
Organizatorji: 

Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur 
za razvoj mladinskega dela in mladinske politike 
v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov 
občin, medsebojnemu povezovanju in izmenjavi praks. 

VABILO NA LETNO KONFERENCO 

MLADOST JE NOROST, 
PO OBČINI SKAČE, KJER JE MOST

GOSTITELJICA: MESTNA OBČINA NOVO MESTO

SREDA, 11. NOVEMBER 2020, 
OD 9.00 DO 15.00, SPLET 

KAJ LAHKO NAREDIMO 
ZA VEČ PARTICIPACIJE MLADIH?

Letošnja tema: 

VABLJENI ŽUPANJE IN ŽUPANI, OBČINSKI SVETNIKI IN 
SVETNICE TER USLUŽBENKE IN USLUŽBENCI OBČIN, 
PRISTOJNI ZA PODROČJE MLADINE.

Dogodek bi radi oblikovali z vami!
Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo delili 
primere praks in projektov, v katerih so uspešno 
nagovorili mlade in jih spodbudili k sodelovanju. 
Če menite, da imate takšno zanimivo prakso ali 
projekt, in bi ga predstavili v krogu manjše 
skupine, ste vabljeni, da se nam oglasite 
do 30. oktobra 2020 na naslov info@movit.si.

Ena od značilnosti današnje generacije mladih je njihova odtujenost 
od javnih zadev, tako na lokalni kot drugih ravneh. Toda ali to sploh 

drži? So mladi res odtujeni od odločanja o skupnih zadevah? V 
kolikšni meri? Na kakšen način? Predavanje se bo osredotočalo na 
odstiranje generacijskih značilnosti mladih, ki jih delajo predvsem 

drugačne od ostalih generacij in posledično ustvarjajo prepad med 
mladimi ter političnimi in upravnimi institucijami. Ob upoštevanju 

tega konteksta bomo vendarle podali razloge za spodbujanje večje 
udeležbe mladih v javnem življenju ter predstavili načine 

učinkovitega vključevanja mladih v javno življenje.

Prof. dr. Tomaž Deželan 
napoveduje svoj prispevek na konferenci: 

Poudarki konference:

Prof. dr. Tomaž Deželan (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) 
bo postavil pod vprašaj pregovorno odtujenost današnje generacije mladih 
ter ponudil razloge in načine za njihovo vključevanje v javno življenje.

Predstavniki občin in njihovih partnerjev bodo delili primere 
praks, kjer so občine uspešno nagovorile mlade in jih 
spodbudile k sodelovanju. 

Udeleženci bodo na delavnici v manjših skupinah 
razmislili o viziji participacije mladih v svojih 
skupnostih v prihodnjih letih. 

Ponudili bomo vpogled, kaj se je zgodilo na področju partnerstva 
Europe Goes Local in lokalnega mladinskega dela od lanske 
konference do danes in preverili, kako naprej.

PRIJAVA
Rok: 3. 11. 2020

PRIJAVA

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/konferenca_EGL_2020
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