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1. -7. MAJ 2017,
33 EVROPSKIH DRŽAV
OSREDNJA TEMA:
SOLIDARNOST IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST

ORGANIZATOR: MOVIT
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Gospodarsko razstavišče,
9. maj 2017

PARTNERJI:
• Urad RS za mladino,
• Urad Vlade za
komuniciranje,
• Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji,
• Mladinska mreža MaMa,
• Mladinski svet Slovenije,
• Sindikat Mladi plus.

JUNIJ 2017

Hackathon
mladinskega
dela:
Na prvem Hackathonu mladinskega dela pri nas se je pomerilo pet
ekip, iskali pa so rešitve na temo,
kako s socialnimi mediji in novimi
tehnologijami podpreti mladinsko
delo. Zmagala je ekipa iz Društva
za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto.

glavne teme
OBRAVNAVANE NA ODPRTI SEJI
VLADE RS ZA MLADINO:
• ustvarjanje novih delovnih
mest za mlade in
zaposlovanje mladih,
• zagotavljanje dostojnih
najemnih stanovanj,
• spodbujanje podjetnosti
mladih,
• učinkovitejšo izvajanje
mladinske politike,
• vprašanje pripravništev,
• starostne meje za ukrepe na
področju mladine,
• vprašanje skupine NEET
mladih.

Dialog s
komisarko Violeto Bulc
Teme, ki so jih v odnosu do EU izpostavili
udeleženci:
• davki,
• prepoznavnost EU in demokratičnost
Evropske unije,
• socialne teme,
• učinkovitejša administracija,
• izobraževanje in mobilnost v EU za več ljudi,
• več Evrope – več skupnega ukrepanja
Unije.

delavnica

o vključevanju Romov v mladinsko delo

generalna skupšcina
mreže ERYCA

junaki Zaključna konferenca
zaposlovanja
Za pravo festivalsko
vzdušje so poskrbeli
mladi DJ-ji iz neformalne
skupine MC Litija –
Klubska scena!

Na odprtem prostoru se je s svojimi
aktivnostmi za mlade predstavilo 20
organizacij in v živo pokazalo pisanost,
barvitost in živost mladinskega dela.

terenski obiski
5. maj 2017, Trbovlje
Ekipa Movita je skupaj z ministrico
dr. Majo Makovec Brenčič
obiskala dogodek »Mladinsko
delo - vezivo skupnosti«, ki ga je
gostil Mladinski center Trbovlje.
Na dogodku so mladi predstavljali
učinke mednarodnega
mladinskega dela.

eurodeskove
delavnice
na temo aktivnega
evropskega državljanstva
mladih,
5. maj, Murska Sobota

V petek, 5. maja 2017, je med 12.
in 13.30 uro na Ekonomski šoli v
Murski Soboti Eurodesk partner
iz pomurske regije RIS Dvorec
Rakičan izvedel delavnico Oblikuj.
Premikaj. Sodeluj. Prisotnih je
bilo 26 dijakov. Na delavnici je
sodelovala tudi prostovoljka iz
Romunije, ki je predstavila EVS in
svojo izkušnjo iz prve roke.

terenski obiski
5. maj 2017, Begunje na
Gorenjskem
Zavod Manipura izjemno dobro
vodi EVS projekte, speciﬁčno
namenjene mladim z manj
priložnostmi. Projekti, ki jih
izvajajo, imajo velik učinek tako
na mlade, kot tudi na širšo lokalno
skupnost na Gorenjskem. Na
obisku se je ekipi Movita pridružil
tudi predsednik odbora za
zadeve EU Kamal Izidor Shaker.

ISSN: 1855�6213
IZDAJATELJ:
Movit, Ljubljana, Dunajska 5
TISK:
Tiskarna Oman, junij 2017
OBLIKOVANJE:
Aiko - agencija idej in kreativnega oblikovanja
NAKLADA:
700 izvodov, brezplačna publikacija
PRISPEVKE ZBRALA IN UREDILA:
Živa Mahkota

INFO@EURODESK.SI
WWW.EURODESK.SI

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen informiranju mladih o evropskih in mednarodnih priložnostih za mlade in razvoju na področju
evropske mladinske politike. Publikacija je ﬁnancirana s strani Evropske komisije in Urada RS za mladino. Vsebina publikacije je izključno odgovornost izdajatelja
ter v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

