Ljubljana, 8. april 2019
O_190408_KIS
VABILO na lokalni dogodek projekta VSI SMO EU – Dialog mladih in projekta MOBILIZACIJA
MLADIH: EU SKRBI ZATE
KDAJ: V četrtek, 25. aprila 2019 ob 11.00 uri
KJE: MKC Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor
KDO: ga. Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu ter g. Igor Šoltes in g. Milan Zver,
poslanca v Evropskem parlamentu
ZAKAJ: Ker je pomembno, da imajo mladi stalen in neposreden dialog z odločevalci na lokalni,
nacionalni in evropski ravni. Skozi pogovor se bomo osredotočili na pomen različnih ukrepov EU pri
spodbujanju mladih za udeležbo na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. 26. maja 2019, in na
tri ključne teme tria EU predsedovanj (Romunija, Finska, Hrvaška). Pomemben del dogodka bo tudi
dialog mladih, ki poudarjajo in spodbujajo prihodnost EU: vlaganje v mlade (prihodnost
centraliziranih EU programov – Erasmus+), zaposlovanje in digitalizacija.
Na dogodku bodo imeli mladi priložnost z gosti (poslanci v Evropskem parlamentu) spregovoriti o
temah politične participacije in aktivnega državljanstva ter pripraviti svoje predloge, ki jih bodo lahko
na bodočih dogodkih v okviru projekta Vsi smo EU, predstavili odločevalcem.
Predlagane teme za uvodno predstavitev in pogovor ter delavnico:
1. Tema: Mladinski sektor
2. Tema: Prihodnost zaposlovanja mladih
3. Tema: Digitalizacija
Na dogodek se prijavite preko elektronske prijavnice, najkasneje do petka, 19. aprila 2019.
Dodatne informacije: Kamal Izidor Shaker, koordinator projektov, kamal@mreza-mama.si

mag. Maja Hostnik,
direktorica Mreže MaMa

Projekt Vsi smo EU - dialoga mladih je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje
povezovanja mladih na lokalni ravni z namenom vplivanja na odločevalce na nacionalnem in evropskem nivoju.

Projekt izvajamo v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment, ki se v sklopu projekta »Mobilizacija mladih: EU skrbi
zate« osredotoča na ozaveščanje in mobilizacijo mladih, s ciljem dvigniti zavest o pomenu aktivnega državljanstva ter
spodbuditi participacijo mladih na volitvah v Evropski parlament. Cilj projekta je, preko izvajanja dogodkov in delavnic za
mlade ter ozaveščanja in informiranja na družbenih omrežjih Tokrat grem volit, spodbuditi in povečati participacijo mladih
na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta.

