ukrepe. Nabor tem je dokaj širok in
predvsem skrbi za to, da so projekti specifični in konkretni. Prioritete so
lahko koristne smernice pri prijavi na razpis.
Stalne prioritete programa Evropa za državljane so: Prihodnost EU in
njenih temeljnih vrednot, aktivno evropsko državljanstvo (participacija in
demokracija v Evropi), medkulturni dialog, blagostanje ljudi v Evropi
(zaposlitve, socialna kohezivnost in trajnostni razvoj).

18 EC: http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experiences/index_en.htm
EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php
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Poleg tega EU vsako leto postavi glavno temo, ki jo morajo zaobjeti vse
izvajane aktivnosti. 2013 je evropsko leto državljanov 19, medtem, ko je
bilo leto 2012 leto aktivnega staranja in medgeneracijskega dialoga.
Končno pa EK v vsakem programu določi letne prioritete, ki se tičejo
evropskih politik in ciljev v skladu s potrebami Evropejcev. Za 2013 so
bile v okviru evropskega leta te: EU, vrednote, pravice in priložnosti za
državljane (da bi evropske priložnosti tako postale bolj vidne in
učinkovite) ter participacija državljanov v demokratičnem ivljenju EU (da
bi se evropskim državljanom omogočilo sodelovanje v evropskem
provesu odločanja).
Če želite biti uspešni pri prijavi, je ključnega pomena, da se vaš projektni
predlog nanaša na splošne in specifične cilje programa in vsebuje vse ali
nekatere od teh prioritet.

1.3 Evropa za državljane 2014-2020
Na podlagi študij o učinkih in rezultatih projektov tega programa v
obdobju 2007-2013, je EK predlagala nov program, katerega namen je
promovirati participacijo državljanov in zvišati zavest in razumevanje o
EU. Čeprav bodo nekatere akcije na novo oblikovane, naj bi program
Evropa za državljane ne bil deležen večjih sprememb, nespremenjena bo
ostala tudi osnova projektnega vodenja. Ta priročnik boste tako lahko
uporabljali za pripravo na novih akcij v okviru novega programa od 2014
naprej.
Za naslednji operativni program sta bili predlagani dve specifični
prioriteti 20:
o

ozaveščanje o spominjanju, zgodovini, identiteti in namenu Unije,
preko spodbujanja debate, refleksije in mreženja;

19 http://europa.eu/citizens-2013/
20 V času publikacije tega priročnika je predlog programa še predmet razprave. Celotno besediloo
predloga je na voljo na: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizensprogramme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
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o

spodbujanje demokratične in civilne participacije državljanov na
ravni Unije z razvijanjem razumevanja procesa oblikovanja politik
Unije med državljani in promoviranje priložnosti za družbeno
angažiranje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Vrste aktivnosti, ki bodo verjetno sofinancirane od 2014 naprej:













srečanja državljanov in pobratenja mest
oblikovanje in delovanje transnacionalnih partnerstev in mrež
podpora organizacijam splošnega evropskega intersa
razvoj skupnosti in debate na temo državljanstva na podlagi IKT
in/ali socialnih medijev
dogodki na ravni Unije
študije/razprave in intervencije o ključnih momentih evropske
zgodovine, še posebej z vidika ohranjanja spomina na nacistične in
stalinistične zločine
razmišljanja/debate o skupnih vrednotah
pobude ozaveščanjao EU institucijah in njihovem delovanju
aktivnosti, ki temeljijo na rezultatih že podprtih iniciativ
študije, povezane z vprašanji državljanstva in civilne participacije
podpora informiranju o programu in svetovalnim strukturam v
državah članicah.
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2. Veščine projektnega vodenja: faza
prijave
2.1 Različne faze projekta
Če imate izkušnje z delom v javni ali zasebni organizaciji, potem morda
poznate življenski cikel lokalnega projekta. Evropska sredstva pa z vidika
projektnih predlogov prinašajo nekatere posebnosti. Predstavili vam
bomo osnovne faze oblikovanja vašega projektnega predloga.

Oblikovanje vašega projekta
Tako oblikovanje kot koordiniranje projekta sta procesa, ki ju moramo
izvajati korak za korakom. Projekt mora vedno predstavljati natančen
odgovor na potrebe ene ali več ciljnih skupin na lokalni ali
transnacionalni ravni. To je eden ključnih vidikov, na podlagi katerega
bodo ocenjevalci presojalivaš projekt.
Projekt moramo torej zgraditi okoli rešitev problema ene ali več ciljnih
skupin. Če vaš predlog odogovarja na potrebe, ki niso zgolj lokalne,
temveč, potem lahko vire financiranja začnete iskati med evropskimi
sredstvi. To na srečo ne pomeni, da bodo vaše ideje in aspiracije
omejene! Evropsko fiannciranje dovoljuje veliko svobode pri oblikovanju
projektov.
Zavedati se morate, da mora biti vaš predlog “evropski odgovor” na
lokalno ali nacionalno situacijo, ki jo je mogoče identificirati v okoljih,
kjer bo aktivnost izvajana, rezultati pa so lahko koriščeni tudi s strani
drugih organizacij in posameznikov v drugih državah, kar multiplicira
učinke projekta.
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Iskanje EU sredstev
Kot smo že omenili, EU na podlagi sporazuma in koordiniranega
delovanja članic vsakih 7 let sprogramira večletni finančni okvir 21 in letno
potrdi proračun 22, ki je na voljo za aktivnosti, ki jih neposredno upravljajo
javne ali zasebne organizacije in posamezniki v skladu s skupnimi cilji 23.
Smernice, kako naj bi bile posamezne linije proračuna porabljene, so
vključene v programih, programskih priročnikih in razpisih 24, ki med
drugim določajo cilje in tipe aktivnosti, ki naj bi bile so-financirane.
Programi temeljijo na odločitvah EK, kateri ukrepi naj se izvajajo kot
odgovor na evropske potrebe in politike, npr. na področju izobraževanja,
in usposabljanja s področja evropske zavesti, v sedemletnem obdobju,
Programi vključujejo celosten opis aktivnosti, ki naj bi bile
implementirane v nekem časovnem obdobju. Programski priročniki so
nenehno posodabljani, kljub temu pa se velike spremembe ne dogajajo
pogosto, saj so oblikovani v skladu z odobrenimi programi. Predstavljajo
razvoj politik in opisujejo karakteristike vseh aktivnosti, ki so izpeljane iz
programa. Razpisi so specifični dokumenti, objavljeni periodično v skladu
z roki, časovnicami, proračuni, konkretnimi kriteriji, navodili za prijavo,
itd. Odobriti jih mora EK in izdani morajo biti za vsak nov rok, obstajajo
pa izjeme. V primeru programa Evropa za državljane za večino aktivnosti
programski priročnik služi kot stalni razpis.
Ko ste enkrat definirali idejo vašega projekta, morate preveriti, kateremu
evropskem programu ustreza. Praviloma prijava na razpis pomeni, da
svojo idejo prilagodite zahtevam razpisa. Včasih vas razpisi s specifičnimi
prioritetami spodbudijo k novim idejam, s katerimi bi odgovorili na
potrebe ciljnih skupin, ali območja, v katerem delujete. Kot smo že

21 Če želite vedeti več o tem kako je strukturiran EU proračun in kako so usklajeni finančni načrti obiščite
spletno stran: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
22Finančna regulativa EK: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_en.htm
23 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
24 Več o tem bomo pojasnili v poglavju 2.1.

23

povedali, boste ugotovili, da evropski programi kot je Evropa za
državljane, omogočajo širok spekter možnih aktivnosti.
Vse informacije o programih in razpisih lahko najdete na spletni strani
organizacije, ki upravlja program. Pogosto spremljanje spletnih strani
generalnih direktoratov EK s področja, ki ga pokrivate, je zelo dobra
ideja. Če pa vam manjka časa, da bi to počeli, se lahko prijavite na
spletno stran Rich Site Summary (RSS) 25, ki jo EU daje na voljo. Ko to
storitev povežete z vašo spletno pošto 26, boste novice sprejemali v
realnem času.
Včasih je lahko jezik ovira, predvsem pri iskanju razpisa. Čeravno se EU
trudi prevajati čim več informacij v vse uradne jezike 27, je večina spletnih
strani na voljo v angleščini in francoščini (in nemščini kot tretjemu
jeziku). Programski priročniki in razpisi so praviloma prevedeni v vse
uradne jezike. Če imate kljub temu težave pri razumevanju informacij,
lahko vedno kontaktirate nacionalne agencije in informacijske točke.
Podpora v vašem jeziku lahko pomeni izogib težavam z napačno
identifikacijo ustreznega razpisa za vašo projektno idejo.
Europe Direct28 poleg informacij o Evropi zagotavlja , možnost, da se o
EU pogovarjate po telefon z nekom v vašem jeziku. Informacijska mreža
Europe Direct29 je prisotna v praktično vseh regijah EU. Europe Direct
ponuja koristne informacije o Evropi in konkretno o priložnostih za
participacijo na evropski ravni.
Dandanes mnogo organizacij in spletnih strani (vključno s točkami
Europe Direct) ponuja obveščanje o razpisih in drugih priložnostih za
participacijo na evropskem nivoju (konference, iskanje partnerjev, itd.)
brezplačno. Naročanje na novice ali na RSS storitve teh strani vam bo
omogočilo, da ne zamudite nobenega roka, ki vas zanima.
25 Celoten seznam novičk EACEA in kako jih povezati z vašo spletno pošto najdete tu:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_en.php .
26 Na primer, Google Reader: http://www.google.com/reader/view/ (za uporabo morate imeti odprt
račun pri Google).
27 Da bi izvedeli več, obiščite spletno stran EU jeziki in jezikovna politika:
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_en.htm
28 http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
29 http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_en.htm
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Če iščete programe s področja državljanstva, je Evropa za državljane tisti
program, ki ponuja sredstva javnim in civilno-družbenim organizacijam
in ostalim neprofitnim telesom. To je program, ki spodbuja različne
aktivnosti in naslavlja številne cilje, ki lahko omogočijo, da bo vaš
predlog sprejemljiv za financiranje.

Izpolnjevanje kriterijev
Ko enkrat najdete relevanten program za idejo, ki bi jo radi
implementirali, morate preveriti, ali ustrezate kriterijem za upravičence 30.
Ti kriteriji so seznam značilnosti, ki jih morajo izpolnjevati tako prijavitelj
in partnerji kot narava projekta in prijava. Če vas zanimajo aktivnosti
programa Evropa za državljane, preverite, ali izpolnjujete splošne in
specifične kriterije za upravičence. Primer splošnih kriterijev je pravni
status prijavitelja in partnerjev: partnerji morajo biti javne ali neprofitne
organizacije s pravnim statusom. Specifičen kriterij glede na ukrep pa je
recimo minimalno število vključenih organizacij in/ali držav ali
maksimalen dovoljen delež so-financiranja.
Druga stvar, ki jo morate preveriti pred nadaljevanjem, so izključevalni
kriteriji. Ti opredeljujejo situacije, v katerih se ne morete prijaviti (npr., če
je organizacija v bankrotu). Izključitveni kriteriji so skupni vsem
evropskim programom, vendar imajo včasih nekateri programi
zahtevnejše norme kot drugi. V programu Evropa za državljane je
Declaration of Honour (častna deklaracija), dokument, ki izjavlja, da
prijavitelj ni v nobeni od situacij, zaradi katerih bi moral biti izključen kot
upravičenec do so-financiranja.
Z novo finančno zakonodajo, ki je vstopila v veljavo 2013, so evropski
programi sprejeli kriterije za selekcijo 31 in izključitev. Prvi se nanašajo na
operativne (človeški viri, izkušnje) in finančne (ekonomski viri)
kapacitete, ki jih mora imeti prijavitelj, da lahko upravlja projekt.
30 Preverite podrobnejše kriterije za upravičenost glede programa Evropa za državljane v priročniku, str.
16: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
31 Ti kriteriji ne veljajo za sredstva nižja od (vključno) € 60 000.
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Končno so tu še kriteriji za dodelitev, ki so definirani tako, da
ocenjevalcem omogočajo analizirati kvaliteto podanega predloga.
Primer kriterijev za dodelitev so kvalitativni in kvantitativni kriteriji, ki
veljajo za vse projekte v okviru programa Evropa za državljane 32:
Kvalitativni kriteriji: 80%

Kvantitativni kriteriji: 20%

učinek:
število
25% Relevantnost glede 10% Geografski
na cilje in prioritete
vključenih držav in partnerjev.
programa
25% Kvaliteta projekta
in
predlaganih
metod
15% Vpliv

15% Prepoznavnost
spremljanje

skupina:
število
10% Ciljna
neposredno sodelujočih –
vključno
z
prikrajšanimi
in
skupinami – uravnoteženost
po spolu, in publika, ki jo
projekt posredno doseže.

Pisanje prijav, dokumenti in prijava
Ideja, ki ste si jo zamislili, mora biti podrobno opisana na prijavnem
obrazcu. To je dokument, ki vam omogoča strukturirati vaš predlog na
logičen način in vam med drugim pomaga definirati, kako vaša ideja
ustreza prioritetam in ciljem programa in razpisa, na katerega se
prijavljate. Včasih prijavitelji vključijo logični okvir: orodje, ki vam
pomaga logično opisati in povezati vse vidike vašega projekta, od ciljev
do rezultatov.

