
 

 

 

 

 

  

 
Soustvarjajte Mladinstival – festival mladinskega dela 

 
Gospodarsko razstavišče, torek, 9. maj 2017, od 9. ure dalje 

 

 
Mladinstival – festival mladinskega dela bo v okviru 8. evropskega tedna mladih potekal v torek, 9. 
maja 2017, na Gospodarskem razstavišču in pred Hišo Evropske unije v Ljubljani, in bo na dinamičen, 
interaktiven, raznovrsten, predvsem pa zanimiv način predstavil in proslavil mladinsko delo z vidika 
aktivnega (evropskega) državljanstva ter polnejše participacije mladih v demokratični družbi. 
 
Namen prireditve, ki bo združevala vse ključne akterje mladinskega sektorja, je promocija mladinskega 
dela in pomena neformalnega učenja ter razprave z mladimi in akterji mladinskega dela o 
prihodnosti Evrope in Evropske unije.  
 
V okviru festivala bodo potekale raznovrstne aktivnosti, kjer bo lahko vsak obiskovalec našel kaj za svoj 
okus. V dvorani Hiše EU bo potekal dialog s komisarko Violeto Bulc, na prizoriščih na Gospodarskem 
razstavišču pa bo potekala odprta seja Sveta Vlade RS za mladino, na kateri bo sodeloval tudi 
predsednik vlade in ministri, zaključna konferenca projekta Junaki zaposlovanja, generalna skupščina 
ERYCA, delavnica na temo vključevanja Romov v mladinsko delo in Hackaton mladinskega dela. Pestro 
dogajanje bo potekalo tudi na ploščadi med Hišo EU in Gospodarskim razstaviščem, kjer bo organiziran 
Odprti prostor (Open Space), na katerem boste imeli možnost predstavitve vaše organizacije in 
aktivnosti.  
 

Možnosti sodelovanja 
Odprti prostor si organizatorji Mladinstivala predstavljamo kot poligon različnih izobraževalnih in 
izkustvenih aktivnosti, ki jih izvajate akterji slovenskega mladinskega sektorja. Prepričani smo, da 
lahko s takšnim pristopom na najboljši možni način predstavimo, kaj je mladinsko delo, kdo so 
njegovi akterji in kakšni so učinki mladinskega dela.  
 

Kdo lahko sodeluje? 
Na Mladinstivalu lahko sodelujejo mladi med 15. in 30. letom, mladinski delavci, trenerji ali mladinski 
voditelji, bodisi v okviru organizacije bodisi kot posamezniki ali skupine. Sodelovanje v programu 
Erasmus+: Mladi v akciji ni pogoj, prav tako ni nujno, da je prijavljena aktivnost nastala v okviru 
projekta, ki ga je podprl program Erasmus+.  
 

Organizator 
Pripravo Mladinstivala koordinira Zavod Movit, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, 
v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Uradom RS za mladino, Mladinskim 
svetom Slovenije, Mrežo MaMa, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in Uradom vlade za 
komuniciranje. 
 

Finančni vidik 
Sodelujoči boste imeli na voljo razstavni prostor za izvajanje delavnic (mizo in pano ali kakšno drugo 
opremo po vnaprejšnjem dogovoru) in/ali oder z ozvočenjem. Potni stroški bodo pokriti s strani 
organizatorja, prav tako bo poskrbljeno za prehrano. 



 

 

 

 

 

  

 

Postopek prijave 
Sodelujoči lahko svoj interes izrazite preko spletnega obrazca. 
  
Prijave zbiramo do 18. aprila 2017. 
 
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na 01 430 47 47 ali na info@mva.si.  
 

https://goo.gl/forms/oTrjQsCENZheht6m2
mailto:info@mva.si

