
 
 
  
                                                                                                     

 
 

Vabilo 

na mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije  

v sklopu projekta »Povezujemo 2021« 

 

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, v sodelovanju in ob 

podpori Društva mladih Slovencev v Italiji DM+, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v 

zamejstvu in po svetu ter Urada RS za mladino, v sklopu projekta »Povezujemo 2021« organizira 

Mednarodno konferenco za mladinske zamejske organizacije 2021, ki bo potekala v petek, 24. 

septembra 2021, in v soboto, 25. septembra 2021 v Trstu v Italiji. V petek bomo pričeli ob 16. uri. V 

soboto bomo zaključili ob približno 17. uri. Konferenca bo potekala v Hotello Trieste, Via Valdirivo 6, 

Trst. 

Konferenca je namenjena mladim, ki aktivno delujejo ali imajo namen aktivno se vključiti v delo 

mladinskih organizacij v zamejstvu in v Sloveniji. Osrednja tema letošnje konference bo: voditeljstvo 

in motivacija mladih. 

 

Projekt Povezujemo 2021 je namenjen utrjevanju in povezovanju zamejskih mladinskih organizacij in 

mladinskih organizacij iz Slovenije ter zagotovitvi strokovne podpore za rast in razvoj mladinskega 

sektorja zunaj meja Slovenije.  

 

Mednarodna konferenca za mladinske zamejske organizacije 2021 v okviru projekta »Povezujemo 

2021« ima za cilj ustvariti prostor oz. stičišče za mlade Slovence in mladinske organizacije v zamejstvu 

ter v Sloveniji, kjer lahko slednji razvijajo in ohranjajo narodno, jezikovno ter kulturno identiteto, se 

medsebojno povezujejo ter vzdržujejo svoje članstvo z Republiko Slovenijo, kot tudi krepijo dejavnosti 

mladih in za mlade. 

 

Program letošnje konference bo osredotočen na vodenje v mladinskih organizacijah, mentorstvo 

mlajšim članom in članicam ter motiviranje mladih za aktivno delo v organizacijah. Udeleženci bodo 

spoznali načine in metode za motivacijo mladih v mladinskih organizacijah in motiviranje mladih izven 

organizacij za delo v mladinskih organizacijah ter prenos znanja na mlajše člane. Udeleženci se bodo 

seznanili s strukturo mladinskih organizacij, prevzemanjem različnih vlog v organizaciji ter delitvijo dela 

v mladinskih organizacijah. Razvijali bodo tudi veščine učinkovite komunikacije v organizaciji ter 

spoznali postopke razvoja mladinskih organizacij. 

 

Navodila za udeležence v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s COVID-19: za udeležbo na 

konferenci morajo udeleženci izpolnjevati PCT pogoj (imeti t.im. Zeleno potrdilo/Green Pass/ 

Certificazione Verde COVID-19) ter upoštevati navodila italijanske vlade za preprečevanje širjenja 

okužb s COVID-19. 

 

 



 
 
  
                                                                                                     

 
 

Stroški udeležbe 

Organizator krije stroške nastanitve in prehrane. 

 

Prijave na konferenco 

Na konferenco se prijavite z izpolnjenim elektronskim obrazcem. 

Prijave zbiramo do vključno nedelje, 19. septembra 2021. 

 

Dodatne informacije bomo izbranim udeležencem poslali naknadno po e-pošti.   

 

Za vprašanja ali pojasnila nam pišite na dominik.derencin@mss.si. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

Program mednarodne konference Povezujemo 2021: 

 PETEK 24. 9.  SOBOTA 25. 9. 

16:00-

17:30 

Uvod in spoznavanje 

Motivacija  

9:30 – 

11:00 

Vodenje 

17:30-

18:00 

ODMOR 11:00-

11:30 

ODMOR 

18:00 – 

19:30 

Prevzemanje vlog  11:30-

13:00 

Komunikacija 

20:00 VEČERJA 13:00-

14:30 

KOSILO 

  14:30-

16:00 

Razvoj moje org. 

  16:00-

16:30 

Evalvacija 

 

 

https://podio.com/webforms/26577580/2016421
dominik.derencin@mss.si

