
 
 
 
 

                      

 
 

Vabilo na lokalno srečanje projekta  

Dialoga mladih 2.0:Vključujemo! 

ZŠJ- Mladinski center Jesenice v soorganizaciji z Mladinskim svetom Jesenice in s podporo Kluba jeseniških študentov 

 
Organizacije mladinskega sektorja jeseniške občine ponovno pozivamo mlade, da se zberemo in 

pokažemo, da nam ni vseeno.  

To bo drugo od desetih srečanj, ki jih bosta Mladinski svet Slovenije in Mladinska Mreža MaMa med 
novembrom 2013 in marcem 2014 izvedla po različnih krajih Slovenije, in na katerih se bomo srečali 
mladi in tisti, ki odločajo o lokalnih politikah. Ključno vprašanje: kaj je treba storiti za izboljšanje 

področja aktivne udeležbe mladih v družbi in zaposljivosti mladih v lokalnih skupnostih. 

Na srečanju bomo mladi ob podpori trenerjev pripravili predloge in/ali konkretne ukrepe za izboljšanje 
stanja mladih v lokalni skupnosti. Le te bomo v popoldanskem delu predstavili odločevalcem (županu - 
podžupanom, direktorju Zavoda RS za zaposlovanje, odgovornim za družbene dejavnosti in mlade v 
občini, predstavnikom političnih strank in občinskim svetnikom…), in jih nagovorili, da predloge 
komentirajo in jih umestijo glede na področje, na katerem delujejo.  

Kot si verjetno že seznanjen/a, Jeseniška občina v tem letu pripravlja lokalno strategijo za področje 

mladine. To srečanje je edinstvena priložnost, da mladi povemo svoje potrebe in podamo pobude 

ukrepov za izboljšanje stanja na vseh področjih, ki vplivajo na naše življenje v lokalni skupnosti.  

Na srečanje se prijavi preko elektronske prijavnice na spletni strani MCJ ali KJŠ. Dodatne informacije 
prejmeš tudi na strukturirani.dialog@mss.si, lahko pa se obrneš tudi na lokalnega koordinatorja 
srečanja, Mladinski center Jesenice (04 5884 680).  

Nacionalni projekt strukturiranega dialoga z naslovom »Dialog mladih 2.0: Vključujemo!« ob podpori 
Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino ter v sodelovanju z Zavodom RS za 
zaposlovanje izvajata Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa. Več o srečanju in projektu si preberi 
na spletni strani projekta Vključujemo!. 
 

Dobimo se v soboto, 30. novembra 2013, v dvorani Kolpern, Jesenice.  
Registracija udeležencev bo potekala med 8. in 8.30 uro.  

Dogodek bo trajal do 19. oz 20. ure in vključuje kosilo, odmore za kavo in večerno pogostitev. 
 

 
 

Mladi smo potencial in ne strošek! Povej naprej! 
 

 


