Vabilo na študijskem obisku na Hrvaškem
19. – 21. marec 2019
Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota MOVIT že
tretje leto izvaja projekt Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega
mladinskega dela na lokalni. Namen projekta je podpreti lokalne skupnosti v Sloveniji na področju
razvoja in krepitve mladinskega dela. Za doseganje namena in ciljev projekta izvajajo različne
aktivnosti, med drugim organizirajo tudi študijske obiske na temo projekta.
V letu 2019 so projektne aktivnosti osredotočene na povezavo področij mladinskega dela in
participacije mladih. Sosednja Hrvaška premore kar nekaj dobrih praks na teh dveh področjih,
obenem pa so lokalne skupnosti po načinu organizacije in delovanja podobne našim, zato MOVIT
med 19. in 21. marcem 2019 za predstavnike slovenskih občin organizira študijski obisk na
Hrvaškem.
Tekom študijskega obiska bodo udeleženci obiskali 3 hrvaške občine, ki premorejo dobre prakse in
inovativne pristope na področjih mladinskega dela in participacije mladih. Te občine so:
•

•

•

Občino Pregrada (6.593 prebivalcev)
o Udeleženci bodo v občini spoznali, kako so ustvarili ugodno okolje za razvoj
mladinskega dela in lokalne mladinske politike, kako deluje model participativnega
proračuna za mlade in pred kratkim odprti mladinski center, ki uspešno izvaja
projekte podprte v programu Erasmus+: Mladi v akciji.
Občino Lepoglava (7.909 prebivalcev)
o Udeleženci bodo spoznali, kako v občini deluje mladinski svet lokalne skupnosti,
kako ta komunicira z lokalnimi oblastmi, kako občina izvaja posebne razpise za
zbiranje predlogov za mladinske organizacije ter kako se lokalna skupnost povezuje
in sklepa partnerstva z lokalnimi skupnostmi iz drugih držav z namenom priprave in
izvajanja projektov.
Občina Karlovec (55.705 prebivalcev)
o Udeleženci bodo spoznali kako je občini uspelo postati ena izmed najbolj razvitih
lokalnih skupnosti, ko govorimo o področju mladine, na Hrvaškem, kako poteka
komunikacija med mladinskimi organizacijami in lokalno oblastjo, kako deluje lokalni
mladinski svet, kakšen je njen pristop na področju razvoja mladinskega dela in
podpore civilni družbi ter kako je mladinski sektor uspel pridobiti številne projekti EU
na področju mladine.

Zakaj bi se udeležili študijskega obiska?
•
•

Spoznajte dobre prakse in modele na področju sodelovanja mladih z občinskimi strukturami
in razvoja mladinskega dela.
Izkoristite možnost za povezovanje z občinami iz sosednje Hrvaške s ciljem izmenjave dobrih
praks in sklepanja projektnih partnerstev na področju mladinskega dela, mladinske politike
in participacije mladih.

Stroški nastanitve, prehrane in potnih stroškov so kriti v celoti.
Delovni jezik študijskega obiska je angleščina.
Za občine, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega
dela na lokalni ravni, so na voljo 3 mesta.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca. Prijave
zbiramo do petka, 22. februarja 2019.
Za vprašanja ali pojasnila pišite nacionalni agenciji MOVIT na borut.cink@movit.si.
Vljudno vabljeni!

