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Vabimo vas k sodelovanju kot harvesterji na 3. evropski mladinski konferenci v sklopu 8. cikla 
mladinskega dialoga s temo 9. Evropskega mladinskega cilja ‘Participacija in prostor za vse’. Vloga 
harvesterjev na konferenci bo vsebinska podpora skupinam pri delu in sooblikovanje zaključkov 
skupinskega dela konference. 

Konferenca bo potekala na spletu med 26. in 30. septembrom v okviru slovenskega predsedovanja 
Svetu EU. Harvesterji bodo na konferenci prisotni od 24. do 30. septembra in sodelovali na 
spoznavnem usposabljanju v živo v Mariboru 31. julija (z možnostjo prenočišča). Bivanje, hrana in potni 
stroški do 35€ na povratno vožnjo do usposabljanja in konference so kriti.  

To je priložnost, da pobliže spoznate proces evropskih mladinskih konferenc in oblikovanja resolucij v 
okviru predsedovanja Svetu EU, sodelujete z 200 predstavniki mladih in oblikovalcev politik iz cele 
Evrope, pridobite neprecenljivo izkušnjo sodelovanja na mednarodnih dogodkih in kompetence na 
področju oblikovanja zaključkov skupinskega dela. Harvesterjem bo izdan tudi certifikat o sodelovanju 
ter po želji vpis v sistem beleženja in priznavanja neformalnega znanja Nefiks. 

Opis dela: 

Harvesterji bodo skupaj s 3 vodilnimi fasilitatorji in 14 fasilitatorji dela po skupinah podpirali izvedbo 
spletne konference. Eden od namenov konference je oblikovanje priporočil mladih EU in državam 
članicam za implementacijo 9. Cilja, kar bodo udeleženci oblikovali v 7 skupinah glede na 7 podciljev 
9. evropskega mladinskega cilja. Harvesterji bodo odgovorni za zapisovanje zaključkov dela po 
skupinah, od njih pa se pričakuje dobro poznavanje podpornih digitalnih orodij in okolja za izvedbo 
spletnih dogodkov, sposobnost pisanja v angleščini ter zavzetost in motiviranost za odgovorno in resno 
delo. 

Opis Evropske mladinske konference: 

Evropska mladinska konferenca je organizirana vsakih 6 mesecev kot glavni dogodek vsake od treh 

držav, ki sodelujejo v organizacijskem triu vsakega 18-mesečnega cikla mladinskega dialoga na 

evropski ravni. Konferenca v Sloveniji konec septembra 2021 poleg tega predstavlja zaključni dogodek 

8. cikla mladinskega dialoga s temo ‘Participacija in prostor za vse’ (9. Evropski mladinski cilj).  

Na konferenci se vsakih 6 mesecev zbere okoli 200 predstavnikov mladih, oblikovalcev politik in 

strokovnjakov s področja mladinskega sektorja. Namen konference v Sloveniji je vrednotenje 

celotnega procesa 8. cikla mladinskega dialoga ter končno oblikovanje priporočil mladih EU in državam 

članicam za implementacijo 9. cilja. Vsebina bo služila oblikovanju resolucije Sveta EU, ki jo bodo 

ministri za mlade sprejeli novembra 2021.  

Delo harvesterjev: 

● pripravljalni sestanki: predvidenih je več pripravljalnih sestankov in usposabljanj - tako z 
Mladinskim svetom Slovenije ter skupno z organizatorji konference,  

● zapisovanje dela po skupinah, 

http://mss.si/projekti/mladinski-dialog/prostor-in-participacija-za-vse/


 

● redna komunikacija z organizatorji projekta glede izvedbe konference, vključno s 
sodelovanjem na sestankih z organizatorji ter elektronsko in telefonsko komunikacijo, 

● evalvacijsko srečanje konference z naročnikom, 
● priprava zaključkov dela po skupinah skupaj s skupinskimi trenerji, 
● sodelovanje pri pripravi končnega poročila (oddaja najkasneje 1 mesec po izvedenem 

dogodku). 

Prijave: 

Prijave zbiramo z elektronsko prijavnico do 15. julija 2021. 

Naročniki si pridržujemo pravico, da se na razpisu ne izberemo nikogar, v kolikor nihče ne ustreza 
razpisnim pogojem oz. po našem mnenju prijavljeni kandidati nimajo ustreznih referenc oz. 
kompetenc.    

Za več informacij se lahko obrnete na Saro Širnik (koordinator.bt@mss.si). 

Miha Zupančič 

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije 
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