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VABILO NA ZAKLJUČNO KONFERENCO PROJEKTA MI! – mladinski inkubator  

 

Spoštovani,  

na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice zaključujemo s projektom MI! – mladinski 

inkubator. Projekt je rezultat uspešne kandidature na razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi 

aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« in traja do 15. 9. 2021. S tem se zagotavlja trajno 

vključevanje mladih na trg dela, krepijo se splošne in specifične kompetence mladih za njihovo večjo 

zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. 

V času trajanja projekta smo izvedli 360 ur usposabljanj, v projekt vključili 92 udeležencev iz vzhodne 

in jugovzhodne Slovenije ter izdelali dva gradiva, in sicer prvo gradivo, z naslovom: Življenje mladih in 

izzivi zaposlovanja v regiji ter Strategijo na področju mladih in mladinske politike v posavski regiji. 

Rezultate našega projekta želimo predstaviti tudi Vam, zato Vas vabimo, da se nam pridružite na 

zaključni konferenci: Aktivno državljanstvo v mladinskih centrih, 25. avgusta, z začetkom ob 9. uri v 

Mladinskem centru Brežice (Gubčeva 10a). Na konferenci bodo predstavljeni rezultati projekta, 

gradiva, ki smo jih oblikovali, pogovarjali se bomo o mladih in njihovi prihodnosti v EU, o aktivnem 

državljanstvu, si ogledali stojnice mladih nadobudnežev, na koncu pa prisluhnili kratkemu programu 

naših mladih glasbenikov in ustvarjalcev. 

Na ta način si želimo spodbujati ustvarjalnost, aktivno državljanstvo in participacijo mladih, hkrati pa 

tudi Vam predstaviti zaključke projekta MI! – mladinski inkubator. V prilogi pošiljamo tudi okviren 

program konference.  

Prijave na dogodek zbiramo na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoCNsA_tAoX2By3YqBSU_AItpbJrHoCM__gSbayvauthh

mqg/viewform?usp=pp_url  

 

Veselimo se morebitnega srečanja.  

Ekipa MI! 
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Priloga 1: Okviren program konference 

Čas Vsebina 

09.00 – 10.00 
Uvodna predstavitev konzorcijskega sodelovanja in njegovi 

rezultati in učinki ter vloga mladinskih centrov 

10.00 – 11.00 

Zakaj projekti Aktivnega državljanstva za večjo zaposljivost mladih 

Vloga mladinskega sektorja in mladinskega dela  

Vloga mladih  

11.30 – 12.00 Daljši odmor – coffee break 

12.00 – 15.00 

12.00-13.30 

Delavnica in oblikovanje priporočil o Prihodnosti EU in v obdobju 

po COVID-19 mladinskega sektorja in mladih (DELO PO SKUPINAH 
in pogovor z odločevalci) 

13.30-15.00 

Predstavitev zaključkov delavnice odločevalcem  

15.00– 17.00 Zaključek in koncert mladih 

 


