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Ljubljana, 20.10.2016 
O_161020_MH 

 
Mreža MaMa in MSS vabita na nacionalno soočenje med mladimi in odločevalci, v okviru projekta strukturirani dialog, ki je 

podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji z naslovom 

 

Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga:  
DIALOG ZA DRUŽBENE SPREMEMBE  

                           Strukturirani dialog med mladimi in odločevalci  
 
        Sreda, 16. 11. 2016 , od 10. do 15. ure 

ABC HUB, BTC City Ljubljana, Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana 

Emporium sever, spodnja etaža 

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

mladih. Pogovor med mladimi in predsednikom vlade RS, dr. Mirom Cerarjem v sklopu Nacionalne 
konference bo odlična priložnost za podajanje vaših mnenj, zato prav lepo vabljeni. 
 
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 je podprt s strani programa 

Erasmus + Mladi v akciji, pri čemer gre za široko področje povezovanja mladih na lokalni ravni z 

namenom vplivanja na odločevalce na nacionalnem nivoju. 
 

Z željo po aktivni vključenosti in povečanju participacije mladih ter njihovem strokovnem in 
motivacijskem opolnomočenju za nastop, bomo izvedli Nacionalno konferenco, na njej pa bodo 

predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju ali kateremu izmed  drugih  najvišjih odločevalcev 

na nacionalni ravni, predstavljeni primeri dobrih praks in pobud iz lokalnih okoljih. 
 

Program letošnje konference je zasnovan na konkretnih predlogih in ukrepih, ki podpirajo slogan ZA 
DRUŽBENE SPREMEMBE, osnovan pa na treh ključnih temah 5. cikla strukturiranega dialoga, ki 

poudarjajo in spodbujajo bolj strpno okolje: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, 
zaposlovanje mladih ter spodbujanje aktivne vključenosti mladih v raznoliko, a povezano 

Evropo. 

 
Udeležba na konferenci je namenjena aktivnim mladim in mladinskim delavcem, ki bi radi 

predstavili konkretne predloge predsedniku Vlade RS ali ministrom s področja omenjenih tem in se o 
njih pogovorili, obenem pa spodbudili aktivacijo vseh zainteresiranih državljanov, da 

prispevajo svoje mnenje, ideje in predloge ter jih predstavijo odločevalcem. 

 
To je vaša priložnost, da poveste, kaj potrebujete za razvoj in v kakšnem nacionalnem okolju si želite 

živeti ter da si zagotovite posluh o vaših pričakovanjih, na področju delovanja in spremembe pozicije 
mladih, s strani odločevalcev na najvišji ravni.  

 

Morebitna vprašanja za predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja že lahko postavljajte na Twitterju pod 
#sDialogPV ali pošljete na elektronski naslov info@mreza-mama.si.  

 
Vljudno vabljeni! 
 
Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar vas prosimo, da do petka, 04.11.2016 pošljete prijavo 
tukaj ali na elektronski naslov info@mreza-mama.si ter tako potrdite udeležbo.  
 
Dodatne informacije: Mreža MaMa; info@mreza-mama.si; 030 618 628.  
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PROGRAM DOGODKA  

 
 
od 10.00 – 10.15 Registracija udeležencev in začetek 

konference 

Mreža MaMa 

 
 

 

1. del posveta – Predstavitev projekta in pozicije mladih v družbi   
  

10.15 – 10.20 Začetek konference in pozdravni nagovor 
 

Moderator 
 

10.20 – 10:35 Predstavitev projekta Strukturirani dialog 
ZA DRUŽBENE SPREMEMBE 

David Banović, Mreža MaMa 
Mladinski svet Slovenije 

dr. Peter Debeljak, URSM  

 
10.35 – 10.45 Program Erasmus + Mladi v akciji Uroš Skrinar, MOVIT 

Ljubljana 
 

10.45 – 11.15 Predstavitev rezultatov projekta s 

komunikacijskega vidika - kreativno 
komuniciranje mladih in kdo je današnja 

mladina? 

Sebastjan Jeretič 

 
 

 
 

11.15 – 12.00 Predstavitev štirih primerov dobrih praks  

lokalnih kampanj  

Predstavniki mladinskih 

centrov in MSLS 
 

12.00 - 12:15 Povzetek prvega dela posveta Moderator 
 

   
12.15 – 13.00 Odmor in pogostitev  

   

 
2. del posveta – Dialog mladih z odločevalci 

  
13.00 – 13.05 Povzetek prvega dela posveta in napoved 

drugega dela posveta.  

Moderator 

 

 
13.05 – 13.50 Strokovno predavanje na temo participacije 

in trendov mladih 

dr. Metka Kuhar, FDV 

 
13.50 - 14.40 Dialog med mladimi in predsednikom vlade: 

neposredna vprašanja in predstavitev 
potreb mladih predsedniku vlade   

dr. Miro Cerar,  

predsednik Vlade RS 
Mladi 

 

14.40 – 15.00 Sklepne misli in nadaljnji ukrepi na 
področju mladih in mladine    

Moderator, Mreža MaMa 
 

15.00 Zaključek posveta Moderator 

 