32 Priročnik programa Evropa za državljane, str. 20
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Obrazci za prijavo pri programu Evropa za državljane so podobni tistim,
ki jih uporabljajo ostali programi v okviru EACEA. Nekaj let nazaj je bil s
strani agencije predstavljen sistem spletnih dokumentov– prijavnice
sedaj naložite na vaš računalnik in jih pošljete preko spleta. Trenutno je
prijavnica dokument (spletna oblika), ki vključuje gumb za neposredno
povezavo s spletnim sistemom 33.
Naložiti morate obrazec, ki ustreza programu, na katerega se boste
prijavljali, saj obstajajo bistvene razlike med prijavnicami in programi.
Preden začnete izpolnjevati dokument, se prepričajte, da ste izbrali
ustrezno aktivnost: večino časa je ista prijavnica namenjena različnim
aktivnostim v sklopu istega programa, toda vprašanja in polja znotraj
prijavnice se lahko spremenijo, ko enkrat izberete aktivnost za katero se
prijavljate.
Ko je vaša prijavnica popolnoma izpolnjena (sistem vam bo onemogočil
oddajo dokler ne izpolnite vseh obveznih polj), jo lahko pošljete.
Preverite vse ostale zahteve iz aneksov za vašo prijavo 34, na primer
častno deklaracijo, ki jo podpiše pravni zastopnik vaše organizacije. Če
pozabite na anekse, ali če ne pošljete te dokumentacije, niste upravičeni
do so-financiranja.
Na spletni strani EACEA, kjer ste našli elektronski obrazec, boste našli tudi
tehnični priročnik, ki vam bo pomagal pri uporabi spletnih obrazcev za
prijavo. Pozorno je potrebno prebrati, kako poslati prijavnico; v
nasprotnem primeru tvegate neuspeh. V kolikor nekaj ne deluje
ustrezno, lahko dobite tehnično pomoč. V vsakem primeru: ne zamudite
roka! Spletni sistem vam bo onemogočil pošiljanje po preteku roka. Prav
tako priporočamo, da ne čakate do zadnje sekunde za oddajo, saj bi
33 Izdane spletne oblike EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1 . Pred nalaganjem
preverite, da vaš računalnik izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve (na primer zadnja verzija programa
Adobe Reader).
34 EACEA našteva vse uradne dokumente, ki morajo biti priloženi prijavi na spletni strani razpisa in/ali v
priročniku programa.
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veliko število organizacij, ki bi se prijavljale istočasno, povzročile zamude
v sistemu.

Ocenjevanje vašega projekta in sporočanje rezultatov
Kaj se zgodi, ko ste oddali prijavnico? Ocenili jo bodo zunanji
strokovnjaki EK ali ustrezne nacionalne agencije (odvisno od programa),
ki bodo pregledali prej definirane kriterije. Analiza upravičenosti in
kriterijev za izključitev bo prvi korak. V kolikor ste prestali ta del, bodo
strokovnjaki proučili vaše finančne in operacijske kapacitete in končno
bo vaš predlog ocenjen na podlagi kriterijev za uspeh. Vsaka od kategorij
definiranih v razpisu in/ali programskemu priročniku. Projekti z največ
točkami bodo dobili sredstva, vse do porabe vseh sredstev, predvidenih
v okviru razpisa.
V programu Evropa za državljane lahko proces ocenjevanja traja do 4
mesece, implementacija pa naj bi se začela 6 do 11 mesecev pred rokom
za dokončanje. Ta časovnica lahko variira od programa do programa. Če
se pojavijo zamude pri ocenjevanju vašega projekta, bo EK prestavila
začetni datum izbranega projekta, da zagotovi korektno implementacijo
v predvidenem številu mesecev.
EK bo sporočila rezultate selekcije projektov preko objave seznama
odobrenih in zavrnjenih projektov in/ali preko pisma prijavitelju z
informacijo o dodeljenih točkah. Včasih bo predviden rezervni seznam. V
primeru zavrnitve vašega predloga vprašajte za podroben točkovnik na
podlagi kriterijev za izbor. To vam bo povedalo, katere dele predloga je
potrebno izboljšati, če se želite še enkrat prijaviti z enako idejo pri novem
razpisu.
Tretje poglavje je namenjeno implementaciji, ki bo sledila odobritvi
vašega projekta.
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2.2 Proces prijave
Prenos ideje v prijavni obrazec
Prijava vsebuje različne dele, navadno v naslednjem vrstnem redu: opis
in vloga vključeni(e)e organizacij(e), ozadje, cilji, predlagane aktivnosti,
metodologija, rezultati in vpliv, opaznost in širjenje, evalvacijske in
nadaljevalne dejavnosti in proračun.
Zbiranje informacij o vas in vaših partnerjih je ključnega pomena, da se
ocenjevalcem zagotovi kompleten profil vaših izkušenj s področja
projekta, vključno s projektno kapaciteto. Poudarjanje znanja in preteklih
projektov in aktivnosti je ključnega pomena, da pokažete, kako boste
upravljali predlagane aktivnosti in kako bodo vaši partnerji izvedli svoje
vloge. Ko govorite s partnerji, bodite pozorni in vprašajte vsa relevantna
vprašanja v pravem času za lovljenje roka. V kolikor potrebujete uraden
podpis kateregakoli dokumenta s strani partnerjev, morate razmišljati o
času trajanja, da podpis pridobite.
Kot smo že rekli, mora biti osnova projekta odgovor na eno ali več
specifičnih potreb ciljnih skupin. Te potrebe so vedno v ozadju,
utemeljene s številkami. Ta potreba mora biti kot svetilnik, ki potegne za
sabo cel projekt.
Pri pisanju prijavnice se morate zavedati, da je koherentnost ključnega
pomena. To pomeni, da morajo biti vaši cilji popolnoma natančni glede
potreb ciljnih skupin, ki ste jih predhodno identificirali. Ti cilji bodo
doseženi preko dejavnosti, ki so lahko lokalne ali mednarodne. Cilji
morajo biti generalni (glavni element, na katerem predpostavljate
spremembe) in specifični (podroben opis specifičnih problemov, kako
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doseči generalni cilj). Morajo biti SMART: specifični, merljivi, dosegljivi,
realistični in oprijemljivi 35.

Skica 1: Koherentnost delov prijave (lastna izdelava)

Metodologija je izobraževalna filozofija aktivnosti vašega projekta in
najbolje je, da je čimbolj natančna. EK spodbuja uporabo participativnih
metodologij, ki omogočajo ciljnim skupinam popolno vključenost v
aktivnost, da tako aktivno sodelujejo v lastnem učnem procesu ali v
spreminjanju lastne situacije. V neformalnih izobraževalnih aktivnostih 36
spodbujajte aktivno sodelovanje ciljnih skupin v procesu. Z dobro in
ustrezno metodologijo bodo vaše aktivnosti vodile k pričakovanim
rezultatom.

35 Kratica SMART ima veliko različnih interpretacij glede na avtorje, uporabnike ali kontekst. Primeri:
http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
36 DG EAC neformalno izobraževanje: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/informal_en.htm
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Rezultati so spremembe, ki jih želite doseči v specifični situaciji. Ko
govorimo o rezultatih, boste našli različne definicije in termine, kot je
vpliv 37, kar lahko vodi v nesporazume 38. V slovarju DG EAC lahko
najdemo seznam različnih rezultatov, ki jih ima lahko vaš projekt:
 produkti ali oprijemljivi rezultati, kot so poročila, spletna orodja,
dogodki, priročniki, usposabljanja projektnega upravljanja;
 metode: znanje, nove metodologije, izmenjava idej, novo
znanje/vedenje o participaciji v programih, financiranih iz EU
sredstev;
 izkušnje: neoprijemljive izkušnje pridobljene na terenu s strani
sodelujočih, npr. izkušnje s srečanja pobratenih mest:
 lekcije iz politik: splošne izkušnje in efektivno in učinkovito
znanje iz različnih ali posamičnih projektov, npr. lekcije iz politik, ki
rešujejo nezaposlenost med mladimi skozi vseživljenjsko učenje;
 evropsko sodelovanje: povečana zavest in sodelovanje med
evropskimi organizacijami, npr. nova mreža lokalnih organizacij, ki
so pripravljene vstopiti v evropske programe in sodelovanje.
Razmislite o ciljih in definirajte rezultate lastnega projekta. Ko sestavljate
partnerstvo, razmišljajte o ključnih elementih: trajnost, ujemanje z vašimi
splošnimi in specifičnimi cilji in njihovi naklonjenosti razširitvi preko cele
Evrope. Predvsem mora biti rezultat ustrezen odgovor na izražene
potrebe, ki so osnova vašega projekta, in mora kot tak ponuditi učinek v
smislu ciljnih skupin (in, po možnosti, končnih koristnikov), sistemov
in/ali praks. Neposreden kratkoročen vpliv bi moral biti predvidljiv,
medtem ko lahko napovemo tudi dolgoročne vplive.

37 DG EAC slovar za razširjanje rezultatov:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_en.htm
38 EuropeAid slovar: razlika med definicijami OECD in EK:
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_en.htm
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Medtem ko so rezultati pričakovani tekom projekta, pa vplivi vključujejo
posredne in neposredne posledice v daljši perspektivi. Razlika med
rezultatom in vplivom bi bila na primeru projekta SOLE sledeča:
 rezultat: usposabljanje iz projektnega upravljanja (produkt), novo
znanje o prijavah za financiranje (metode) in izkušnje pridobljene
iz medkulturnega učnega okolja (izkušnje);
 kratkoročni vpliv: sodelujoči prijavijo nov projekt o trajnostnem
razvoju v okviru programa financiranega s strani EU z uporabo
mreže partnerskih organizacij, ki so jih spoznali na usposabljanju;
 dolgoročni vpliv: nove trajnostne prakse razvite s strani ciljnih
skupin novega projekta (oblikovanega s strani sodelujočih na
usposabljanju).
Še en pomemben element so indikatorji, na podlagi katerih boste lahko
ocenili in prikazali vpliv in doseganje prvotnih ciljev. Vse vrste projektov
morajo biti ocenjene med in po implementaciji, da analizirate dosežke
glede izpolnjevanja ciljev terpopravite naslednje cilje. Ocenjevanje je
tudi dober način tako za spoznavanja lastnih slabosti kot tudi dobrih
strani.
Načrtovanje ocenjevanja mora upoštevati interne (npr. s strani
partnerskih organizacij ali internih kadrov) in eksterne (npr, s strani
sodelujočih na dogodku in ali s strani podizvajalca – zunanjega
ocenjevalca) sfere ocenjevanja. Interno ocenjevanje bi moralo analizirati
kvaliteto implementacije projekta in doseganje ciljev. Partnerji bodo
morali oceniti lastno delo in rezultate na različnih ravneh. Včasih financer
zahteva zunanjega ocenjevalca in rezultati morajo biti po implementaciji
projekta priloženi, da tako pokažete vpliv aktivnosti in kvaliteto
partnerstva. Pri ocenjevanju s strani sodelujočih v aktivnostih je dobra
praksa kombiniranje neformalnih tehnik 39 z vprašalnikom, saj tako
dobimo natančnejšo in anonimno povratno informacijo.
39 Več informacij o neformalnem izobraževanju v poglavju 4.3.
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Za ustrezno ocenjevanje je najbolj primerno definirati učinkovite
indikatorje 40 v fazi pisanja projekta. Indikator je 'kvantitativen ali
kvalitativen faktor ali spremenljivka, ki nudi preprost in zanesljiv
način zaznavanja sprememb v povezavi z intervencijo' 41. To so objektivni
elementi, ki lahko dajo aktualne informacije o specifičnih spremembah,
ki jih želimo doseči v situaciji (povezane s prvotno potrebo). Če je vaš cilj
zvišanje zavesti o Evropi med učenci konkretne šole, je kvantitativni
indikator število učencev v šoli sposobnih našteti vse članice EU.
Indikatorji so lahko tudi kvalitativni, osnovani na percepcijah in mnenjih
ljudi, npr ercepcija učiteljev o poznavanju Evrope med učenci. V obeh
primerih vam bo prvotna ocena situacije ponudila možnost primerjave s
situacijo po vaši intervenciji 42.
Eden od načinov, da zagotovite vašemu projektu, da bo imel vpliv je
širjenje in izkoriščanje rezultatov 43. Za to morate zagotoviti najvišjo
vidnost vašega projekta pred, med in po realizaciji. Tako bo največ ljudi
seznanjenih z vašimi aktivnostmi in bo imelo koristi od njegovih
rezultatov in vpliva. Zanemariti širjenje in izkoriščanje rezultatov projekta
nima smisla. Ta trud se vedno poplača, saj lahko navdahne druge
podobne projekte in promovira vašo organizacijo na splošno. Skozi
kaskadni efekt lahko vaš projekt dobi “nova življenja” ali pa sproži nove
iniciative.
Ko boste pripravljali predlog, orišite komunikacijski načrt in bodite
pozorni na razlike v terminih. Vidnost pomeni zavedanje drugih ljudi in
organizacij o projektu, medtem ko je diseminacija namenjena širjenju
znanja. Izkoriščanje rezultatov projekta se nanaša na rezultate
40 Primeri kvalitetnih indikatorjev vseživljenjskega učenja: http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-policy/doc/policy/qualityreport_en.pdf
41 Church, C. in Rogers M. »Designing for Results: Integrating Monitoring and Evaluation in Conflict
Transformation Programs« poglavje 4, str. 44: http://www.sfcg.org/programmes/ilt/ilt_manualpage.html
42 Za bolj podroben opis tipov indikatorjev predlagamo obisk spletnih strani DG Development and
Cooperation (EuropeAid):
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cid_en.htm
43 DG EAC, Širjenje in izkoriščanje rezultatov programov:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/guide_en.htm
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projekta po zaključenem projektnem ciklu s strani neposrednih
koristnikov in ostalih deležnikov in ciljnih skupin. Z vključevanjem
različnih orodij za vidnost, razširjanje in izkoriščanje rezultatov,
prilagojenih potrebam ciljne skupine, boste zagotovili uspešnost
komunikacijskega načrta.
Pozorni morate biti na dejstvo, da je za vašega financerja lahko
pomembno promoviranje skozi komunikacijske aktivnosti. V primeru
programa Evropa za državljane je EK pripravila zelo jasna pravila o
prepoznavnosti in komunikaciji z uporabo uradnih logotipov in izjav o
omejitvi odgovornosti 44. Da bi podprli komunikacijske strategije, je DG
EAC razvil platformo EVE za širjenje in izkoriščanje rezultatov projektov s
področja izobraževanja, usposabljanja, kulture, mladine in
državljanstva 45. V četrtem poglavju boste našli več informacij o evropskih
projektih.
To nas privede do ene glavnih značilnosti evropskih projektov: evropske
dodane vrednosti, ki okarakterizira večjo vrednost projekta, v kolikor je
ta implementiran na evropski ravni namesto na lokalni. To mora biti
jasno pokazano s podatki ali opisi podobnih situacij v posameznih
državah, ki so lahko rešene ali izboljšane v večji meri, če so v projekt
vključeni znanje, izkušnje in viri različnih evropskih partnerjev.
Usposabljanje za upravljanje evropskih projektov ima večji učinek, če se
sodelujoči iz različnih držav in podobnih situacij (pomanjkanje znanja)
skupaj učijo v med-kulturnem okolju. Evropska dimenzija je lahko
prikazana, če imajo rezultati potencialen vpliv na evropsko populacijo
(kaskadni učinek), in če pripomorejo k uveljavljanju evropskega
partnerstva in sodelovanja.

