Sporočilo za javnost
Ljubljana, 23. september 2016

Mednarodno srečanje »Europe – Western Balkans Youth Meeting: Connecting
Youth Work and Youth Policy«
26. – 29. september 2016, Hotel Slon, Ljubljana

Spoštovani,
MOVIT – podporni center SALTO SEE za Jugovzhodno Evropo bo v partnerstvu z
avstrijsko, nemško in turško nacionalno agencijo programa Erasmus+, področje
mladine, v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in ob podpori Ministrstva za
zunanje zadeve, med 26. in 28. septembrom 2016 gostil mednarodni dogodek »Europe
– Western Balkans Youth Meeting: Connecting Youth Work and Youth Policy«.
Srečanje je organizirano v okviru Berlinskega procesa, začetega v letu 2014, katerega
namen je krepitev stabilnosti in varnosti v Evropi skozi podporo In povezovanjem z
regijo Zahodnega Balkana, in v kontekstu Pozitivne agende za mlade, katere pobudnica
je bila Republika Slovenija v letu 2015.
Namen srečanja je nadgraditi priporočila mladinske konference o Zahodnem Balkanu,
ki je potekala 4. julija 2016 v Parizu, z vidika prispevka mladinskega dela k procesom
evropske integracije, še posebej na področjih participacije mladih, aktivnega
državljanstva ter mobilnosti mladih.
55 udeležencev, večinoma mladinskih delavcev in voditeljev iz 15 programskih ter
partnerskih držav programa Erasmus+, bo skupaj z oblikovalci politik in drugimi
deležniki iz različnih institucij in organizacij tri dni razpravljalo o osrednjih temah
konference ter oblikovalo akcijski načrt za uresničevanje priporočil na področju
mladinskega dela in mladinske politike.
Mednarodni dogodek bosta otvorila minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in
ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Otvoritev bo
potekala v ponedeljek, 26. septembra 2016 ob 9. uri v Hotelu Slon (Slovenska cesta 34,
Ljubljana).
Nekatere dele dogodka bomo preko spleta prenašali v živo. Prenos v živo bo dostopen
preko Facebook strani podpornega center SALTO SEE za Jugovzhodno Evropo.
Celoten program konference in obširnejši opis vam pošiljamo v priponki. Gradivo je v
angleškem jeziku.
Za vprašanja ali dodatne informacije smo vam na voljo na borut.cink@mva.si ali na 041
897 616 (Borut).

Vljudno vabljeni!

Program Erasmus+ (2014 – 2020) in njegovi predhodniki že več kot 15 let zagotavljajo
okvir za sodelovanje na področju mladine med partnerji iz Evrope in Zahodnega Balkana
na področju regionalnega povezovanja (Zahodni Balkan, Podonavje, itd.) in krepitev
kapacitet na področju evropskega razvoja mladinskega dela na različnih področjih.

SALTO YOUTH je evropska mreža osmih podpornih centrov, katerih naloga je izvajanje
aktivnosti v podporo kvalitetni implementaciji programa Erasmus+, področje mladina,
na različnih področjih. Podporni center SALTO SEE za Jugovzhodno Evropo podpira
izvajanje programa Erasmus+, področje mladine, na področju Zahodnega Balkana v
okviru procesov približevanja in vključevanja držav s tega področja Evropski uniji in
njenim programom.

