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Poziv k udeležbi 

Evropska mladinska konferenca 

Korak naprej za podeželsko mladino – Kako izboljšati pogoje za življenje mladih na podeželju? 

9. – 11. marec 2020, Zagreb, Hrvaška 

Vabimo vas k prijavi za sodelovanje na evropski mladinski konferenci, ki bo potekala med 9. in 11. 

marcem 2020 na Hrvaškem. Iščemo enega mladega delegata/ko, ki bo v spremstvu dveh predstavnikov 

mladih in dvema predstavnikoma Urada Republike Slovenije za mladino na konferenci na Hrvaškem 

zastopal Slovenijo. Tokratna konferenca bo obravnavala temo »Korak naprej za podeželsko mladino -  

kako izboljšati pogoje za življenje mladih na podeželju?« 

Evropska mladinska konferenca poteka vsakih 6 mesecev, v državi, ki je predsedujoča svet EU in na njej 

sodelujejo predstavniki iz vseh držav EU. Na evropski mladinski konferenci mladi in odločevalci skupaj 

oblikujemo ključna priporočila za izboljšanje stanja mladih, kar se na evropski ravni uresničuje na 

različne načine. Na takšen način mladim omogočimo vključenost v procese odločanja.  

Zaželene izkušnje kandidata: 

 Poznavanje procesa mladinskega dialoga na nacionalni in evropski ravni je prednost. 

 Poznavanje problematike podeželske mladine 

 Sodelovanje pri projektih mladinskega dialoga je prednost.  

 Udeležba na mednarodnih konferencah je prednost.  

 Zavzetost in motiviranost za odgovorno in resno delo.  

 Dobro znanje angleščine.  

 Dobra spodobnost delovanja znotraj tima. 

 Poznavanje evropske strategije za mlade, ciljev mladih in področja participacije mladih , socialne 

vključenosti in izzivov življenja na podeželju mladih je prednost. 

 Sposobnost razumevanja procesa razprave in priprave zaključkov delovnih skupin.  

 Kreativnost in iznajdljivost.  

 Poznavanje MSS in njegovih članskih organizacij je prednost.  

 

Obveznosti kandidata:  

 Prisotnost na usklajevalnem sestanku z ostalima dvema delegatoma  

 Prebiranje gradiv za konferenco in priprava na konferenco.  

 Udeležba na evropski mladinski konferenci (9.-11. marec 2020)  
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 Aktivno sodelovanje na konferenci (delavnice, plenarna srečanja, ipd.)  

 Komuniciranje z vodjo projekta mladinskega dialoga na MSS. 

 Priprava povzetka po konferenci.  

 

Stroški nastanitve, prevoza in prehrane so kriti v celoti. Več informacij o mladinskem dialogu najdete na: 

wwm.mss.si  

 

Kaj je vaš prvi korak?  

V kolikor se želite prijaviti na Evropsko mladinsko konferenco do ponedeljka, 3. februarja 2020 izpolnite 

elektronsko prijavnico, kjer navedete zakaj ste primeren kandidat/ka za udeležbo na evropski mladinski 

konferenci in svoje izkušnje na področju mladinskega dialoga.  

Za več informacij in morebitna pojasnila se lahko obrnete na naslov ana.stromajer@mss.si ali pokličete 

na 01 425 60 55 (Ana). 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4kGD75hBBquDoGbny1Hx9ty3if0OKu7FoW2eVgRDiaU0M4w/viewform

