Pozdravljeni!
Mladinski sektor v Sloveniji se nahaja v prelomnem času. Zaključuje se obdobje Resolucije o
Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM) in zdaj prihaja trenutek, ko bo treba
sprejeti novo in umestiti mladinsko delo ter delo z mladimi v najpomembnejši dokument na
področju mladine v Sloveniji. Prav tako smo pred enim letom prejeli rezultate raziskave
Mladina 2020, ki nam je ponudila neprecenljive vpoglede v položaj mladih v Sloveniji.
Ker verjamemo, da kakovostni nacionalni programi nastanejo le, če je sektor, ki ga pokrivajo,
čim bolj aktivno vključen že v samo snovanje, vas vabimo na posvet mladinskega sektorja:
Nacionalni program za mladino 2023-2032. Posvet bo potekal 31. 5. 2022 od 10:00 do
14:00 v Ljubljani. Točno lokacijo sporočimo naknadno, prosimo pa vas, da si rezervirate
termin posveta.
S prof. dr. Tomažem Deželanom bomo premislili o vpogledih, ki nam jih je ponudila
raziskava Mladina 2020, se pogovorili o trenutnem položaju mladih in mladinskega sektorja
v Sloveniji, o našem prispevku k izboljšanju njihovega in našega položaja ter postavili
vsebinske temelje nove Resolucije o Nacionalnem programu za mladino.
PROGRAM:
9:30 - 10:00: prihod in registracija udeležencev
10:00: uvodni pozdrav organizatorjev
10:15 - 11:00: predstavitev rezultatov raziskave Mladina 2020, prof. dr. Tomaž
Deželan
11:00 - 11:30: predstavitev Urada Republike Slovenije za mladino, Mladinskega sveta
Slovenija in Mreže MaMa
11:30 - 12:00: odmor
12:00 - 13:00: delo v skupinah - identifikacija ključnih vsebinskih poudarkov novega
ReNPM
13:00 - 13:30: predstavitve skupin
13:30 - 14:00: razprava in zaključki

Oblikovana vsebina na tem posvetu bo posredovala delovni skupini Sveta vlade RS, ki je
zadolžena za pripravo nove ReNPM. Z vašim doprinosom lahko poskrbimo, da bodo potrebe
sektorja in mladih, ki jih zastopate primerno umeščene tudi v bodoče politike.
Prepričani smo, da se tudi vi zavedate velikega pomena sodelovanja mladinskega sektorja pri
določanju ključnih usmeritev našega delovanja, zato verjamemo, da se bomo na posvetu

zbrali v velikem številu. Svojo udeležbo potrdite s prijavo preko tega obrazca:
https://forms.gle/WHtx4hvnNVcKBKfL7. Rok za prijavo je četrtek, 26. 5. 2022.
Hkrati pa vas vabimo tudi na regijski posvet Osrednje Slovenije za pripravo Resolucije o
Nacionalnem programu za mladino, kjer bodo v oblikovanje resolucije s svojimi predlogi
vključeni mladi in bo potekal v torek, 31. maja 2022, med 16:00 in 20:30 v Ljubljani, v
Mladinskem centru Vič, Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana. Več informacij o posvetu najdete
tukaj.
Z lepimi pozdravi,

Posvet mladinskega sektorja je organiziran v sklopu projekta Participacija mladih na trgu dela, ki ga financira
Evropska unija iz programa Erasmus+. Vsebina posveta odraža izključno stališča organizatorjev. Nacionalna
agencija in Evropska komisija nista odgovorni za uporabo informacij posveta.

