Poziv na trening za Savjete mladih
“ Utjecaj Savjeta mladih na oblikovanje EU politika kroz strukturirani dijalog s mladima”
10.-13. listopada 2018., Varaždin

Želiš li ojačati ulogu svog Savjeta? Želiš ostvariti još veći utjecaj i kao važan akter u svojoj
lokalnoj zajednici omogućiti mladima da se njihov glas čuje i promjene zakotrljaju? Želiš li
naučiti što je strukturirani dijalog s mladima (http://eupita.eu/eu-pita/sto-je-strukturirani-dijalog/)
? Jesi li zainteresiran za razmjenu iskustava s Krovnom udrugom mladih Slovenije (MSS),
saznati kako vas Udruga gradova može podržati te što i kako radi Savjet mladih Varaždina u
okviru kandidature za Europsku prijestolnicu mladih 2021?
Ako te nešto od ovoga privuklo, prijavi sebe i svoj Savjet mladih na edukaciju koju organizira
Mreža mladih Hrvatske ispred Nacionalne radne skupine za strukturirani dijalog s mladima
u Hrvatskoj. Trening za predstavnike Savjeta mladih pod nazivom „Utjecaj Savjeta mladih na
oblikovanje EU politika kroz strukturirani dijalog s mladima“ će se održati u Varaždinu od 10. do
13. listopada 2018. godine.
Ciljevi edukacije
Predstavnici/predstavnice Savjeta mladih će s trenerima iz Mreže mladih Hrvatske i gostima
govornicima:
•
•
•

•

Istražiti i naglasiti ulogu Savjeta mladih u procesima donošenja odluka na svim razinama;
Naučiti o procesu strukturiranog dijalogu u Hrvatskoj i EU te učinku na politike od
važnosti za mlade;
Promišljati o mogućnostima svog Savjeta za provođenje strukturiranog dijaloga te
korištenje metoda istog u svrhu efikasnijeg uključivanja mladih u lokalne procese u
svojim zajednicama;
Razmjenjivati iskustva u radu i o izazovima s kojima se Savjeti susreću.

Kroz četiri intenzivna dana (početak 10. listopada u 15:00 sati, završetak 13. listopada nakon
ručka), u dinamičnom i raznolikom treningu imat ćete priliku upoznati se i detaljnije istražiti:
•
•
•
•
•

Politike za mlade i aktivno sudjelovanje mladih;
Što je strukturirani dijalog;
Praktične i isprobane savjete iz prakse kako uključiti mlade;
Metodologiju strukturiranog dijaloga s mladima u praksi;
Realnost svoje lokalne zajednice i mogućnosti za provođenje strukturiranog dijaloga s
mladima.

Također ćete imati i fantastičnu priliku družiti se i razgovarati s
•
•
•
•

Predstavnicima resornih tijela za mlade (čekamo potvrdu);
Predstavnikom Udruge Gradova - Udruga Gradova provodi edukacije i razvija materijale i
alate za Gradove i Savjete mladih u svrhu lakšeg razumijevanja njihovog djelovanja;
Voditeljem kandidature Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2021 i predsjednik
savjeta mladih Grada Varaždina (Nino Preložnjak)
Predstavnicima Mladinskog Sveta Slovenije (krovna organizacija mladih Slovenije) koja
je u to vrijeme u studijskom posjetu Varaždinu.

Trening je namijenjen članovima/članicama Savjeta mladih bez obzira na prijašnje iskustvo, ali s
velikom motivacijom za unaprjeđivanje rada svog Savjeta, kao i istraživanja novih metoda
(konkretno strukturiranog dijaloga donosioca odluka s mladima). Može se prijaviti više
predstavnika iz jednog Savjeta (ukoliko bude povećanog interesa zamolit ćemo vas da odaberete
jednog predstavnika). Trening je dizajniran za ukupno 20 sudionika.
Troškove smještaja, obroka i puta javnim prijevozom, sudionicima treninga organizator je
osigurao kroz Erasmus + program i sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku.
Zainteresirani sudionici mogu se prijaviti ispunjavanjem on-line prijavnice koja je dostupna na
linku: https://goo.gl/forms/ZccWiWvtGE5OqwqD2 do 30. rujna 2018.
Obavijest od primanju na trening te detaljnije logističke informacije (o smještaju, prostoru za rad,
pokrivanju troškova puta javnim prijevozom, programu) bit će dostavljene odabranim
sudionicima 2. listopada 2018. godine .