Določanje proračuna in sredstev
Ko so enkrat vse aktivnosti projekta določene, morate definirati proračun
in izračunati, za koliko sredstev nameravate zaprositi EK. Proračun
44 http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php
45 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_en.htm

34

sestavljajo vsi stroški povezani z dejavnostmi projekta. Evropska sredstva
so tisti del proračuna, ki ga prispeva EU po principu so-financiranja. Ta
princip določa, da morajo biti projekti financirani tudi iz drugih virov, ne
le iz evropskih. Izogibajte se dvojnemu financiranju 46: ne morete dobiti
različnih evropskih sredstev za isti projekt. Da pokrijete odstotek ali del
proračuna, ki ga evropska sredstva ne pokrivajo, morate uporabiti lastne
vire 47 (ali vire drugih sponzorjev projekta) ali pa iščete alternativno
financiranje s strani udeležencev pri aktivnosti, ki lahko npr. plačajo del
potnih stroškov. Preostala sredstva lahko zagotovijo regionalna telesa ali
zasebne fundacije, ki niso financirane iz EU.
Določanje stroškov projekta je lahko naporno za začetnike pri evropskih
projektih; toda nekateri evropski programi, kot na primer Evropa za
državljane imajo preproste metode računanja stroškov. Obstajata dva
različna sistema računanja, ki ju navadno uporablja EK (z nekaj
izjemami) 48:
 Pavšalni sistem 49: višina sredstev je izračunana na podlagi fiksnih
zneskov na sodelujočega, števila komunikacijskih orodij in števila
partnerjev. Višina sredstev bo odvisna od teh spremenljivk.
 Proračunski sistem: sredstva so odvisna od proračuna projekta
vključno z vsemi stroški povezanimi z realizacijo projekta.
Upoštevajte da evropska sredstva ne morejo preseči določenega
odstotka proračuna 50. Proračun mora biti uravnotežen: skupni
stroški morajo ustrezati skupnim prihodkom (vključno z sredstvi, ki
niso iz EU). Včasih je maksimalen strošek na neko enoto ali

46 Glede programa Evropa za državljane se lahko glede vseh finančnih in pogodbenih obveznosti
obrnete na strani 29-34 priročnika programa.
47 Prosimo upoštevajte, da “financiranje v naravi” na splošno ni sprejemljivo pri financiranju evropskih
programov.
48 V okviru akcije 2.3 programa Evropa za državljane lahko organizacije izbirajo dva tipa financiranja:
pavšal ali proračunsko financiranje (programski priročnik str. 48).
49 V okviru programa Evropa za državljane je ta princip v veljavi za akcije 1.1.1 and 1.1.2, 2.3 and 4.
Ostale akcije so financirane po sistemu proračuna.
50 V okviru programa Evropa za državljane je akcija 1.2.1 so-financirana v višini 60% , medtem ko je
akcija 1.2.2 so-financirana v višini 80%.
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kategorijo stroškov določen s strani EK 51. Če nimate izkušenj z
ocenjevanjem stroškov, lahko preverite realne stroške stvari tam,
kjer se bodo aktivnosti izvajale. Različne ponudnike vprašajte po
cenah prostorov za realizacijo srečanja. Posvetovanja z bolj
izkušenimi partnerji so lahko koristna, saj vam bodo svetovali,
kakšni stroški bi bili normalni za predvideno aktivnost.
Tipi stroškov, ki so upravičeni, in tisti, ki niso, so vedno našteti v
smernicah razpisa 52. Primer upravičenih stroškov v okviru programa
Evropa za državljane: stroški zaposlenih, stroški potovanj in transporta,
namestitve in hrana, stroški najema, nakup opreme, potrošni material in
zaloge, storitve, finančne in/ali revizorske storitve, povezane s projektom.
Neupravičeni stroški so na primer obresti pri dolgu in donos na kapital.

Tip projektov
Mnogo programov vzpostavlja razliko med različnimi tipi projektov, ki so
lahko so-financirani. Razlike so lahko v smislu narave projekta, na primeri
projekti mobilnosti, ali projekti promoviranja organizacije dogodka.
Razlike so tudi glede števila ali tipa sodelujočih organizacij. Slednje je
primer večine neposrednih subvencij EK, saj je to eden od načinov za
spodbujanje evropskega sodelovanja in zagotavljanje evropske
razsežnosti. V tem priročniku boste našli namige in priporočila za
projekte, ki vključujejo več kot enega partnerja; večino teh priporočil je
moč prilagoditi situaciji, ko organizacija nastopa kot samostojni
prijavitelj.

Obdobje upravičenosti in trajanje aktivnosti projekta
Razlikovanje med aktivnostmi, projekti in akcijami 53 je ključnega pomena
pri pregledu vašega prijave. Projekt bo sestavljen iz različnih aktivnosti 51 LLP program dovoljuje maksimalno dnevno nadomestilo za bivanje in stroške zaposlenih, ki so dosti
nižji od tistih pri ostalih programih.
52 Da bi izvedeli več o finančnem poročilu vašega projekta, si poglejte poglavje 3.6.
53 Glej slovar za definicijo “akcij” uporabljenih v tem priročniku.
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od priprave do implementacije in nadaljevanja. EK lahko določi
minimalno ali maksimalno trajanje aktivnosti (na primer ne dlje kot 21
dni za srečanje) in/ali maksimalno število mesecev za trajanje projekta 54,
kar pomeni, da je mnogo aktivnosti mogoče napovedati. Vaši partnerji bi
morali biti vključeni v vseh fazah projekta, bodisi z udeležbo na srečanjih
ali z izvajanjem nalog na lokalni ravni. Prepričajte se, da lahko pokažete
razliko med aktivnostmi za konkretne dogodke in aktivnostmi
načrtovanimi po koncu projekta, ki jih EK pričakuje.
Ko izbirate datume za vaš projekt v prijavnici, bodite pozorni pri
računanju mesecev, da boste znotraj okvirov, ki jih je postavila EK za to
konkretno akcijo – saj bo v nasprotnem primeru vaš projekt zavrnjen.
Izbrani datumi morajo biti znotraj obdobja upravičenosti: datumi med
katerimi se mora projekt začeti in zaključiti. Za akcije programov, ki imajo
več rokov na leto, boste našli obdobje upravičenosti, ki je vezano na
posamezni rok. V programu Evropa za državljane to velja pri akcijah 1.1.1
and 1.1.2, kjer so lahko predlogi podani več kot enkrat na leto in v skladu
s tem se mora projekt začeti na določen datum po roku 55.

Kvalitete dobre prijave
Ključno pri vsebini vašega predloga je, da obstaja vidna rdeča nit od
začetka pa do konca prijave. Ta okvirna tema, ali ključno načelo, vas bo
vodilo skozi pisanje prijave. Z uporabo istih besed za iste stvari, oziroma z
koherentnostjo ciljev, časovnice, rezultatov in vključenih ciljnih skupin, si
lahko pri tem pomagate.
Poenostavljen primer koherentnosti vseh elementov:


Problem: pomanjkanje evropske identitete in zavesti med učenci v
evropskih šolah, zaradi pomanjkanja učnih ur in aktivnosti o
Evropi;

54 V programu Evropa za državljane variira od 21 dni (za posamezno srečanje v okvira akcije 1.1.1) do 24
mesecev.
55 Evropa za državljane, programski priročnik, str. 12.
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Cilj: dvigniti zavest o Evropi in evropsko identiteto med učenci z
razvojem podpornih orodij za učitelje;
Aktivnosti in metodologija: razvoj usposabljanj in orodij za učitelje,
uporabnih za celo Evropo. Orodja bodo razvita glede na
identificirane potrebe učencev in učiteljev;
Rezultati: orodja za učitelje, usposabljanja, novo znanje za učitelje o tem kako vključiti evropsko dimenzijo v učne ure in novo znanje
- ter dvignjena zavest med učenci (osnovni problem rešen);
Vpliv: kratkoročen: evropska identiteta bo razvita med učenci
zaradi realizacije aktivnosti, povezanih z Evropo; dolgoročen: ostali
učenci bodo dvignili svojo evropsko identiteto in zavest zaradi
delitve in uporabe orodij, ki so jih razvile druge evropske šole.

Vaša prijava naj bo tako jasna kot sintetizirana. Povzetek mora jasno
opisati glavne dele vašega predloga na dojemljiv način, tako, da bo
vzbudil pozornost ocenjevalcev. Ne pozabite, da bo oseba, ki bo brala
vaš predlog, prebrala tudi stotine drugih, in da tudi ni prebral/a ničesar o
vašem predlogu, preden je dobil/a prijavo. Jasno izpostavite svojo
poanto zgolj z nujnimi besedami in bodite neposredni. Znotraj programa
Evropa za državljane, kot tudi pri mnogih drugih razpisih v okviru
programov EACEA, obstaja omejitev števila znakov v prijavi, kar vam
pomaga, da ste koncizni.
Nadalje, vaša ideja mora biti natančna, inovativna, kreativna in
realistična. Bolj kot vaša prijava ustreza kriterijem izbire in hkrati navaja
razvoj politik ter vključuje inovativne pristope in metodologije, bolj bo
vzbujala pozornost in večja bo možnost za dober rezultat. Morate biti
prepričljivi in prikazati, da vaš projekt lahko deluje in je učinkovit, in da vi
ter vaši partnerji imate kapacitete za realizacijo aktivnosti.
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2.3 Vloga in odgovornosti partnerjev
Kako najti mednarodne partnerje?
Najprej se obrnite na svojo obstoječo mrežo. Čeprav so vsi vaši partnerji
iz iste države kot vi, mogoče nekateri izmed njih poznajo organizacije v
tujini, s katerimi vas lahko povežejo. Predlagamo, da kontaktirate
organizacijo na vašem območju in sodelujete na usposabljanjih ali
študijskih obiskih: to je eden boljših načinov za spoznavanje organizacij
in ljudi, ki delajo na podobnem področju kot vi. EACEA in nacionalne
agencije pogosto organizirajo kontaktne seminarje ali “informativne
dneve”, ki so idealni za spoznavanje možnih partnerjev. Pri programu
Evropa za državljane lahko neposredno vprašate vašo nacionalno
informacijsko točko za program Evropa za državljane o organizacijah v
vaši državi ali v drugih evropskih državah.
Danes internet ponuja mnogo možnosti za iskanje partnerjev s
podobnimi interesi in cilji! Spletne strani kot so SALTO ali Twinning.org56
nudijo srečanja s potencialnimi partnerji. Pregledate lahko tudi
Facebook, Yahoo in LinkedIn skupine, ki dnevno postajajo vse bolj
ključno orodje za mreženje. Tematske skupine ponujajo možnosti
iskanja organizacij, ki delujejo na enakih področjih, medtem ko skupine,
ki ciljajo na konkretne evropske programe, omogočajo identifikacijo
primernih partnerjev znotraj konkretne akcije. Znotraj teh skupin lahko
najdete priložnosti za participacijo: če ste novi na nekem področju, vam
partnerstvo v prijavi ponuja možnosti pridobivanja izkušenj preden
postanete prijavitelj. Obstaja veliko lokalnih organizacij, ki si želijo
poiskati partnerja, kot ste vi!

Zahtevane izkušnje za partnerja
Najprej morate zagotoviti, da so vaši partnerji upravičeni sodelovati v
izbranem programu. Morajo imeti finančne in kadrovske kapacitete za
56 http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/ ali
http://www.twinning.org/en/find_a_partner.html
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izpolnjevanje svojih finančnih in operativnih obveznosti. Vključevanje
partnerjev z omejenimi finančnimi ali človeškimi viri je lahko zahtevno in
lahko ogrozi ustrezno implementacijo na lokalni ali mednarodni ravni.
Partnerji morajo imeti izkušnje s specifičnimi temami, na katere se
projekt nanaša, in s ciljnimi skupinami. Lahko je koristno, ne pa nujno, da
so vaši prihodnji partnerji že sodelovali pri implementaciji evropskih ali
kakšnih drugih projektov. EK pogosto preveri kapacitete partnerjev in
njihove izkušnje na terenu s pregledom projektov, ki so jih realizirali v
preteklosti. Vendar se ne obremenjujte, če gre v vašem primeru za prvi
tovrstni poskus: nekateri programi, kot je Evropa za državljane, Mladi v
akciji in Vseživljenjsko učenje spodbujajo vstop novih partnerjev brez
izkušenj skozi aktivnosti, ki jih ni težko upravljati in se je skozi njih
mogoče učiti sodelovanja v takšnih procesih.

