ZAKAJ, KAJ,
KDO in KAKO
v mladinskem delu
Usposabljanje za predstavnike občin
o načelih in značilnostih mladinskega dela

5. in 6. oktober 2022, Ljubljana

Če ste
uslužbenec/uslužbenka, ki na občini dela na področju
mladine, vas zanima razvoj področja, potrebujete
več znanja in informacij ali
politik/političarka, funkcionar/funkcionarka na občini ali
v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del
vaše skupnosti, bi radi več naredili za njih in z njim,
potem je to usposabljanje za vas!

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega
dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:
O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najpomembnejše
značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo
kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi
za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega
konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski
dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
Kakšne mehanizme lahko uporabi občina, da pride v stik z
mladimi in jih podpre pri participaciji v lokalni skupnosti?
In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo
prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh
načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega
dela v občini?
Usposabljanje bo potekalo v prijetnem
vzdušju, na voljo bo dovolj prostora za
izmenjavo izkušenj in vprašanja.
Kaj so o uposabljanju povedali
udeleženci lansko leto?

“Takšna usposabljanja
so resnično dobrodošla
za občinarje, saj se
povezujemo in
delimo prakse.”

“Usposabljanje je
potrdilo, da nismo
sami, ampak imamo
institucije, ki občinam
pomagajo priti do
želenih ciljev.”

“Dobila sem veliko
informacije
in usmeritev za
nadaljnje delo.
Izredno zanimiv in
učinkovit se mi je
zdel način dela
z udeleženci.”

Čas

5. in 6. oktober 2022. Pričetek prvi dan ob 9.30,
zaključek drugi dan ob 14h z neobveznim kosilom.

Kraj

Ljubljana, Hotel Slon
v središču mesta

Nastanitev in
prehrana

Organizator uredi nastanitev v enoposteljnih
sobah in vse obroke ter odmore za kavo.

Cena

Prijava

Usposabljanje je za udeležence brezplačno. Financira
ga Zavod Movit iz programa Erasmus+: Mladina in
Evropska solidarnostna enota.
Rok za prijavo je do vključno 23. septembra 2022.
Število udeležencev je omejeno. O izbiri boste
obveščeni 26. septembra 2022.
Prijavite se na tej povezavi.

Ukrepi za
varovanje zdravja

Organizator in hotel bosta za izvedbo dogodka
poskrbela tako, da bo tveganje za zdravje čim manjše.

Dostopnost za
osebe z ovirami

Prostori so dostopni za osebe, ki uporabljajo
invalidski voziček.

Kaj pa če ...?

V primeru premalo prijav bomo
usposabljanje prestavili na kasnejši čas.

Informacije

Če imate dodatna vprašanja, pišite na naslov:
elizabeta.lakosil@movit.si

Organizator

Zavod Movit, nacionalna agencija programov
Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota
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