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PREDMET: Poziv na konferenciju: „Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i
uključenost u lokalnoj zajednici“
Poštovani,
Pozivamo Vas na regionalnu konferenciju u Zadru, dana 27. travnja od 10 do 16 sati.
Cilj konferencije je predstaviti provedeno istraživanje o položaju mladih u kojem su
sudjelovali mladi iz cijele Hrvatske te svim zainteresiranima pružiti priliku da izraze
svoje mišljenje o položaju mladih u Hrvatskoj.
Udruga Zamisli u partnerstvu s Udrugom srednjoškolaca Hrvatske i još 14 partnerskih udruga,
Ekonomskim institutom Zagreb i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu provodi projekt Mreža
za aktivaciju mladih. Svrha projekta je izgraditi mrežu za podršku mladima u procesu
uključivanja u život zajednice kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj. Projekt
sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
U sklopu projekta koji će također biti predstavljen na konferenciji provodi se istraživanje
osobnih razloga, ekonomskih i pravnih prilika koji utječu na aktiviranje mladih te mapiranje
statusa quo unutar sektora mladih.
Početni rezultati istraživanja dobiveni na temelju 120 fokus grupa provedenih na nacionalnoj
razini tijekom veljače i ožujka, bit će predstavljeni na regionalnim konferencijama kako bismo
u suradnji s radnicima s mladima, donositeljima odluka, udrugama koje programski djeluju u
korist mladih te mladim osobama utvrdili prioritete za nastavak daljnjih istraživanja vezanih uz
aktivaciju mladih u zajednicu.

Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih COVID-19 pandemijom, konferencija će biti održana u
hibridnom obliku na način da će dio sudionika sudjelovati uživo, a dio elektroničkim putem.

Pozivamo svu zainteresiranu javnost, mlade, osobe koje rade s mladima, udruge koje
programski djeluju u korist mladih i donositelje odluka da se prijave za sudjelovanje putem
obrasca na sljedećoj poveznici:

Prijavnica

Program će Vam biti pravovremeno poslan.

Radujemo se prijavama!

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju,

Svjetlana Marijon, voditeljica projekta
Marija Valečić, regionalna koordinatorica (marija.valecic@usred.hr)

