
 
 

V A B I L O   Z A   M E D I J E 

Mednarodna konferenca za mladinske zamejske organizacije 

Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, organizira »Mednarodno konferenco za mladinske zamejske 
organizacije«, ki bo potekala 29. in 30. septembra 2017 v Slovenskem domu Kulturno 
prosvetnega društva Bazovica, Podpinjol 43, Reka, Hrvaška.  

Konferenca je namenjena mladim, ki aktivno delujejo ali imajo namen aktivno se vključiti v delo 
mladinskih organizacij v zamejstvu in v Sloveniji. Osrednja tema druge konference v okviru 
projekta »Povezujemo« je komuniciranje in informiranje mladih, ki je prioritetno področje 
Evropske unije od leta 2001, k temu pozivajo pa tudi dokumenti Sveta Evropske unije in Evropske 
komisije, kakor tudi Nacionalni program za mladino in Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in 
mladinske politike. Projekt »Povezujemo« ima za cilj ustvariti prostor oz. stičišče za mlade 
Slovence in mladinske organizacije v zamejstvu ter v Sloveniji, kjer lahko slednji utrjujejo in 
ohranjajo narodno, jezikovno ter kulturno identiteto, se medsebojno povezujejo ter vzdržujejo svoje 
vezi z Republiko Slovenijo, kot tudi krepijo dejavnosti mladih in za mlade.  
 
Dvodnevnega usposabljanja in kreativnega razmišljanja, ki ga bosta oblikovali trenerki usposobljeni za 
področje komuniciranja in informiranja, se bodo udeležili predstavniki različnih društev in 
organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Usposabljanja bodo oblikovana v skladu s 
predznanjem in izkušnjami udeležencev.  
 
Namen konference je identificirati izzive na področju komuniciranja in informiranja mladih, oblikovati 
rešitve in si zastaviti kratkoročne in dolgoročne cilje, s končnim ciljem priprave skupnih projektov in 
sodelovanja v prihodnje.  
 
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se bo udeležil zaključnega dela 
konference v soboto, 30. septembra 2017, kjer bo sodeloval v pogovoru z udeleženci konference, ki 
mu bodo tudi predstavili zaključke konference. Konferenco bo v petek, 29. septembra 2017, odprla 
veleposlanica Republike Slovenije na Hrvaškem Smiljana Knez.  
 
V prilogi posredujemo program konference.  
 
Za vsa dodatna vprašanja in dogovore v zvezi z morebitnim obiskom konference bom na voljo na 
kontakte v podpisu.  
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