Bodite popolnoma vključeni v ustvarjanje projekta
Oblikovanje projekta ni lahko, toda primernem partner lahko delo olajša
in lahko pripravi teren za korektno implementacijo projekta. Poznavanje
lokalne situacije in razpoložljivih virov vam bo pomagalo, da boste
realistični pri načrtovanju aktivnosti. Svetujemo vam, da ohranite
konstantno komunikacijo s partnerji od začetka projekta, da jim daste
občutek, da so del projekta, odgovorni za rezultate, ki se lahko razvijejo.
Organiziranje spletnih srečanj in pošiljanje vprašalnikov z informacijami,
ki jih potrebujete za pripravo prijave, sodobri načini za vzpostavljanje
pravega partnerskega odnosa.
Če imajo partnerji iste cilje, potrebe in izbrane ciljne skupine ter izkušnje
na terenu, bo projekt vsekakor imel več možnosti za uspeh.

Bodite zanesljivi
Partnerjem morate zaupati. Da vzpostavite medsebojno zaupanje,
morate poskrbeti, da so partnerji dosegljivi in dostopni (hitro
odgovarjanje na elektronsko pošto, natančni odgovori na vprašanja, itd.).
Poskušajte določiti eno kontaktno osebo iz partnerske organizacije. To je
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najboljši način, da dosežete medsebojno zaupanje in empatijo in
zagotovite, da je delo učinkovito in zadovoljivo za vse.

Prevzemite lokalne naloge
Lokalna vključenost partnerjev je ključna za uspeh projekta. Čeprav je vaš
projekt evropski in transnacionalen, ne more imeti posebnega smisla, če
nima lokalnega vpliva. Zato močno priporočamo, da partnerji
prevzamejo lokalne naloge.
Ko pišete prijavo razmislite o pripravljalnih aktivnostih na lokalni ravni za
vaše partnerje, na primer iskanje lokalnih udeležencev (ali drugih
lokalnih partnerskih organizacij) za projekt, ali odgovarjanje ciljnim
skupinam in njihovim potrebam. Obenem bodo morali izvajati
komunikacijo o projektu, da bodo nadgradili opaznost in razširjenost
projekta in njegovih rezultatov. Izkoristite lokalne ali nacionalne vire, ki
jih imajo na razpolago, na primer lokalno radijsko postajo, s katero
sodelujejo, ali nacionalno mrežo, skozi katero lahko prispevajo k
prepoznavnosti projekta. Zakaj? Ker je za uspeh vašega projekta nujno,
da so rezultati čim bolj razširjeni po Evropi. Priprava dobrega
komunikacijskega načrta bo definitivno dala dodano vrednost vašemu
projektu.
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3. Sposobnosti projektnega vodenja:
implementacija projekta
Čestitamo, vaš projekt je bil izbran! Zdaj je čas za realizacijo. V tem
poglavju bomo analizirali glavne korake v procesu implementacije
odobrenega projekta

3.1 Pogodba z EK
Poleg finančnih pravil obstajajo tudi drugi Splošni pogoji , ki veljajo za
vse subvencije EK 57. Odvisno od programa boste prejeli odločitev o
financiranju ali sporazum o financiranju. Program Evropa za državljane
vam, če ste organizacija, ustanovljena v EU, pošlje odločitev o
financiranju (ki jo ni treba podpisati), če pa ste iz države ne-članice EU, pa
boste podpisali sporazum o financiranju, ki mora biti podpisan z obeh
strani, preden se aktivnost začne. Drug primer je LLP program, kjer je
lahko sporazum o financiranju namenjen več uporabnikom (podpisan s
strani vseh članov konzorcija) ali pa enemu uporabniku (med EK in
posameznim upravičencem).
Ne glede na obliko bo pogodba med drugim vsebovala obligacije
upravičencev (npr. poročanje, poglavje 3.6) in pogodbene datume, ki
določajo obdobje, znotraj katerega lahko implementirate svoj projekt.
Kot smo že omenili, če se zgodi kakršnakoli zamuda pri izbirnem procesu,
bo EK upoštevala mesece, ki ste jih predvideli v prijavi. V vsakem primeru
bodo ti datumi označevali meje med aktivnostmi in posledično stroški.
Če teh omejitev ne upoštevate, so stroški neupravičeni.
Da bi spodbudila implementacijo aktivnosti EK navadno omogoča predfinanciranje pred začetkom implementacije (50% pri programu Evropa za
državljane in 80% pri programu Mladi v akciji). Pogodba z EK lahko
zahteva finančno jamstvo (vaše ali zunanje), da zagotovi finančno

57 Splošni pogoji za odločitev o dodelitvi sredstev EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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izvedljivost projekta. Prepričajte se, da izpolnjujete zahteve za pridobitev
pred-financiranja, in da daste vse potrebne dokumente na razpolago
(npr. bančni račun vaše organizacije).

Pogodbene spremembe
Pogodba ne ureja zgolj finančnih zadev, ampak se nanaša tudi na
predlog, ki ste ga oddali in je bil pogoj za odobritev vašega projekta. Če
torej niso bile zahtevane nobene spremembe načrtovanih dejavnosti,
mora biti originalna prijava spoštovana z vidika aktivnosti, časovnice,
metodologije, števila sodelujočih, itd.
Pomembne spremembe morajo biti javljene EK dovolj zgodaj, da lahko
uslužbenci sprejmejo odločitev in posredujejo odgovor. Specifična
pravila glede spreminjanja pogodbe in sprememb (brez pogodbenih
posledic) so specificirane v pogodbi. Najbolj pogost primer so
prestavitev datuma dogodka in podaljšanje trajanja projekta (kar pomeni
amandma). V obeh primerih ste brez odobritve EK v resni nevarnosti, da
vaši stroški in aktivnosti projekta ne bodo priznani.

3.2 Partnerski sporazum
Biti del evropskega projekta implicira nekaj administrativnih in finančnih
obveznosti, ki jih morajo partnerji sprejeti, da bodo spoštovali pravila in
obveznosti poročanja EK.
Če je pogodba z EK taka, da ne zahteva podpisa partnerjev, je bilateralna
pogodba med vami in vašimi partnerji način, kako zagotoviti spoštovanje
obveznosti: to ponuja varnost za vse vpletene z jasnim razdelilnikom
nalog in dogovorjenega proračuna. Ta pogodba ne bo vključevala EK kot
tretjega partnerja, vendar jo EK zelo priporoča za projekte financirane s
strani evropskih programov.
Zahtevati podpis partnerskega sporazuma ne izkazuje nezaupanje do
vaših partnerjev; je zgolj način zagotavljanja dobre implementacije
projekta, z navedbo vloge in odgovornosti vsakega partnerja. Ta
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sporazum je tudi orodje, ki vam bo pomagalo anticipirati nepredvidene
dogodke in kako na njih reagirati.

Oblika in vsebina
Če vas EK ne zavezuje k izpolnjevanju tega sporazuma vam tudi ne bo
dala na razpolago primera takšnega sporazuma. Če je vaš primer tak, pač
sami oblikujete dokument, ki navaja vloge, odgovornosti in pravice
partnerjev. Tak dokument lahko vsebuje seznam dejavnosti, ki jih je treba
realizirati (priprava dogodkov, izbor sodelujočih, prepoznavnost,
ocenjevalne dejavnosti, itd.), obveznosti poročanja in finančne vidike:
kateri stroški bodo povrnjeni na podlagi katerih priloženih dokumentov.
Ta sporazum ne sme biti predolg (2 ali 3 strani), prinaša pa prednost
jasno določenega okvira projekta, posebej njegovih finančnih vidikov.
Narejen mora biti v duplikatu in podpisan s strani pravnih zastopnikov
obeh organizacij.

3.3 Implementacija
Če je vaš predlog odobren, je implementacija tisti trenutek, ko je vaš
projekt realiziran na podlagi različnih korakov, ki ste jih predvideli.

Določite časovnico in datume
Osnova je določiti natančen urnik dela za različne faze projekta, ki ga
sprejemate vi in vaši partnerji. Prepričajte se, da ga vi in tudi partnerji
spoštujejo! Ta urnik postavljate zato, da zagotovite čim večji uspeh in
doseg vaših ciljev. Zato morate definirati urnik v skladu z cilji, ki jih želite
doseči skozi vaš projekt. Bodite pozorni na lokalni kontekst, dostopnost
vaših partnerjev, na zunanje dogodke na lokalni ali evropski ravni (npr.
proslave, volitve, itd.). Biti morate zelo natančni pri določanju datumov
aktivnosti, saj velik del uspeha temelji na realistični izbiri datumov z
vidika časa, ki je na voljo za izvedbo posameznih nalog. Zapomnite si, da
morate za vsako pomembno spremembo pridobiti soglasje EK.
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Delite odgovornosti za maksimizacijo znanja
Tu veljajo isti namigi kot pri fazi prijave: za korektno implementacijo
projekta morajo vaši partnerji pokazati, da so predani ideji in
dejavnostim, da so zanesljivi tako na lokalnem kot mednarodnem nivoju.
To pogosto prinaša preveliko izzivov, ki so lahko logistične, vsebinske,
pravne idr. narave, hkrati pa lahko k projektu prispevajo z različnimi
sposobnostmi in s tem doprinesejo k enemu izmed ciljev evropskega
sodelovanja: učenju in izmenjavi z drugimi evropskimi realnostmi.
Bi si želeli, da so vaši partnerji bolj vključeni? Tu je nekaj namigov:
 Pogovarjajte se z njimi in skrbite za njih: bolj kot komunicirate o
različnih korakih, bolj se bodo partnerji počutili pomembne (kar
tudi so!) in bolj bodo pripravljeni sodelovati. Ttudi če za nekatere
aktivnosti niso zadolženi, je dobro, da jih o njih informirate.
Posledično se bodo počutili kot solastniki projekta in rezultatov.
Danes je zelo razširjen način komuniciranja brez stroškov Skype 58.
 Pokažite zanimanje in interes: ne obveščajte partnerjev v zadnjem
trenutku in s tem pokažite partnerjem, kako ključna je njihova
participacija v projektu. Ovrednotite znanja in strokovnost
partnerjev v temah in nalogah projekta, četudi jih v fazi prijave
niste poznali. Če je partner pokazal visoko stopnjo učinkovitosti pri
uporabi družbenih omrežij, zakaj ne bi zaprosili za njegovo
podporo pri razvoju Facebook strani projekta?
 Podprite jih v primeru težav: partnerji lahko izkusijo težave pri
rekrutiranju sodelujočih za svoje aktivnosti, pri realiziranju nalog v
okviru dane časovnice … Če boste sledili njihovemu delu in
predpostavili izzive, s katerimi se bodo soočili, jim boste lahko
svetovali glede premagovanja problemov, kar jim bo zagotovo v
pomoč.

58 Če ste novinec pri uporabi Skype, vam lahko pomaga ta priročnik: https://support.skype.com/en/userguides
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Pomembnost kohezivnega partnerstva
Ustvarjanje in ohranjanje duha konzorcija implicira visoko stopnjo
vključenosti in motiviranosti vaših partnerjev skozi celoten projekt. Skozi
tako partnerstvo boste maksimizirali prenose znanj in pridobivanje novih
spretnosti.
Izvedba projekta ni zgolj odgovornost koordinatorja, je pa res, da mora
koordinator dobro upravljati. Partnerji lahko zaprosijo za referenčne
okvire za izvedbo svojih aktivnosti in brez njih se lahko to pozna pri
njihovi motivaciji. Res je, da je izvedba lokalnih nalog njihova izključna
odgovornost, toda ne pozabite, da je realizacija vaših ciljev odvisna od
sodelovanja vseh vključenih akterjev .
Ker se vaš projekt nanaša na evropske potrebe in zasleduje evropske
cilje, je nujno, da je evropska dimenzija prikazana deloma skozi aktivno
participacijo vseh partnerjev. To je tudi odličen način za pripravo dobre
in učinkovite diseminacije. Prav tako maksimizirate vpliv projekta, če
poskrbite za učinkovitost na široki transnacionalni fronti, saj s tem
dosežete več končnih uporabnikov.

Vključite lokalne skupnosti
Priporočamo, da pri implementaciji posamezne aktivnosti upoštevate, da
bo njen učinek maksimiziran, če ne vključuje zgolj predvidenih ciljnih
skupin, ampak obvešča tudi širšo javnost in tako izkoristi širšo udeležbo.
Če na primer organizirate mednarodno delavnico, bodo morebiti
vključene aktivnosti kot so konference, medkulturni večeri ali zaključne
predstave, ki so lahko odprte za lokalno skupnost. To bo sodelujoče
obogatilo s spoznanjem lokalne realnosti, medtem ko bo dvignilo
evropsko zavest zunanjih obiskovalcev.
Lokalne skupnosti lahko vključite z angažmajem lokalnih mrež vaših
partnerjev: vsak od njih je sigurno sposoben doseči del skupnosti, ki
verjetno ne predstavlja vaše tipične ciljne skupine. Takšno sodelovanje z
vašimi lokalnimi partnerji bo nove organizacije osveščalo o možnostih
evropskega sodelovanja in tako multipliciralo napovedan vpliv projekta.

