
 

 

 

Živijo,  

te zanimajo teme kot so človekove pravice, demokracija in aktivno državljanstvo in si star/a 

med 14 in 26 let? V letu 2023 in 2024, smo zate pripravili brezplačna usposabljanja in 

izobraževanja na omenjenih tematskih področjih. 

VABIMO te, da se vključiš v projekt MLADI VODITELJI ZDRUŽENI ZA DEMOKRACIJO, ki se bo 

izvajal v sedmih državah pod okriljem evropskega programa CERV (državljani, enakost, pravice 

in vrednote).  

Cilj projekta je podpreti demokratično in državljansko udejstvovanje mladih med 14 in 26 

letom, ter okrepiti pomen njihovega vključevanja in zastopanja v evropskem procesu 

odločanja. Projekt ti v okviru projektnih dejavnosti, ponuja številne možnost za brezplačno 

usposabljanje in izobraževanje na področju aktivnega državljanstva, zagovorništva, javnega 

nastopanja ter človekovih pravic. To je odlična priložnost, da izveš več o prednostih aktivnega 

državljanstva in drugih priložnostih, ki jih mladim ponuja EU. 

Vključiš se lahko v naslednje projektne dejavnosti: 

 Spletni mentorski program za odnose z javnostmi in zagovorništvo za 140 mladih 

voditeljev v 7 partnerskih državah (predviden začetek programa; konec meseca 

marca). 

 Obiski parlamenta EU za udeležence mentorskega programa za odnose z javnostmi 

in zagovorništvo 

 Skupno srečanje v EU o vključevanju mladih v procesu odločanja na evropski ravni, 

namenjeno prvim volivcem na volitvah v Evropski parlament leta 2024 

 Nacionalna zagovorniška kampanja za spodbujanje pravic otrok in mladih ter 

aktivnega državljanstva (prvi predviden termin usposabljanj je v drugi polovici 

meseca aprila). 

Zate smo pripravili tudi spletni dogodek, na katerem se boš lahko podrobneje seznanil/a s 

projektom in projektnimi aktivnostmi. Dogodek se bo odvijal 1. marca, ob 18.00, v katerega 

se lahko vključiš preko naslednje povezave: 

https://us02web.zoom.us/j/88314539421?pwd=eGdwNHpzazJObjdrczY1a3JUZU5uQT09 

Meeting ID: 883 1453 9421 / Passcode: 6M16wU 

V projekt se lahko vključiš tako, da izpolniš prijavnico, ki jo najdeš na naslednji povezavi:  

https://docs.google.com/forms/d/1u4rpETje6Ghsx0xaKcXZWbkQhvO-

i08l9pcOf_lsExE/edit?ts=63c6b4dd 

https://us02web.zoom.us/j/88314539421?pwd=eGdwNHpzazJObjdrczY1a3JUZU5uQT09
https://docs.google.com/forms/d/1u4rpETje6Ghsx0xaKcXZWbkQhvO-i08l9pcOf_lsExE/edit?ts=63c6b4dd
https://docs.google.com/forms/d/1u4rpETje6Ghsx0xaKcXZWbkQhvO-i08l9pcOf_lsExE/edit?ts=63c6b4dd


Več informacij v zvezi s projektom lahko najdeš FB strani Mladi voditelji združeni za 

demokracijo: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089346735299 

in na naslednji povezavi: https://respublications.eu/mladi-voditelji-zdruzeni-za-demokracijo/ 

Lahko nam tudi pišeš na e-poštni naslov: info@youngdemo.eu ali nas pokličeš na telefonsko 

številko 070 358 395.  
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