VABILO MEDIJEM
Ljubljana, 30. oktober 2019

MLADOST JE NOROST, PO OBČINI SKAČE, KJER JE MOST
Datum: četrtek, 7. november 2019 med 9.00 in 15.00
Lokacija: Mladinski center Brežice, Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice

Spoštovani predstavniki medijev,
vabimo vas na konferenco Mladost je norost, po občini skače, kjer je most. Namen
konference je okrepiti podporne strukture za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih
skupnostih in predstavnike občin podpreti pri mreženju, medsebojnem učenju in izmenjavi dobrih
praks.
Na konferenci bodo organizatorji
-

predstavili učinke mladinskega dela na mlade in lokalno skupnost,
predstavili Evropsko listino o lokalnem mladinskem delu in njeno dodano vrednost za
predstavnike in zaposlene na občinah ter
rezultate pilotnega projekta Logbook.

Udeleženci konference bodo nato identificirali potrebe občin na področju razvoja in krepitve
mladinskega dela v lokalni skupnosti.
Konferenca se bo pričela s pozdravnim nagovorom državnega sekretarja Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, dr. Jerneja Štromajerja, župana občine Brežice, Ivana Molana, direktorja Urada
RS za mladino, Tina Kampla in direktorja Movit, Nacionalne agencije evropskih programov
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, Uroša Skrinarja. V nadaljevanju bo
potekala okrogla miza, na kateri bodo svoje videnje o mladinskem delu, lokalni mladinski politiki in
svojih izkušnjah delili županja občine Semič, Polona Kambič, župan občine Škofja Loka, Tine
Radinja in župan občine Hrastnik, Marko Funkl.

Po zaključku okrogle mize bodo govorci na voljo za medijske izjave in fotografiranje.

Program konference:
9.00

Pozdravni nagovori (dr. Jernej Štromajer, državni sekretar na MIZŠ; Ivan Molan, župan občine
Brežice; Tin Kampl, direktor URSM-ja, Uroš Skrinar, direktor MOVIT-a)

9.30

Predstavitev dokumenta o učinkih mladinskega dela na lokalno skupnost

10.00

Okrogla miza z županjo in županoma (Polona Kambič, županja občine Semič; Tine Radinja, župan
občine Škofja Loka; Marko Funkl, župan občine Hrastnik)

11.00

Odmor

11.30

Predstavitev Evropske listine o lokalnem mladinskem delu

11.45

Delavnica, katere namen je identifikacija potreb lokalnih skupnosti in občinskih uslužbencev na
področju razvoja mladinskega dela in mladinske politike

13.00

Odmor

13.15

Predstavitev sistema Logbooka in rezultatov izvajanja pilotnega projekta v občinah Brežice,
Ljubljana in Novo mesto

14.00

Kosilo in neformalno druženje

Prijave:
Prijave na dogodek so obvezne. Prijave na dogodek sprejemamo na pr@mss.si.
Ozadje dogodka:
Konferenca Mladost je norost, po občini skače, kjer je most, je zaključni dogodek projekta Europe
goes local, katerega glavni namen je razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni
ravni. Projekt Europe goes local je projekt štiriindvajsetih evropskih nacionalnih agencij, ki izvajajo
program Erasmus+: Mladi v akciji. V Sloveniji projekt poteka ob podpori programa Erasmus+: Mladi v
akciji, Nacionalne agencije Movit.

Dodatne informacije: Maja Hostnik, Mreža MaMa (partnerska organizacija), 041 804 069,
maja.hostnik@mreza-mama.si in Dominik Derenčin, Mladinski svet Slovenije (partnerska organizacija),
01 425 60 55, dominik.derencin@mss.si.

