
The conference is organised by InterCity Youth, Movit (the Slovenian National Agency of the Erasmus+: Youth in Action and the European Solidarity 
Corps Programmes), the Office of the Republic of Slovenia for Youth, and the City of Ljubljana. 

Partners are National Agencies of the Erasmus+: Youth in Action Programme of Belgium/Flanders, Croatia, Estonia, France, Germany, Lithuania, 
Portugal, Sweden and the Netherlands within the partnership Europe Goes Local, the Public Institute Young Dragons Ljubljana, and KEKS.

PRIJAVA TUKAJ

Vabilo na 3. nacionalno 
konferenco Europe Goes Local: 
Skupaj za kakovostno 
mladinsko delo na lokalni ravni 

torek, 29. november 2022, 
od 9.00 do 15.00 (sledi kosilo)

Hotel Slon, 
Ljubljana

Konferenca je namenjena krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela 
in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter povezovanju predstavnikov občin 

za tesnejše sodelovanje, izmenjavo dobrih praks in medsebojno učenje. 

Uvodna pozdrava bosta prispevala mag. Tina Kosi, v. d. direktorice 
Urada Republike Slovenije za mladino in predstavnik_ca Mestne občine Ljubljana.

Rok za prijavo: 21. november 2022

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter 
uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine.

Udeležba na konferenci, vključno s krepčilnimi odmori in kosilom, 
je za udeležence brezplačna in financirana iz programov 

Erasmus:+ Mladina in Evropska solidarnostna enota.  

9.00 – 9.30 9.30 – 15.00 15.00

jutranji sprejem 
s kavo

program z 
vključenimi odmori

kosilo

Poudarki konference:

Zakaj je pomembno, da občina spremlja in vrednoti mladinsko delo? 
Primera Brežic in Ljubljane bosta osvetlili Patricia Čular, direktorica 
Občinske uprave Občine Brežice in Katarina Gorenc, vodja Urada 
za mladino Mestne občine Ljubljana. 

Kateri so sadovi številnih letošnjih aktivnosti v okviru EGL, bodo podelili 
predstavniki_ce občin in partnerjev, ki so so-ustvarjali dejavnosti.

Kaj je v evropski agendi o mladinskem delu  aktualnega za občine (EAMD)
in kaj si lahko lokalna raven obeta od Strateškega načrta EAMD v Sloveniji, 
bo povedal Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit. 

Katere so oblike podpore za občine, ki so na voljo pri Zavodu Movit, 
nacionalni agenciji za oba programa EU na področju mladine? 

Kaj občine še potrebujejo pri razvijanju kakovostnega mladinskega dela 
in kako se lahko medsebojno podprejo, bodo razmišljali_e in 
domislili_e udeleženci_e skupaj. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_nackonf22_prijave
https://www.hotelslon.com/sl/
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/EGL/EYWA_deklaracija.pdf
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