
                                                                                                     

 
 

Ljubljana, 27. november 2020 

Oznaka: 87-20-DD-dd 

 

Želiš izvedeti več o vlogi mladih zamejcev in mladinskih zamejskih organizacij v družbi? Kako se 

strateško načrtuje, o kulturi in vrednotah mladinskih zamejskih organizacij, kaj o projektnem 

načrtovanju? Te zanimajo strukture in vloge v mladinskih organizacijah? Kako učinkovito komunicirati 

z javnostjo in voditi različne skupine? Na kakšen način pridobivati razna sredstva in bolj uči nkovite je 

upravljati s svojim časom? Želiš priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj pri delu z raznimi 
organizacijami?   

 

Če si vsaj na eno vprašanje odgovoril/-a pritrdilno, potem 

 

Vabljen/-a na usposabljanje 

»Podporno okolje – Krepitev vodenja mladinskih zamejskih organizacij« 

ki bo letos potekalo prek spleta 

v petek, 11. decembra 2020, in v nedeljo, 13. decembra 2020; 

v petek med 16:00 – 19:00 in v nedeljo med 16:00 – 20:00. 

 

Usposabljanje organizira Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike 

Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urada Republike Slovenije za mladino.  

 

Sodelovanje na usposabljanju je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih 

zamejskih organizacijah ali pa se na to pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega 

vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.  

 

Mladim zamejcem želimo na usposabljanju ponuditi vsebine, ki so jih prepoznal i kot kl jučne za 

delovanje in razvoj zamejskih mladinskih organizacij. 

 

Udeleženci bodo delali tudi samostojno na projektih v soboto ali v nedeljo dopoldan, zato si 

rezervirajte nekaj časa, ki ga boste lahko namenili pripravi projektov.  

  



                                                                                                     

 
 

Stroški udeležbe 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. 

Prijave na usposabljanje 

Na usposabljanje se prijavite prek ELEKTRONSKE PRIJAVNICE. 

Vse zainteresirane za udeležbo prosimo, da v spletni prijavnici izberejo ali navedejo tematike, ki jih 
zanimajo, da bomo lahko usposabljanje prilagodili željam in potrebam udeležencev. 

Prijave zbiramo do četrtka, 10. decembra 2020. 

  

Več o projektu si lahko preberete tukaj. 

Program dogodka z vsemi podrobnimi informacijami bomo izbranim udeležencem poslali naknadno 
po e-pošti. 

  

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

 

Mladinski svet Slovenije 

https://podio.com/webforms/25452303/1889076
https://drive.google.com/file/d/1rHECmfUjF7Lmcy8HtPv6GamBAaTp47HE/view
mailto:dominik.derencin@mss.si