46

3.4 Komunikacijska strategija
Kako zagotoviti dobro in učinkovito komunikacijo?
Najprej morate razmisliti, kdo so ciljne skupine vaših aktivnosti, ki so
namenjene vidnosti in diseminaciji. V skladu s tem boste izbrali različna
sredstva in orodja (vizualno podporo, medmrežje, stike z mediji itd.), s
katerimi boste dosegli različne želene cilje: na primer obveščati lokalne
skupnosti o dogodkih ali doseči nacionalne deležnike za razširjanje
publikacije.
Vedno imejte v mislih, da morate najprej zagotoviti, da vas opazijo!
Pritegnite pozornost ljudi in jih pripravite do tega, da si bodo ljudje želeli
izvedeti, kar jim hočete povedati, in tako povečajte učinek svojega
projekta.
Ključni elementi
Komunikacija je posredovanje sporočila, ki ga želite deliti z različnimi
ljudmi ali organizacijami. Kakršnokoli sredstvo boste za to izbrali, morate
imeti v mislih štiri ključne besede, ki naj vodijo vašo komunikacijsko
strategijo.
Biti mora: preprosta, da jo bo moč hitro razumeti; jasna, tako da ljudje
dobijo vse informacije naenkrat, kreativna z uporabo inovativnih
načinov in formatov za doseganje cilja ter atraktivna - tako, da ljudi
'ujamete'in jih presenetite, da si želijo izvedeti več!
Vizualna identiteta
Četudi je projekt majhen v smislu sredstev ali trajanja, se morate
zavedati, da vizualna identiteta omogoča takojšnjo prepoznavnost.
Temu lahko rečemo tudi korporativna identiteta, ali “blagovna znamka”,
ki unikatno identificira vaš projekt. Na podlagi vizualne identitete 59 bodo
vsi elementi in orodja, namenjeni vidnosti projeta, izdelani koherentno:

59 Koristne informacije o novi vizualni identiteti EK najdete na:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
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logo, spletna stran, posterji, pisemske glave, naslovnice, itd. Navadno je
vizualna identiteta vezana na zgodovino projekta, ime ali katerikoli drugi
relevanten element, ki se vam zdi smiselen. Uporabite svojo domišljijo in
bodite kreativni! 60

Vidnost
Včasih zaradi omejitve količine znakov dejavnosti, povezane z
zagotavljanjem vidnosti, niso popolnoma definirane v prijavnici. Zato
lahko med implementacijo projekta izbirate med mnogimi podpornimi
orodji, da obvestite druge o obstoju vašega projekta: (letaki, brošurami,
plakati na ulicah, spletnimi stranmi, družbenimi omrežjji, blogi,
adremami in RSS, oglasi v medijih ....
V vseh primerih si želite:
o pridobiti pozornost (pripraviti ljudi do tega, da bi radi vedeli več),
o podati ključne informacije (kaj, kdaj, kje, kdo...),
o podati povezave in kontakte za več informacij.

Odnosi z mediji
Izjava za medije je dokument, ki opisuje katerokoli specifično dejavnost
ali dogodek, ki ga želite propagirati. Če vizualne komunikacije zahtevajo
več denarja, pa odnosi z mediji zahtevajo predvsem vaš čas in energijo.
So pa lahko izjemno učinkovito orodje, še posebej, če dosežete
množične medije oz. tiste z velikim občinstvom.
Vaš cilj je, da postanete pomembni za novinarje: dosezite, da bodo imeli
občutek, da MORAJO govoriti z vami!
Nekaj namigov:
o

Spoznajte, kako novinrji razmišljajo!

60 Potrebujete navdih? Obiščite ta blog: http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-constructionguides
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Primanjkuje jim časa, zato jim olajšajte delo. Pogosto samo prekopirajo
tekst, ki ste jim ga pripravili... Primanjkuje jim detajlnih informacij in
seveda ne morejo vedeti vsega, saj pišejo o zelo različnih temah:
pripravite tekste, ki so preprosti in razumni za novince.
Novinarji imajo tudi uredniške omejitve: če imate “eksplicitno vsebino”
se prepričajte, ali to lahko spravite v okvire uredniške politike. Če tega ne
morete, prilagodite način opisovanja vašega dogodka/pobude..
o

Bodite vztrajni!

Lahko pozabijo na vas: spomnite jih, da obstajate - preko spletne pošte,
ali še bolje, preko telefona..
Še nekaj elementov je zelo učinkovitih v odnosih z mediji – to so vaša
osebna družbena mreža, inovativnost in drznost.
Kako sestaviti privlačno izjavo za javnost
Izjava za javnost je eno stran dolg dokument, v katerem podate osnovna
dejstva o vašem dogodku ali pobudi. V treh ali štirih odstavkih
povzamete ozadje, dodate eno ali dve ključni dejstvi, in nekaj spletnih
povezav. Bodite natančni, točni in povejte veliko z nekaj besedami in
preprostimi stavki.
Ne pozabite pustiti kontakta samo ene osebe in poskrbite za privlačen
izgled teksta. Vašim kontaktom v medijih jo pošljite teden ali dva pred
izbranim datumom in nato še enkrat nekaj dni prej.
Kako sestaviti privlačen komplet za tisk
To je bolj detajlen dokument o vašem dogodku ali projektu. Lahko
poveste več o kontekstu vašega projekta, podrobnostih programa, o
rezultatih, perspektivah za prihodnost, itd. Lahko znaša od 10 do 15
strani, izjemoma več. Dodajte stran s kontakti (vedno samo ena
kontaktna oseba) in na vsaki strani navedite: ime – telefon – elektronski
naslov.
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Diseminacija in izkoriščanje rezultatov
Ta proces mora biti v prijavnici dodelan veliko bolj natančno kot vidnost
oz. prepoznavnost, saj je ključni element pri doseganju ciljev. Brez
diseminacije ne moremo zagotoviti, da bo širša javnost izvedela za
rezultate in da jih bo lahko v prihodnosti izkoristila. EK temu posveča
veliko pozornosti, saj je to najboljši način zagotavljanja, da kljub
majhnemu deležu sodelujočih koristi tega sodelovanja dosežejo
praktično vsakogar v Evropi.
Poleg ciljnih skupin vašega projekta si morate predstavljati konkretna
dejanja, ki bi deležnike pripeljala bližje k vašim rezultatom in jih
zainteresirala za njihovo uporabo v prihodnosti.
Tukaj reproduciramo EU model petih stopenj 61, ker smatramo, da je
relevanten pri načrtovanju diseminacije in izkoriščanja rezultatov:
 jasna opredelitev potrebe ter ciljev diseminacije in uporabe
rezultatov;
 strategija, ki bo opredelila, katere rezultate diseminirati katerim
javnostim – in temu primerno oblikovanje programov in pobud;
 določanje organizacijskih pristopov različnih deležnikov in
porazdelitev odgovornosti in virov;
 implementacija strategije z identifikacijo in zbiranjem rezultatov in
izvajanjem aktivnosti diseminacije in izkoriščanja;
 nadzor in evalvacija učinkov aktivnosti.
Orodja za diseminacijo se razlikujejo glede na ciljne skupine in
razpoložljive vire, npr. tiskane publikacije, avdiovizualna orodja, spletne
brošure, itd. Diseminacija lahko poteka v različnih oblikah: preko
konferenc deležnikov, adrem, uporabe spletne strani projekta, družbenih
omrežij, tematskih skupin na spletu, itd.

61 Proces diseminacije in izkoriščanja:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/process_en.htm
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3.5 Finančno upravljanje
Koordiniranje projekta ima ključni element – finančno upravljanje. Ker se
v tem priročniku ukvarjamo predvsem s projektnimi predlogi v sklopu
EACEA, toplo priporočamo Finančni informacijski paket, ki je bil izdan
2012 62. V njem najdete praktični vodič za računovodstvo, gotovinsko in
bančno upravljanje, dokumentacijo, arhiviranje in vodenje evidenc,
modifikacije sporazumov o financiranju, neprofitnost, plačilne liste in
upravljanje s časom, potne stroške in nadomestila, nadzorne in revizijske
obiske.

Kdo je vodja?
Finančno upravljanje je v prvi vrsti odgovornost organizacije, ki ima
pogodbo z EK. Če ste vi upravičenec financiranja, je vaš interes, da je
računovodstvo izvedeno na način, ki vam omogoča dokazati, kako so bila
sredstva porabljena v okviru vaših projektnih aktivnosti.
Tudi drugi partnerji so odgovorni za finančno upravljanje, ker imajo
pogosto svoj proračun za izvedbo svojih aktivnosti. Vzpostavitev jasnih
pravil finančnega upravljanja bo celotnemu konzorciju olajšala fazo
poročanja.
Eden glavnih načel v okviru finančnih uredb EK je načelo smotrnega
finančnega upravljanja 63. To predpostavlja, da imajo upravičenci do
financiranja obveznost trošiti EU sredstva v skladu z načeli
ekonomičnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Poglejmo kako zagotoviti
skladnost z vsakim od teh principov:

62 EACEA Finančni Informacijski paket: http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf
63 Smiselno finančno upravljanje temelji na finančnih uredbah EK. Opis, ki smo ga reproducirali v tem
priročniku, je mogoče najti v priročniku programa LLP 2013, 1. del, str. 42:
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
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učinkovitost: je povezana z najboljšim možnim odnosom med
porabljenimi viri in doseženimi rezultati. Ali je število pričakovanih
publikacij nujno za zagotavljanje vpliva projekta, ali bi zmanjšanje
števila ne imelo posledic na učinke projekta?
ekonomičnost: stroški bodo definirani pravočasno, v ustrezni
kvaliteti in kvantiteti in ob upoštevanju najugodnejše cene. Ali na
primer obstaja kaka druga tiskarna, ki zagotavlja boljšo ceno za
izdajo publikacije?
uspešnost: doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov. Ali je tiskanje
publikacije najboljši možen način za doseganje ciljne populacije ali
bi morebiti zadostovala spletna verzija?

Zelo Pomembne Stvari
Omenjeni finančno – informacijski paket ima dolg seznam nasvetov, ki
jih zelo priporočamo. Tu je nekaj najpomembnejših stvari, na katere
morate misliti za smiselno finančno upravljanje:
 stroške, ki jih je moč identificirati in verificirati: ne glede na to po
katerem sistemu ste financirani, morate zagotoviti, da so vsi
javljeni stroški povezljivi z aktivnostmi (vključeni človeški viri,
materiali, potni stroški, itd.) in predvsem, da se jih da verificirati.
Zato shranite vsa dokazila kakršnihkoli stroškov, saj jih lahko
zahtevajo v okviru inšpekcije v roku petih let po končanju
projekta;
 upravičeni datum in stroški: omenili smo že, kako pomembno je,
da porabimo EU sredstva znotraj upravičenih datumov projekta.
Posledično je potrebno zagotoviti, da so vsi računi plačani do
zadnjega dneva projekta, kar pomeni, da je bil denar porabljen v
skladu z napovedanimi aktivnostmi. Denar morate porabiti v
skladu z načrtovanim proračunom. EK ne bo pristal na zvišanje
odobrenega financiranja.
 delo z več valutami: ko morate menjati eno valuto za drugo,
morate upoštevati nekaj temeljnih pravil: uporabiti morate
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menjalni tečaj EK 64. Uporabiti morate tečaj specifičnega meseca, ki
je naveden v pogodbi (npr. mesec prejema pred-financiranja...).

3.6 Poročanje
Postavite interni sistem poročanja
Poročanje pomeni podajanje informacij in prikazovanje realizacije
aktivnosti in nastajanja stroškov. Vzpostavitev internega sistema
poročanja o dejavnostih in financah v vaši organizaciji in s strani vaših
partnerjev je ključnega pomena. To vam bo zagotovilo nadzor nad vsemi
fazami projekta na različnih lokacijah in je predvsem predhodni korak
pred poročanjem EK kot del pogodbenih obveznosti, ki ste jih prevzeli.
Ko vzpostavite partnerstvo, se prepričajte, da imajo vsi kadrovske in
finančne sposobnosti za izpolnjevanje nalog, kot je pošiljanje časovnic
(dokument, ki dokazuje število ur porabljenih na projektu) ali za
izpolnjevanje list prisotnosti pri organizaciji lokalnih dejavnosti. Jasnost
pri obveznostih glede poročanja v partnerskem sporazumu lahko
pomaga partnerjem pri izpolnjevanju njihovih dolžnosti.

Vsebinsko poročilo
Kot smo že povedali, je ena glavnih obvez, ki izhajajo iz pogodbe z EK,
finančno in tehnično poročilo. Kot to velja v primeru prijave, je uporaba
pravilnega dokumenta, ki ga da na voljo EK, ključna, zato se prepričajte,
da uporabljate obrazce, ki ustrezajo vašemu pogodbenemu letu. Če niste
prepričani, poglejte številko pogodbe ali odločitev o financiranju vašega
projekta: tam je navedeno pogodbeno leto.
Tehnično poročilo vključuje opis resničnih aktivnosti tekom celotnega
življenjskega cikla projekta. Demonstrirati morate, da so bili cilji
aktivnosti doseženi, koristno pa je tudi prikazati evalvacijo rezultatov
vašega projekta.

64http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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To poročilo je navadno tudi namenjeno opisu kakršnihkoli sprememb, ki
so se zgodile med življenjskim ciklom projekta, kot tudi za opis
kakršnihkoli težav, ki so se pojavile in bi lahko uslužbencem EK
pripomogle pri podpori prihodnjim upravičencem ali za spremembo
pravil programov.

