MLADOST JE NOROST,
PO OBČINI SKAČE,
KJER JE MOST
POVEZUJEMO, KREPIMO IN RAZVIJAMO
LOKALNE SKUPNOSTI Z MLADINSKIM DELOM.

7. 11.
2019

Rok za prijavo:
31. oktober 2019

9:00-15:00
mladinski center
brežice

PRIJAVA

Organizatorji dogodka:

Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in
mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin z
namenom tesnejšega sodelovanja, izmenjave dobrih praks in medsebojnega učenja.

Tin Kampl, direktor Urada Republike Slovenije za mladino

“

“

Konferenca predstavlja odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in
snovanje novih idej za oblikovanje vključujočega in ustvarjalnega
okolja. Zavedati se namreč moramo, da mladi sicer res predstavljajo
"le" 15 % populacije, a hkrati predstavljajo 100 % naše prihodnosti,
zato je odgovornost vseh nas, da v njo vlagamo in s tem ustvarjamo
priložnosti za vse.

Na konferenci bomo:
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,

poročali o rezultatih pilotnega projekta
Logbook (sistem za dokumentiranje,
vrednotenje in razvoj mladinskega dela),
ki so ga v letošnjem letu izvajale občine
Brežice, Ljubljana in Novo mesto,
identiﬁcirali vaše potrebe na področju
razvoja in krepitve mladinskega dela v
lokalni skupnosti.

Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino Mestne občine Ljubljana

“

“

Iskreno verjamem v pozitivne učinke mladinskega dela, pa tudi v to,
da je mladinsko delo doma v lokalnih skupnostih. Za tiste, ki še niso
prepričani, s seboj prinesem dokaze. Upam, da se v Brežicah
srečamo v čim večjem številu.

Konferenca je namenjena:
županjam in županom,
občinskim svetnicam in svetnikom,
uslužbenkam in uslužbencem občin, ki se
ukvarjajo s področjem mladih in družbenih
dejavnosti.

Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo,
kmetijstvo in razvoj občine Brežice

Romana Derenčin, višja svetovalka na Občini Divača
Konference se bom udeležila, ker bom imela možnost slišati in
izmenjati mnenja in predloge, pridobiti nova znanja, spoznati dobre
prakse drugih skupnosti, kolegic in kolegov, vodilnih, različnih
deležnikov in partnerjev. Dogodek vidim kot priložnost, ki jo
podpiram, sprejemam in z velikim veseljem pričakujem.

Program konference:
9:00 – 9:30

Uvodni nagovori (Ivan Molan, župan Brežic; dr. Jernej Štromajer, državni
sekretar na MIZŠ; Tin Kampl, direktor URSM; Uroš Skrinar, direktor NA MOVIT)

9:30 – 10:00

Predstavitev dokumenta o učinkih mladinskega dela na lokalno skupnost

10:00 – 11:00

Okrogla miza z župani

11:00 – 11:30

Odmor

11:30 – 11:45

Predstavitev Evropske listine o lokalnem mladinskem delu

11:45 – 12:45

Delavnica za identiﬁkacijo potreb lokalnih skupnosti in občinskih
uslužbencev na področju razvoja mladinskega dela in mladinske politike

13:00 – 13:15

Odmor

13:15 – 14:00

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

14:00 – 15:00

Kosilo in neformalno druženje

“

“

“

“

Že dolgo verjamem, da je naložba v mlade najboljša in
najpomembnejša naložba občine v njeno prihodnost. Mladi
pa so dinamična »valuta«, zato pričakujem od konference
nasvete o aktualnih gibanjih in smiselnih potezah.

