
   
 

   

POZIV ZA PRIJAVE NA MEDNARODNO USPOSABLJANJE ZA MLADE O FINANČNI 

PISMENOSTI V OKVIRU PROJEKTA E+ FINLIT V MARCU 2022, NA POLJSKEM 

 

1. Naziv in sedež razpisovalca 

Mednarodni institut za implementacije trajnostnega razvoja, MIITR Maribor, Trg Borisa Kidriča 5, 

2000 Maribor. 

 

2. Namen poziva 

V okviru Erasmus+ Mladi v akciji projekta Finančna pismenost za hitrejšo finančno neodvisnost 

(FinLit) je razpisanih 8 prostih mest za državljane Republike Slovenije, stare med 18 in 24 let. 

 

MIITR Maribor soorganizira mednarodno usposabljanje mladih za preizkušanje spletne platforme in 

testne različice e-tečaja ter didaktičnih gradiv za pridobivanje novih znanj in kompetenc na področju 

finančne pismenosti. Potekalo bo med 28. februarjem in 4. marcem 2022 v Wisli na Poljskem. 

 

Usposabljanje bo potekalo 5 dni s spremljevalnim programom in družabnimi aktivnostmi. 

Koordinatorska organizacija MKC Maribor bo v soorganizaciji z Mednarodnim inštitutom za 

implementacijo trajnostnega razvoja Maribor zagotovila večinsko kritje stroškov, nastalih s 

potovanjem in nastanitvijo v času usposabljanja mladih udeležencev iz Slovenije, poskrbela bo tudi za 

odgovorno spremljevalno osebo. 

 

Kandidati bodo ob koncu usposabljanja prejeli potrdilo o udeležbi in Youthpass certifikate. 

 

3. Kdo se lahko prijavi? 

Kandidati, ki se bodo aktivnosti udeležili prostovoljno, z namenom pridobivanja novih znanj in 

kompetenc, morajo ustrezati naslednjim pogojem:  

• na dan objave poziva je prijavitelj star med 18-24 let, 

• tekoče govori oziroma se sporazumeva v angleškem jeziku, 

• se zanima za področje finančne pismenosti. 

Zainteresiran kandidat naj na elektronski naslov eva@miitr.eu posreduje motivacijsko pismo dolžine 

vsaj pol A4 strani in svoj življenjepis.  

 

4. Način ocenjevanja 

Med prijavitelji bo izbranih 8 kandidatov, ki najbolje sovpadajo z namembnostjo projekta.  

Pričakovani rezultati usposabljanja so: 

- izboljšana, nova znanja in kompetence mladih na področju finančne pismenosti (zmožnost pregleda 

lastnih finančnih tokov, zmožnost razumevanja najema posojil, zmožnost ustvarjanja lastnih 

prihrankov in investicijskih priložnosti, ...); 

- spodbujanje finančne neodvisnosti kot osnove za samostojno življenje; 

- večje razumevanje lastnih financ in boljše reševanje nastalih finančnih zagat; 

- izboljšane digitalne kompetence; 

- mednarodne izkušnje, nova poznanstva; 

- izboljšanje kompetence sporazumevanja v tujem jeziku in sodelovanja. 

 

5. Rezultati poziva 

Izbrani kandidati bodo o izboru obveščeni preko elektronske pošte. 

 

6. Dodatne informacije 

Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na: eva@miitr.eu 

 

Lina Valant Sičanović, koordinatorka FinLit projekta 