Finančno poročilo
Finančno poročilo je zelo pomemben del zaključka vašega projekta.
Sodelovanje vaših partnerjev je pomembno, da pridobite vse potrebne
dokumente za dokazovanje vaših stroškov.
Poročanje o stroških projekta boste prilagodili sistemu financiranja:
 Pavšalni sistem: ta sistem je preprost, saj morate zgolj dokazati
dejansko število sodelujočih, število uporabljenih orodij in
partnerjev, skupaj z zaključnim vsebinskim poročilom.
 Proračunski sistem: stroški navedeni v končnem poročilu morajo
biti ustrezno utemeljeni, kljub temu, da dokazila stroškov v
trenutku oddaje poročila navadno niso zahtevana, lahko pa so
predmet poglobljene analize EK ali revizorjev. Prepričani morate
biti, da imate vsa dokazila o stroških, ki jih navajate v poročilu.
Obstajati mora konsistentnost stroškov in dejavnosti, opisanih v
vsebinskem poročilu.
Na podlagi finančnega poročila in njegoveodobritve boste prejeli
končno plačilo. Če je število spremenljivk nižje od napovedanega (pri
pavšalnem sistemu), ali če niste porabili vsega napovedanega proračuna
(proračunski sistem), bo končno plačilo s strani EK ustrezno zmanjšano. V
zadnjem primeru morate imeti v mislih, da bo odobren delež sofinanciranja upoštevan in boste dobili dogovorjen odstotek realnih
končnih stroškov.
Končno, ne pozabite dodati vseh obveznih dokumentov, ki se lahko od
programa do programa razlikujejo: seznam udeležencev na dogodku,
odrezki letalskih kart (boarding passes), orodja za diseminacijo, itd. Da se
izognete presenečenjem v zadnjih trenutkih, preverite dokumentacijo za
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poročilo preden začnete s projektom. Lahko da boste potrebovali
specifičen list za listo prisotnosti na dogodku.
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4. 'Pribor za preživetje'za novince v
mednarodnih projektih
4.1 Mednarodni in kulturni problemi
Sodelovanje v mednarodni sferi je resnično zanimivo, ampak včasih tudi
razdiralno, če ga niste vajeni. Tukaj smo zbrali nekaj nasvetov, ki vam
bodo v pomoč.

Prepoznajte kulturno in jezikovno raznolikost
Pomembno je poudariti, da lahko med vami in partnerskimi državami
obstaja precej razlik, čeprav je to logično. Zavedajte se tega in nikoli ne
sodite ničesar skozi vaš način razmišljanja – to bi bilo najslabše. Kulturne
razlike se lahko pokažejo pri upravljanju časa in pri lovljenju rokov, ali pri
estetskem oblikovanju podobe prepoznavnosti.
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Dodatna posledica kulturne raznolikosti je jezik: prepričajte se, da ste
izbrali tistega, ki ga vsi razumejo in govorijo. V primeru, da aktivnosti
vključujejo sodelujoče, ki ne poznajo glavnega jezika, morate zagotoviti
podporo prevajalcev, ali kolegov, ki govore isti jezik.

Bodite skromni in odprti glede drugih kultur
Zapomnite si, da je veliko vaših prepričanj mentalnih konstruktov,
temelječih na vaši kulturi... Izbrišite stereotipe, posebej tiste, ki vas bodo
ločevali od ostalih držav in kultur. Nasprotno se vedno potrudite poiskati
razlage za tisto, česar ne razumete, namesto da podležete kulturno
pogojenim predsodkom. To pomeni, da nikoli ne pomislite, da je ena
izmed kultur pravilna, druga pa napačna.

Delite medkulturna ozadja in lokalne situacije
Ne pozabite, da so tudi vaši partnerji glede medkulturnih problemov
lahko prav tako v precepu kot ste sami... Delite to kulturno raznolikost in
bogastvo preko pogovorov in razlag o vaši kulturi, navadah in običajih,
identiteti, itd. Obojestransko razumevanje bo postal lažje, če storite prvo
potezo pri reševanju tega problema.
Pogovori o vaši lokalni situaciji so toplo priporočeni, da ne rečemo
obvezni. Razumevanje lokalnega konteksta glede socialnega,
ekonomskega, demografskega ali političnega vidika je neizogibno pred
razmišljanjem o projektu, ki bo imel lokalni vpliv. To bo tudi izboljšalo
fokus vaših partnerjev in pripeljalo do tega, da se bodo drugi zavedali
vaše lokalne situacije, kar bo doprineslo k izgradnji Evrope.

4.2 Pred realizacijo projekta
Namigi, kako zagotoviti zanesljive partnerje
Sedaj že veste, kaj naj bi vaši partnerji počeli in kaj naj bi bila njihova
odgovornost. Če želite preveriti, ali se lahko na njih v tem smislu
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zanesete, lahko: po spletu pogledate, pri kakšnih projektih so že
sodelovali, kdo so njihovi financerji in predvsem, kaj si tisti, ki jih poznajo,
mislijo o njihovi profesionalnosti.

Kam se obrniti, če potrebujete pomoč
Če ste soočeni s problemom, ki ga ne morete rešiti, ne zaženite panike!
Vsak problem ima svojo rešitev, samo najti jo je potrebno.
Prva stvar, ki jo lahko naredite je, da na spletu poiščete odgovor na vaša
vprašanja. Veliko evropskih programov ima t.i. FAQ strani 65, ki lahko
ponudijo odgovore na večino vaših vprašanj. Eden od načinov
oblikovanja partnerstva je, da svojim partnerjem predstavite svoje
dvome – možno je, da so bolj izkušeni od vas in vam lahko pomagajo.
In končno, naj vas ne bo strah kontaktirati podporne strukture ali
financerja, na primer EACEA ali točk EZD: najbolj lahko zaupate
informaciji, ki prihaja iz originalnega vira.

Komunikacijske metode za ohranjanje stalnega stika
Dobra interna komunikacija je ključ do dobrega projekta. Postavite
učinkovit in dinamičen komunikacijski sistem (splet, Skype, telefon), ki se
ne bo spreminjal skozi različne faze projekta. Vzdržujte redne stike z
vašimi partnerji in bodite na tekočem, kako jim gre pri izvajanju njihovih
nalog.
Včasih je komunikacija z vašimi partnerji manj formalna, ker jih dobro
poznate (so v vaši starostni skupini, itd), včasih pa boste imeli partnerje,
ki so jim formalni odnosi pomembni - uporabite svojo zdravo pamet!

65Tu lahko najde FAQ za program Evropa za državljane:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/faq_en.php in
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php#mascot_modal
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4.3 Med realizacijo projekta
Načrtovanje projektnih srečanj
Svoje partnerje lahko srečate že prej, vsekakor pa jih boste med
realizacijo projekta. Že vnaprej pripravite ustrezen koledar srečanj, tako
da so vsi partnerji na voljo ob izbranih datumih. Organizacije so lahko
vključene v več projektov in aktivnosti, zato je spoštovanje časovnice
ključnega pomena, če boste želeli izvesti aktivnosti.
Tipologija srečanj se lahko razlikuje med različnimi programi. Pri
dolgotrajnejših projektih z večjim proračunom je ključno začetno
srečanje. Majhni projekti so možni z izvedbo zgolj enega srečanja, ki se
lahko izvede v obliki usposabljanja, študijskega obiska, delavnice, itd.
Pri projektih je pogosto smiselno menjavati države za različna srečanja.
Za vsak načrtovan dogodek ali srečanje izberite eno državo.

Vsem v vaši organizaciji predstavite evropski projekt
Ko pričenjate z evropskimi ali transnacionalnimi projekti morate vse v
vaši organizaciji s tem seznaniti, da lahko vsi sodelujejo. Tako bo lažje
vključiti vaše kolege v trenutne in bodoče evropske projekte.
Razložiti morate, zakaj so evropski projekti pomembni za vašo
organizacijo in pri tem morate biti prepričljivi. Povejte, koliko se cilji
projekta ujemajo s tistimi vaše organizacije, četudi so predvsem lokalne
narave, in kakšne bodo koristi rezultatov programa.

Gostite del srečanja ali celo srečanje v vaši pisarni
To je način, kako zagotoviti, da bo vaše lokalno delovanje poznano tudi
na tujem in bo vključilo vaše kolege v evropske aktivnosti preko srečanj z
vašimi transnacionalnimi partnerji. Z gradnjo evropske zavesti začnite v
lastni pisarni!

Uporabite neformalno izobraževanje
Veliko evropskih srečanj uporablja neformalne učne metode, kadarkoli je
vključeno skupinsko delo. Neformalno delo je osnova večine organizacij,
60

ki delujejo na evropski ravni: to je prepričanje, da je učenje in
izobraževanje možno tudi izven šole/univerze in skozi celotno življenjsko
obdobje. Učenje in izobraževanje je nenehno trajajoč proces, ki bi ga
morali spodbujati skozi različne načine, vključno z neformalnimi
metodami. Te imajo tri glavne prednosti: lahko delate ali se učite skozi
zabavne aktivnosti, so nove in privlačne za vsakogar ter omogočajo
pomnjenje in pridobivanje znanja na bolj naraven in torej bolj učinkovit
način.
Na primer: aktivnosti začetnega srečanja lahko potekajo v obliki t.i. 'icebreaker-jev' (aktivnosti, ki ljudem dvigujejo samozavest in olajšajo
medsebojno spoznavanje), 'team-building' iger (grajenje zaupanja in
pozitivne energije za sodelovanje med ekipo) in 'energizer-jev' (ki
'prebudijo' skupino), itd. Če teh metod ne poznate, obiščite spletne
strani, ki smo vam jih predlagali 66. Namig: te metode niso namenjene
zgolj mladim, tako da le pogumno!

66 http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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Dodatek: Mreženje in uporaba IKT
Uporaba IKT je danes široko razširjena. IKT je del vsakdana večine ljudi, ki
ga uporabljajo tako v prostem času kot v poklicnem življenju.
Pomembno je, da ostajamo na tekočem z razvojem IKT, za kar obstajajta
dva ključna razloga:
1. pogosto ne poznamo vseh možnosti, ki nam jih IKT ponuja in bi
nam lahko zelo olajšale naše delo;
2. IKT se dnevno razvija in s poznavanjem tega razvoja lahko v
največji meri maksimiziramo njegov potencial v našo korist.

I. Znotraj partnerstva se dogovorite o uporabi IKT
Za kakšen namen?
Dandanes si projektno vodenje in druge procese težko predstavljamo
brez IKT: projektno planiranje in zasnova projektov, komuniciranje s
partnerji, pisanje prijav, predstavitve, implementacija in evalvacija
projektov, itd. Kot bomo videli kasneje, boste IKTpotrebovali tudi za
lastne komunikacijske potrebe.
Časovni prihranek in večja učinkovitost
Ni potrebno poudarjati, koliko časa in energije lahko prihranimo z
uporabo IKT. IKT poenostavljajo procese, zmanjšujejo razdalje in
povečujejo možnosti realizacije projektov sodelovanja. Pomislite na
vprašalnik, ki ga morate razdeliti med učitelje v različnih evropskih
državah: distribucija in ponovno zbiranje originalov je lahko zahtevna in
časovno neučinkovita, medtem ko orodja, kot je Google forms 67,
omogočajo pošiljanje spletnega vprašalnika vsem učiteljem, ki bi jih radi
dosegli, saj potrebujejo samo dostop do medmrežja (in ne potrebujejo

67 Lahko ustvarite besedila, vprašalnike, tabele, prezentacije ali slike, ki so kompatibilni z glavnimi Office
aplikacijami: https://drive.google.com
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Google računa). Ista tehnologija omogoča tudi istočasno oblikovanje
enotnega dokumenta iz razlčičnih računalnikov, povezanih v medmrežje.
Mogoče nekateri od vaših prohodnjih partnerjev ne poznajo teh orodij.
Zato je pomembno, da se prepričate, kakšno stopnjo poznavanja IKT
posedujejo vaši partnerji. Prvo srečanje s partnerji lahko izkoristite za
prenos znanj in izkušenj z uporabo tistih IKT, ki so najbolj koristni za vaše
partnerstvo.

Ostanite na tekočem z IKT orodji
V neprofitnem sektorju so IKT ključni zaradi številnih razlogov. Zaradi
različnih okoliščin morajo neprofitne organizacije velikorat doseči čim
večje število ljudi v čim krajšem času, za kar so IKT še posebej pripravni.
Hitro preverjanje na medmrežju vam bo pokazalo, kako IKT uporabljajo
največje organizacije in kakšne koristi imajo od tega.
Toda vse to ne velja zgolj za zasebne organizacije. Tudi javni organi se
vse bolj zavedajo dejstva, da so možnosti obveščanja javnosti in
pridobivanja njenih odzivov preko IKT vse večje. Samo pomislite na
lokalne občinske svetnike in politike, ki uporabljajo Twitter za
napovedovanje aktivnosti in novih projektov.
Vsak dan je razvito neko novo orodje IKT oziroma nov način uporabe
tega orodja. Kot že rečeno - če boste ostali na tekočem z razvojem, boste
ta orodja lahko maksimalno izkoristili.

II. Katera orodja?
Večina jih je zelo razširjenih in jih poznamo vsi:


uporabljajte elektronsko pošto za ohranjanje stikov in prejemanje
vsakodnevnih informacij. Svojo elektronsko pošto lahko upravljate
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s programsko opremo kot je Eudora, Thunderbird, Microsoft
Office Outlook 68...
Na medmrežju poiščite informacije, ki jih potrebujete, preko
različnih iskalnikov kot sta Google ali Bing. Uporabite orodja, kot
so “”, +, - za to, da natančneje opredelite svoje iskanje. Poiščite
specifične vsebine (slike, video posnetke, novice) preko iskalnikov.
Uporaba Facebook-a na delovnem mestu ni dovoljena, mar ne?
Tovrstne omejitve so razširjene tako v javnem kot v zasebnem
sektorju. Pa vendar so takšna omrežja zelo uporabna za mreženje
in širjenje informacij... Enako velja za storitve takojšnjega
sporočanja.
Oblak: ta sistem omogoča uporabo različnih naprav v eni mreži
(recimo, vašega pametnega telefona, prenosnika in stacionarnega
računalnika), bodisi za shranjevanje ali deljenje dokumentov.
Dropbox je zelo koristno orodje, ki vam omogoča nalaganje
vsebin na oddaljeni strežnik (do 8GB zastonj) in deljenje map z
drugimi uporabniki (poglej še: Sugarsync, Ubuntu One in že
omenjeni Google Drive).
Skype: kot smo že povedali,gre za storitev brezplačnega
telefoniranja in takojšnjega sporočanja, ki lahko predstavlja
idealno rešitev za omogočanje stalne komunikacije s kolegi in
partnerji.

