U Rijeci, 20. svibnja 2014.

PREDMET: Izvještaj sa međunarodnog seminara trenera ERYICA-e (Helsinki)

Udruga Regionalni info-centar za mlade Rijeka, u ime Zajednice info centara za mlade u
Hrvatskoj sudjelovala je na europskom projektu „Youth Information Knowledge Promotors“ zajedno s 11
europskih zemalja i to aktivnim sudjelovanjem na središnjem susretu i seminaru relevantnih stručnjaka u
području profesionalnog informiranja i savjetovanja mladih, od 14. do 18. svibnja 2014. u Helsinkiju.
Projekt je namijenjen osposobljavanju trenera za rad na informiranju i savjetovanju mladih te se
ispunjavanjem obaveza stječe priznanje od strane Europske agencije za informiranje i savjetovanje
mladih (Eryica-e), relevantne europske agencije nadležne za stručno osposobljavanje profesionalaca za
rad s mladima, prema čijim načelima povelje Regionalni info-centar za mlade Rijeka informira i savjetuje
mladež od 2009. godine te sustavno radi na implementiranju suvremenih europskih trendova u području
informiranja, savjetovanja te educiranja mladih.

Ukupno 30 stručnjaka iz 12 europsih zemalja četiri dan radilo je na evaluaciji edukacijskih programa u
sklopu ERYICA-e te na unaprijeđenju istih. Također, dio programa posvećen je trenerskim metodama
rada, razmjeni iskustava te dobre prakse a sve s ciljem unaprjeđivanja standarda kvalitete trenera ka i
edukacija koje pruža ERYICA u području stručnog usavršavanja stručnjaka koji se profesionalno bave
informiranjem i savjetovanjem mladih diljem Europe.

Kratak opis projekta:
Cilj projekta " Youth Information Knowledge Promotors" je omogućiti razmjenu znanja i razvoj sustava
informiranja mladih u Europi, kao i kapaciteta stručnjaka koji se bave iformiranjem i savjetovanje mladih
odnosno trenera tih stručnjaka kroz edukacijski program. Glavna projektna aktivnost će biti organizirana u
Helsinkiju (Finska), između 14. i 18. svibnja 2014, i na taj način doprinijeti radu stručnjaka koji se bave
pružanjem kvalitetnih informacija mladima kao i savjetodavnih usluga u Europi, na temelju razvoja postojeće
edukacije i stručnog usavršavanja stručnjaka u području informianja i savjetovanja mladih.
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