
                                       

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija 
nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.   

 

 
 

Ljubljana, 26.10.2016 
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Mreža MaMa in MSS vabita na regijsko soočenje med mladimi in ministrico v okviru projekta strukturirani doalog, ki je podprt s 

strani programa Erasmus + Mladi v akciji z naslovom 
 

 

Lokalni dogodki strukturiranega dialoga:  
ZA DRUŽBENE SPREMEMBE  

Strukturirani dialog med mladimi in ministrico za izobraževanje, znanost in 

šport, dr. Majo Makovec Brenčič v Novem mestu 
 

Torek, 8.11. 2016, ob 17. uri, LokalPatriot, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto 

 
 

Vzpostavljen dialog mladih z odločevalci, na nacionalni in lokalni ravni, je priložnost  za krepitev 
opolnomočenja mladih.  

 

Pogovor med mladimi in ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič, v 
sklopu regijskega obiska Vlade RS v Novem mestu, vidimo kot odlično priložnost za podajanje vaših 
mnenj, zato prav lepo vabljeni mladi v večjem številu, predvsem tisti, ki si želite aktivnega 
udejstvovanja v družbi. 
 

Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 45 mladinskih centrov iz vse Slovenije. 
Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju mladinskega dela, zagovarjanju 

interesov mladinskih centrov in mladih ter izvajanju strukturiranega dialoga, ki ga že 5. 
leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije. Projekt strukturiranega dialoga je 

podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji. 
 

Skozi pogovor z ministrico, dr. Majo Makovec Brenčič, se bomo osredotočili na aktualne teme 

5. cikla strukturiranega dialoga in prednosti programov Erasmus+, ki poudarjajo in spodbujajo aktivno 
participacijo mladih na področjih:  

 
- podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest, 

- zaposlovanja mladih ter 

- spodbujanja aktivne vključenosti mladih v raznoliko, a povezano Evropo. 
 

Udeležba na soočenju je namenjena vsem mladim, ki bi z ministrico radi spregovorili o omenjenih 
temah, obenem pa spodbujamo aktivacijo vseh zainteresiranih državljanov, da prispevajo 

svoje mnenje, ideje in predloge v povezavi s tremi ključnimi temami projekta in jih predstavijo 
ministrici. 

 

 
Mladi – izkoristite priložnost in ministrici jasno in glasno sporočite, kaj potrebuje vaše lokalno 

okolje za razvoj mladih in v kakšnem nacionalnem okolju si želite živeti ter kaj pričakujete v 
prihodnosti od odločevalcev na področju delovanja mladih. Vključite se v razpravo. 

 

Vljudno vabljeni! 
 
Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar vas prosimo, da nam do četrtka, 3.11.2016 pošljete 
prijavo na elektronski naslov info@mreza-mama.si in potrdite udeležbo. 

 
Dodatne informacije: Maja Jarc, Pomočnica vodje projektov, Mreža MaMa, 041 988 082, 

maja.jarc@mreza-mama.si 
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