III. Družbena omrežja
Družbeno mreženje je osrednji del projekta SOLE, saj nameravamo
izkoristiti učinkovitost, inovativnost in vplivnost, ki jo ponuja. Pogosto
slišimo, da družbena omrežja ponujajo možnosti brezplačnega
komuniciranja. Seveda so ta orodja v resnici na voljo zastonj, vendar to
ne pomeni, da njihova uporaba ne prinaša nikakršnih stroškov. Če jih

68 Nekateri bralniki elektronske pošte so brezplačni oz. odprtokodni – njihov seznam lahko preverite na
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_email_clients
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želimo namreč učinkovito izrabiti, moramo v to vložiti določeno količino
časa in truda.
Medmrežni viri za komuniciranje z zunanjimi partnerji so številni (spletne
strani, blogi, novice, elektronska pošta...). podrobno so predstavljeni v
poglavju 3. 4 (komunkacijska strategija), na tem mestu pa se bomo
osredotočili na tematiko družbenih omrežij.
Družbeno omrežje je v osnovi spletno orodje, tako rekoč spletna stran,
na katero lahko dodajate veliko različnih vsebin: tekst, posodobitev
statusa (nekaj besed o tem kaj počnete, razmišljate, kaj ste pripravljeni
deliti z drugimi...),slike, posnetke, povezave na druge strani, itd. Vse
skupaj sestavlja vaš “profil”. Od klasične spletne strani se razlikuje po
tem, da lahko bralci tudi “sledijo” vašemu profile in so lahko obveščeni o
vsaki spremembi tega profila. Postali bodo “uporabniki” oziroma
“sledilci” in bodo obveščeni o vseh spremembah in novicah, kadarkoli se
bodo povezali na medmrežje.

Zakaj in kako uporabljati družbena omrežja
Potencial družbenih omrežij
V zasebnem življenju je vaša odločitev, ali jih boste uporabljali ali ne. Pri
javnih aktivnostih pa se družabnim omrežjem ni mogoče izogniti.
Novost, ki jo prinašajo, je ta, da se sporočila in informacije pretakajo med
uporabniki na konstanten in interaktiven način.
Skozi družbena omrežja je mogoče doseči in povezati ljudi na hiter in
neformalen način. Omogočajo doseganje določenih občinstev, ki jih s
tradicionalnimi spletnimi orodji ne bi mogli doseči. Mnogo družbenih
omrežij je brezplačnih in hitrih, sajomogočajo visoko reakcijsko
frekvenco.
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Številke in dejstva
Leta 2012 je imel Facebook skoraj 850 milijonov uporabnikov, ki so bili
aktivni vsaj enkrat na mesec. 27,5% teh je bilo iz Evrope 69. Objave so
dosegale 2,7 milijard “všečkov” na dan. Vsak dan je bilo poslanih 175
millijonov tweet-ov, gumb Google +1 pa je bil uporabljen 5 milijard-krat
na dan 70. Te številke so vsak dan višje.
Kako maksimizirati koristi družbenih omrežij
Prva stvar, ki jo morate storiti, ko začnete uporabljati družbena omrežja
je, da ocenite vašo prisotnost na medmrežju. Če obiščete Google, Twitter
ali Facebook, lahko ugotovite, kako pogosto in v kakšnem kontekstu se
pojavlja vaša organizacija. To vam bo omogočilo definirati vašo strategijo
uporabe spleta in družbenih omrežij. Toda, bodite pozorni! Podjetja
uporabljajo t.i. 'piškotke' tako, da je verjetno, da bodo rezultati na
različnih računalnikih različni.
Nato izberete družbeno omrežje, ki ustreza vašim željam. Nekatera so
seveda neizogibna, vendar so tudi manjša lahko zelo učinkovita pri
specifičnih temah.
Ko oblikujete svojo stran ali profil, ne smete pozabiti, da bo to za ljudi
prvi stik z vašo organizacijo... Naj bo stran torej čim lepša in čim bolj
ustrezna,tako z vidika vizualne vsebine kot pisane besede. Če je le
mogoče, glavne vsebine prevedite še v kakšen jezik – po možnosti v
angleščino ali francoščino.
Ko boste postorili vse to, se morate zavedati, da vsebina ne nastaja sama
od sebe. Družbenim omrežjem je treba posvetiti čas, biti na njih aktiven
in objavljati vsebine, komentarje in odgovore. To je najboljši način, kako
zagotoviti, da ostanete komunikacijsko aktivni.

69 http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99
70 http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/100-fascinating-social-me_b_2185281.html
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Ne nazadnje pa morate biti pozorni tudi na pravna vprašanja, ki se tičejo
vaše organizacije. Pravila o zasebnosti včasih niso najbolj jasna in
družbena omrežja so mnogokrat podvržena kritikam zaradi kršenja
zasebnosti, sodelovanja z vladami, cenzure, itd.

Obstoječa družbena omrežja
Najpomembnejša
Facebook: največje družabno omrežje. Lahko delite tekste in
multimedijske vsebine, spremembe statusa, novice o vas in vaši
organizaciji in projektih. Lahko naredite profil vaše organizacije, da
obveščate 'prijatelje' o novicah, povezanih z vami. Po vsej verjetnosti bo
imela 'viralni' učinek, saj je dovolj, da ljudje 'všečkajo' vašo stran.
Vsekakor ustvarite tudi skupinsko stran, kjer se vaša skupnost lahko druži
in komunicira. Facebook skupine so mnogokrat uporabljene ob zaključku
projekta, da omogočijo udeležencem ohranjanje stikov in izvajanje
nadaljnjih skupnih dejavnosti.
Pri uporabi Facebooka, morate biti pozorni na varovanje zasebnosti.
Vsekakor si vzemite čas, da preučite informacije o zasebnosti in izberete
ustrezne nastavitve svojega profila, ki ustrezavašim potrebam. Facebook
smatra vse vsebine, ki so naložene na njihovi strežnikih, za svojo last,
česar se morate zavedati še posebej v luči avtorskih pravic in
intelektualne lastnine.
Twitter: delite vsebine preko 'instantnega sporočanja' obliki tekstov, ki
ne smejo presegati 140 znakov. Zelo uporaben je za podajanje kratkih in
udarnih informacij (možno je objaviti tudi povezave na druge spletne
strani). Lahko imate sledilce in sami sledite ljudem ali organizacijam, ki so
zanimivi za vas (imena, ki jim sledi simbol @), prav tako pa lahko
uporabite t.i. 'hashtags-e' (ključne besede, ki jim sledi simbol #), da
predstavite neko temo in poiščete tiste, ki o tem že govorijo ( npr.
#Europeanproject). 71
71 Da bi izvedeli več o tem kako uporabljati Twitter, obiščite: https://support.twitter.com/
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Linked In: profesionalno omrežje za posameznike, ki so pripravljeni
promovirati svoja znanja in poklicne veščine, je uporabno tudi za
organizacije, ki želijo poiskati nove kontakte, ali ki želijo rekrutirati nove
člane skozi profile in skupinske strani (tako kot pri Facebooku). Kot
mnogo drugih virov na spletu je Linked In doživel spremembe s strani
svojih uporabnikov in njihovih potreb. Nujen je, če iščete partnerje ali
projekte.
Google+: rastoče družbeno omrežje, ki se želi 'približati realnemu
življenju'. Nudi veliko različnih funkcij. Uporabnikom storitve Google+
omogoča definirati različne ravni 'krogov prijateljev', tako da vam
omogoča izbiro, s kom deliti katere vsebine.
Ostala relevantna družbena omrežja:
Nekatera od njih so razširjena predvsem v ZDA, vendar jih je smiselno
spoznati sedaj, preden dosežejo Evropo.
Wiser: globalna vas za deljenje vsebin in razvijanje solidarnosti za ljudi, ki
verjamejo v pravičnejši in bolj trajnostni svet.
Socialbusinessworld: družbeno omrežje za tiste, ki jih zanima socialno
podjetništvo, omogoča izmenjavo projektov in idej, izkušenj itd.
Pinterest: zelo estetsko in oblikovno usmerjeno orodje, ki omogoča
delitev slik in vsebine.
Foursquare: vaše sledilce obveščate o svoji natančni lokaciji.
FlickR: deljenje slik visoke ločljivosti preko vašega profila, v povezavi z
Yahoo-jem (podobno omrežju Picasa, ki je povezano z Google
računom).
Expeert: komuniciranje o vašem strokovnem znanju na specifičnih
področjih z ljudmi z istimi znanji ali sposobnostmi (na voljo zgolj v
francoščini).
Ning: ustvarite svoje lastno družabno omrežje.

IV. Ostanite na tekočem!
Družabno mreženje ni edini način za prejemanje in prenašanje
informacij. Sledeče strani sicer niso popolnoma identične stranem za
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družbeno mreženje, omogočajo pa vam širjenje informacij, ki so ključne
za vaš projekt ali organizacijo, in vam omogočajo, da ostajate na
tekočem z dogajanji na spletu!
Wikipedia: osnovana na wiki tehnologiji in je glavna spletna
enciklopedija, ki jo soustvarjajo in nadzirajo uporabniki. Ali je vaša
organizacija že v wikipediji?
YouTube: nezahtevno oblikovanje profila in deljenje zgolj video-vsebin.
Vsak dan se na Youtube pogleda več kot 4 milijarde video vsebin... (glej
še: Dailymotion).
Vimeo: druga najbolj poznana spletna stran za ogled video vsebin za
Youtube-om. Posebne kategorije za aktivizem, neprofitnost, umetnost,
itd.
TumblR: je brezplačna platforma za bloge, ki jih lahko delite s celim
svetom.
Slideshare: delite diapozitive in prezentacije.
Digg: pripravite uporabnike, da bodo glasovali o relevantnih straneh in
vsebinah.
Del.icio.us, ali Reddit: shranite seznam povezav in bookmarke ter ostale
vsebine.
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meme
Spletna meme je viralen kulturni simbol ali družbena ideja. Lahko je slika
ki jo bodo spletni uporabniki delili predvsem preko družbenih omrežij, a
ne samo preko njih. Večina je humorističnih in naravnanih na aktualne
razmere. Navadno je to pomenljiva slika z zabavnim sporočilom 72. Čeprav
ne predstavlja nujno najpametnejše vsebine na spletu, zaradi svoje

72 Npr: http://www.tumblr.com/tagged/obama-meme in http://www.quickmeme.com/MittRomney/?upcoming
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zabavnosti pritegne pozornost in doseže tisoče ljudi zelo hitro.
Neprofitne organizacije se začenjajo zavedati velikanske moči, ki jo
meme ponuja in jih že uporabljajo. Vedeti pa moramo, da jih ne smemo
odprto oglaševati, saj jih potem spletna skupnost ne sprejema.
Uspešen meme 73 je pameten, kreativen, pozornost vzbujajoč. Edina
razlika med običajnimi memi in tistim, ki je osredotočen na sporočilo, je v
tem, da slednji išče močno reakcijo gledalca z namenom, da bi slednji
dojel neko vsebino ali sporočilo 74.
Meme je lahko začetek uspešne komunikacijske kampanje glede vaše
ideje ali projekta.

73 http://www.netsquared.org/blog/joesolomon/7-steps-make-all-star-meme-your-nonprofi ali
http://osocio.org/message/im_sorry_we_could_have_stopped_catastrophic_climate_change/
74 http://www.smallact.com/blog/its-time-for-nonprofit-social-media-memes/
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Zaključek
Obvladajte in delite!
Upamo, da vam bo ta mali priročnik pomagal realizirati vaše projekte in
vam pomagal pri mednarodnem sodelovanju. Ker menimo, da je
mreženje in deljenje znanja izjemno pomembno, upamo, da boste
vsebino tega priročnika delili s čim širšim krogom interesentov! Hvala!

