
   

 

 
  

  

  

Ljubljana, 28.5.2020  

  

VABILO NA TRENING ZA MLADINSKE DELAVCE V OKVIRU PROJEKTA 

EUYOU  

  

Partnerji projekta EUYOU vas vabimo, da se udeležite treninga za predstavnike 

mladinskih centrov in mladinske delavce, ki je namenjen krepitvi kompetenc vseh 

tistih, ki bodo skrbeli za izvedbo in promocijo online dogodkov v sklopu projekta 

EUYOU in tudi tistim, ki želite pridobiti dodatna znanja za organizacijo in izvedbo 

on-line in off-line* lokalnih dogodkovSam trening bo potekal v treh delih in sicer 11. 

in 18. junija 2020 v online obliki na platformi ZOOM ter 30. junija v živo v Celjskem 

mladinskem centru.  

  

  

Cilj treninga je opolnomočiti predstavnike mladinskih centrov in mladinske delavce za 

kvalitetno izvedbo lokalnih dogodkov in komuniciranje z javnostmi.  

   

Ciljem sledi tudi program treninga, preko katerega bodo udeleženci:  

- spoznali pravice mobilnih EU državljanov;   

- spoznali metodologijo organizacije, promocije in izvedbe online in off-line  

dogodkov (spoznavni dogodek, kulturno-družabni dogodek, strukturirani dialog, 

demokratična participacija) ;  

- oblikovali metodologijo vseh štirih tipov dogodkov, ki se bodo izvajali v sklopu 

projekta EUYOU;  

- preko vodenih delavnic pripravljali konkretne načrte za organizacijo in izvedbo 

online in off-line dogodkov.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

 
  

  

  

  

  

  

  

Program treninga:   

  

Četrtek, 11. junij 2020 (Platforma ZOOM)  

9:00 - 9:30  Predstavitev udeležencev; pradstavitev projekta EUYOU  

9:30 - 10.30  Delavnica: organizacija online dogodkov in komuniciranje na 

projektu  

10:30 - 10:45  Odmor  

10:45 - 12.00   Delo po skupinah – inovativna metodoglodije dogodkov I in II  1  

12:00 - 12:45  Predstavitve in razprava  

12.45 - 13:00  Evalvacija in zaključek  

  

Četrtek, 18. junij 2020 (Platforma ZOOM)  

9:00 - 9:15  Povzetek prejšnjega sestanka in uvod v nov dan treninga  

9:15 - 10:00  Predstavitev policy paperja in koncepta EU državjanstva  

10:00 - 10:15  Odmor  

10:15 – 11:30  Delo po skupinah – dogodka III in IV 2  

11:30 - 12:30  Predstavitve in razprava  

                                            

1 I. REACH OUT - Vsak MC izvede eno online srečanje, na katerem predstavijo/predstavimo projekt, aktivnosti, koncept EU 

državljanstva in mobilnost,... Udeležencem se naroči, da do naslednjič pripravijo anekdoto/zgodbo o svoji izkušnji z mobilnostjo 

v EU.  

II. CULTURAL EVENING - Udeleženci pripovedujejo svoje zgodbe in izkušnje. Moderator usmerja pogovor še na pravice mobilnih 

EU državljanov ter možnosti / ovire za demokratično participacijo mobilnih EU državljanov. *Off-line dogodki so dogodki v živo.   

2 III. DEMOCRATIC PARTICIPATION - Izvede se eno online predavanje na temo demokratične participacije in možnostih 

vključevanja mobilnih EU državljanov v demokratične procese na lokalni ravni. Po predavanju imajo udeleženci možnost 

zastavljati praktična vprašanja, naredi se tudi promocijo digitalnega svetovalnega središča.  

  

IV. STRUCTURED DIALOGUE - MC-ji organizirajo online srečanje udeležencev z vsaj enim »high profile« odločevalcem na 

lokalni ravni. Moderator je zadolžen, da vodi pogovor na strukturiran način.  



   

 

 
  

12:30 - 13:00  Evalvacija in zaključek  

  

  

  

  

  

  

  

Torek, 30. junij 2020 (Celjski mladinski center)  

9.00 - 9.30  Uvodni pozdrav  

9.30 - 10.30  Komunikacijski načrt dogodkov - EUYOU  

10.30 - 11.30  Tehnične podrobnosti ter izvedba dogodkov - EUYOU  

11.30 - 12.15  Evalvacija in refleksija usposabljanj - EUYOU  

12.15 – 12.30  Odmor  

12.30 - 13.00  Pregled dosedanjega dela in načrt dela za naprej Mreže MaMa   

13.00 - 14.00  Predstavitev Letnega delovnega načrta Mreže MaMa 2020  

14.00 - …  Druženje mladinskih centrov  

  

  

  

 

Z lepimi pozdravi,  

Ekipa projekta EUYOU  


