Ljubljana, 10.4.2019
ZADEVA: Vabilo na SOOČENJE kandidatk in kandidatov političnih strank in list na prihajajočih volitvah v
Evropski parlament v okviru projekta VSI SMO EU in projekta MOBILIZACIJA MLADIH: EU SKRBI ZATE
V sklopu projekta Vsi smo EU bomo v ponedeljek 6. maja med 11. in 13. uro v MCC – Celjskem mladinskem
centru organizirali soočenje kandidatk in kandidatov političnih strank in list na prihajajočih volitvah v Evropski
parlament.
K aktivnemu sodelovanju vabimo tudi VAS! Namen soočenja je razprava mladih s kandidatkami in kandidati na
temo zaposlovanja in aktivne participacije mladih ter medsebojno mreženje, povezovanje in oblikovanje
priporočil za izboljšanje položaja mladih v EU.
Soočenje bo potekalo v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment (IPM) in njihovo kampanjo za
evropske volitve v okviru projekta Mobilizacija mladih: EU skrbi zate. V projektu Vsi smo EU kot partner in
podporna organizacija sodeluje tudi Mladinski svet Slovenije.
O projektu
Projekt Vsi smo EU je del procesa mladinskega dialoga, ki je mehanizem, s katerim se mladi aktivno vključujejo v dialog z
odločevalci in obravnava teme, ki so potrebne za uspeh in prihodnost mladih v vključujoči družbi. Aktualni, 7. cikel
mladinskega dialoga, v ospredje postavlja temo prihodnosti EU, volitve poslancev v Evropski parlament in prihodnost
mladih v Evropski uniji. Glavni namen projekta Vsi smo EU je nagovoriti generacijo mladih, ki bo predala svoje pobude in
predloge lokalnim, nacionalnim in EU odločevalcem ter si ob tem pridobila nove veščine za doseganje ciljev na poti k večji
avtonomiji.
Projekt izvajamo v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment, ki se v sklopu projekta »Mobilizacija mladih: EU skrbi
zate« osredotoča na ozaveščanje in mobilizacijo mladih, s ciljem dvigniti zavest o pomenu aktivnega državljanstva ter
spodbuditi participacijo mladih na volitvah v Evropski parlament. Cilj projekta je, preko izvajanja dogodkov in delavnic za
mlade ter ozaveščanja in informiranja na družbenih omrežjih Tokrat grem volit, spodbuditi in povečati participacijo mladih
na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta.

Scenarij in koncept dogodka, ki bo temeljil na dialogu z mladimi, vam pošljemo naknadno.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!
Za dodatne informacije in podrobnosti o dogodku se obrnite na: Kamal Izidor Shaker, koordinator projektov, kamal@mreza-mama.si.

mag. Maja Hostnik, direktorica

Projekt Vsi smo EU je podprt s strani Nacionalne agencije MOVIT programa Erasmus+ Mladi v akciji.