Podajte povratne informacije!
Prosimo, obveščajte nas o implementaciji vaših prihodnjih projektov,
bodisi v okviru programa Evropa za državljane, ali kakšnega drugega.
Prav tako bomo veseli vaših komentarjev o tem, kaj vam je v priročniku
všeč in kaj ne.
Kontaktirajte nas po e-pošti:
Angela Martinez: angela.martinez@cesie.org
oz. obiščite: www.project-sole.eu
Izpolnite tudi stalno anketo:
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LMOiszm36DfrGQA/viewform
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Uporabljeni spletni viri:
Pisanje in upravljanje evropskega projekta
EACEA “Helping you grow your project”:
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochu
re_110426_en.pdf
Twinning – Odbor evropskih regij in mest:
www.twinning.org/
Spletna stran EU:
http://europa.eu/
Spletna stran EK:
http://ec.europa.eu/
Spletna stran EACEA:
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Spletna stran DG EAC:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Spletna stran 'DG Development and cooperation':
http://ec.europa.eu/europeaid/
Search for Common Ground organisation:
http://www.sfcg.org/
SALTO- Youth:
www.salto-youth.net
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Informacije, diseminacija, IKT in družbena omrežja
Platforma EVE (DG EAC):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/
Abduzeedo - Design, inspiration and tutorials:
http://abduzeedo.com/
Družbena omrežja in bloganje:
www.jeffbullas.com
Spletni časopis Huffington Post:
www.huffingtonpost.com
Skype:
www.skype.com
Dropbox:
www.dropbox.com
Ubuntu One:
https://one.ubuntu.com/
Sugarsync:
https://www.sugarsync.com/
Google Drive:
https://drive.google.com
Thunderbird:
https://www.mozilla.org/EN/thunderbird/
Microsoft Office Outlook:
www.outlook.com
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Facebook:
www.facebook.com
Twitter:
www.twitter.com
Linked In:
www.linkedin.com
Google +:
https://plus.google.com/
Dailymotion:
www.dailymotion.com
Wikipedia:
www.wikipedia.org
Vimeo:
http://vimeo.com/
Wiser:
http://en.wiser.org/
Social Business World:
http://www.socialbusinessworld.org/
Digg:
http://digg.com/
Ning:
http://www.ning.com/
Tumblr:
http://www.tumblr.com/
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Slideshare:
http://www.slideshare.net/
Del.icio.us:
https://delicious.com/
Reddit:
http://reddit.com/
Pinterest:
http://pinterest.com/
Foursquare:
www.foursquare.com
Flickr:
http://www.flickr.com/
Google Picasa:
https://picasaweb.google.com/
Expeert:
http://expeert.com
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Slovar
Akcija: ta beseda ima več pomenov, večinoma pa se v tem priročniku
uporablja za definiranje različnih oblik intervencij v okviru EU programov
(npr., akcija 1 programa Evropa za državljane) in kot sinonim za projekt.
Dejavnosti: vsak posamezen korak vašega projekta, ki vodi k doseganju
ciljev.
Prijavitelj: organizacija, zadolžena za oddajo prijave. Ponavadi tudi
koordinira implementacijo, v nekaterih programih ni nujno, da je to ena
organizacija.
Izbirni kriteriji: različni elementi na podlagi katerih bodo strokovnjaki
ocenili vaš projekt (so tako kvantitativni kot kvalitativni).
Proračunsko osnovan sistem: sistem, v katerem je odobritev odvisna
od uravnoteženega proračuna, ki vključuje vse stroške, ki so potrebni za
realizacijo projekta.
Razpis za zbiranje predlogov: dokument, v katerem financer izrazi
potrebo po prijavi projektov znotraj specifičnih okvirov, ki so vezani na
administrativne in vsebinske elemente.
Konzorcij: sinonim za partnerstvo v projektnem menedžmentu.
Razširjanje: vse dejavnosti, namenjene razširjanju rezultatov projekta
med ciljne skupine, deležnike in/ali splošno javnost.
Upravičeni datumi: datumi, znotraj katerih mora biti projekt
implementiran.
Upravičenost prijaviteljev in partnerjev: podatek o tem, ali se
organizacija lahko prijavi na razpis ali postane partner glede na
specificirane kriterije.
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Evropa 2020: evropska strategija, usmerjena v leto 2020 s tremi
ključnimi temami: pametna, vključujoča in trajnostna rast. 75.
Evropska dodana vrednost: karakteristike, ki oplemenitijo projekt v
smislu koristi, ki izhajajo iz implementacije na evropski ravni.
Evalvacija: oceniti nekaj pred, med ali po projektu z namenom
izboljšanja projekta.
Pavšalni sistem: sistem, po katerem financiranje določeno na podlagi
fiksnega zneska, ki je odvisen od števila udeležencev, števila
komunikacijskih orodij in števila partnerjev.
Nadaljevalne aktivnosti: vse aktivnosti, implementirane po zaključku
projekta.
Rdeča nit: skupna tema, ki povezuje različne aktivnosti in rezultate
projekta ter zagotavlja njegovo koherentnost.
Vpliv: srednje- ali dolgo-ročne posledice na ciljne skupine (in po
možnosti končne uporabnike), sisteme in/ali prakse.
Implemenacija: dejanska in efektivna realizacija projekta skozi različne
aktivnosti.
Metoda: vrsta načinov izvajanja aktivnosti, ki jih boste uporabljali med
projektom.
Metodologija: izobraževalna filozofija, na kateri temelji vaš projekt in
njegove aktivnosti.
Potrebe: specifične potrebe, dejstva ali situacija, na katere naj bi projekt
ponudil odgovor. Lahko so lokalne ali transnacionalne in odvisne od
natančnih dejstev in podatkov.
Cilji: kar želite doseči s projektom.

75 http://ec.europa.eu/europe2020/
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Rezultati: spremembe in izboljšave, ki so se pojavile zaradi
implementacije projekta.
Udeleženec: vsak posameznik, ki sodeluje v eni ali vseč aktivnostih
vašega projekta. Udeleženci so ponavadi člani ciljnih skupin.
Partnerji: organizacije, ki bodo sodelovale pri implementaciji projekta.
Prioritete: EU definira teme, ki jih zasleduje s posameznimi programi –
vaš projekt jih mora upoštevati.
Rok za oddajo: zadnji datum in ura, ko še lahko oddate svoj projekt
(zamude se ne tolerirajo).
Vidnost: cilj vidnosti je, da vaš projekt spozna čimveč posameznikov in
organizacij.
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Partnerstvo
CESIE (koordinator)
Palermo, Italija
CESIE – Evropski center za študije in
pobude – je neprofitna in neodvisna
evropska
nevladna
organizacija.
Ustanovljena je bila leta 2001,
navdahnjena z življenjem in delom vodilnega italijanskega sociologa
Danila Dolcija (1924-1997). Organizacioja si prizadeva za spodbujanje
kulturnega, izobraževalnega, znanstvenega in gospodarskega napredka
na lokalni in mednarodni ravni z uporabo inovativnih in participativnih
orodij in metod, vključno s pristopom vzajemne majevtike, ki ga je razvil
Danilo Dolci, in orodji kreativnega mišljenja.
www.cesie.org
cesie@cesie.org

Young Partner for Civil Society Development Association
Bukarešta, Romunija
YPCSD
je
neprofitna
nevladna
organizacija, ustanovljena 26. 4. 2004 in
ima več kot 2500 članov. Društvo se
ukvarja predvsem z organizacijo delavnic, lokalnih pobud, seminarjev,
izobraževalnih tečajev, taborov, prostovoljskih akcij in drugih aktivnosti
za mlade, ki so aktivni na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni z
izvajanjem projektov. Eden od glavnih ciljev YPCSD je promocija in
spodbujanje medkulturnega sodelovanja med mladimi iz Romunije in
drugih evropskih držav.

80

www.youngleaders.ro
iulianghinoiu@yahoo.com

Dacorum Council for Voluntary Service
Hemel Hempstead, Velika Britanija
Dacorum CVS je neprofitna organizacija, ki
zagotavlja nasvete in podporo za druge NVO z
različnih področij z namenom krepitve NVO
sektorja. Zagotavljajo praktične storitve, kot so
najem mini-busa, ponovne uporabe pohištva,
kontakte z lokalnimi podjetji, ter pester program
usposabljanj za delo in prosti čas. Delajo z ljudmi vseh starosti, posebej
pa se posvečajo tistim, ki jim primanjkuje samozavesti ali se soočajo z
raznimi ovirami – da jim izboljšajo kakovost življenja, povečajo
zaposlitvene možnosti in jih vključijo v pobude, povezane z aktivnim
državljanstvom.
www.communityactiondacorum.org.uk
mark@communityactiondacorum.org.uk

Biedrība “Pozitīvā Doma”
Tukums, Latvija
‘Pozitiven
um’
je
neprofitna
organizacija, ustanovljena marca 2007.
Cilj organizacije je promovirati medsebojno razumevanje in tolerantnost
med posamezniki in družbenimi skupinami iz različnih kulturnih, verskih,
narodnostnih, rasnih, socialnih in ekonomskih okolij. Organizacija
sodeluje v raznih lokalnih in mednarodnih projektih. Aktivnosti
organizacije so usmerjene k novim izkušnjam in priložnostim in si
prizadeva za pozitivne spremembe in enake možnosti.
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www.pozitivadoma.lv
pozitivadoma@pozitivadoma.lv

Progresit
Piešťany, Slovaška
Progresit je neprofitna organizacija, ki
jo sestavljajo pretežno mladi, ki so
študirali ali delali v tujini – v Italiji,
Avstriji, Nemčiji, Španiji in ZDA. Nekateri med njimi delajo kot profesorji
na univerzah na Slovaškem, v nemčiji in ZDA. Mlada ekipa Progresita je
zainteresirana predvsem za profesionalno predstavitev projektov na
nacionalni in mednarodni ravni.
www.progresit.sk
klapica@progresit.sk

Pistes Solidaires
Pau, Marseille, Francija
Pistes
Solidaires
je
neprofitna
organizacija, nastala leta 2002 z
namenom promocije kulturne raznolikosti in razumevanja med mladimi
in odraslimi iz različnih okolij, narodnosti in veroizpovedi. Več kot 120
ljudi je včlanjenih v Pistes Solidaires: mladi, socialni in mladinski delavci,
predstavniki občine, mladi in odrasli, vključeni v izobraževanja... Več kot
72% je mlajših od 30 let in prihajajo iz različnih razmer. Od svojega
nastanka gradi svoje strokovno usposobljenost v okviru programa Mladi
v akciji – skozi mladinske izmenjave in usposabljanja. So organizacija
pošiljateljica, sprejemnica in koordinatorica za EVS. Izkušnje imajo tudi s
programi VŽU – programi Leonardo in Grundtvig, ki promovirajo
vseživljensko učenja in medgeneracijski dialog.
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www.pistes-solidaires.fr
mathieu@pistes-solidaires.fr

Crossing Border
Humlebæk, Danska
Crossing
Borders
(CB)
je
neprofitna NVO, ki zagotavlja
nepristranski prostor za dialog in
usposabljanje s področja veščin za opolnomočenje mladih za mlade,
predstavnike medijev in učiteljev, da bi lahko aktivno participirali v
sedanjem in prihodnjem razvju družbe. CB nudi globalno učenje in
usposabljanja s področja komuniciranja, upravljanja konfliktov in
odnosov z mediji ter izdaja mladiski časopis in izobraževalna gradiva, ki
spodbujajo dialog. Usposabljajo tudi ‘podnebne ambasadorje’, ki
ozaveščajo in delujejo na področju iskanja skupnih točk dialoga in
medkulturnega sodelovanja na področju podnebnih sprememb.
www.crossingborders.dk
leah@crossingborder.org

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij
Ljubljana, Slovenija
CNVOS je bil ustanovljen leta 2001
kot
neodvisna,
neprofitna
in
nevladna organizacija. Namen 27
organizacij ustanoviteljic je bil
okrepiti NVO kot pomemben
segment civilne družbe in jih podpreti pri realizaciji njihovih ciljev. Od
njegove ustanovitve se je CNVOS pridružilo več kot 500 organizacij.
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Center v svojo mrežo sprejema vse NVO, ki so zainteresirane za aktivno
sodelovanje, kreativno implementacijo in učinkovito realizacijo ciljev
CNVOS.
www.cnvos.si
info@cnvos.si

Sozial.label e.V.
Berlin, Nemčija
Sozial.label e.V. je neprofitna organizacija, registrirana v
Berlinu kot del Dpw . Njen cilj je zagotavljanje
administrativne in finančne podpore za socialne projekte.
Del servisne dejavnosti organizacije predstavlja tudi
projektno vodenje, predvsem v smislu organizacijskega
načrtovanja in izvajanja. Imajo odlične kontakte s partnerji iz kulturnega
in socialnega področja ter si prizadevajo za povezovanje evropskih
državljanov in projektov.
www.soziallabel.de
herbert.spindler@gmail.com

Center for Democratic Development
Tetovo, mMkedonija
Vizija organizacije je moderna, pravna in
demokratična makedonska družba, ki temelji na
socialni pravičnosti in spoštovanju več-etničnosti,
spoštovanju vseh človekovih pravic in vladavini
prava. CDD si prizadeva za promocijo med-etnične
strpnosti, razumevanja med generacijami in spoil
ter zavedanje, da so današnji mladi jutrišnji stari. Deluje tudi kot
posrednik med državljani in državnimi institucijami ter spodbuja
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medsebojno razumevanje
starostnimi skupinami.

med

lokalnimi

etničnimi

skupinami,

CDD deluje tudi kot posrednik med državljani in državnimi institucijami
ter promovira medsebojno razumevanje med lokalnimi etničnimi
skupinami, medgeneracijsko sodelovanje in tudi sodelovanje med
ruralnimi in urbanimi skupnostmi, s čimer prispeva k razumevanju
preteklosti in preteklih napak ter h gradnji skupnih družbenih vrednot.
www.centerdd.org.mk
kocsislaszlo1@yahoo.com

A.R.S.E. Progetto Laboratorio onlus
Rome, Italy
A.R.S.E. je neprofitna organizacija, ki od leta 1997
deluje v smeri realizacije vzgojnih, rekreacijskih in
kulturnih
prostorov
z
uporabo
novih
eksperimentalnih metod s poudarkom na mladih,
motiviranih
za
usposabljanja.
Organizacija
promovira in izvaja projekte, s katerimi odgovarja na potrebe lokalnih
skupnosti, v katerih deluje, in s tem prispeva k zmanjšanju kulturne in
socialne izključenosti ter k razvoju lokalnih skupnosti. Organizacija je
povezana z ostalimi lokalnimi akterji in tako preko mreže promovira
aktivno in neposredno participacijo državljanov.
www.progettolaboratorio.org
info@progettolaboratorio.org
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‘Naredi sam’ Evropa,
Praktični vodič za oblikovanje in vodenje projektov

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije.
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