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EUropski tjedan mladih obilježava se od 15.-21.2011.u 33 programske zemlje Mladi na djelu.
Slavlje kreće 16.5. u Splitu gdje ćete cijeli tjedan na info štandu u prostorijama Info zone moći
dobiti promotivne materijale o programima Europske unije za mlade. Na istom mjestu 18.5. bit
će prezentiran jedan takav program - program Mladi na djelu i prikazan film s iskustvima mladih
koji su zahvaljujući tom i drugim programima EU putovali Europom, učili, upoznavali nove ljude i
stjecali nova iskustva.

O programu Mladi na djelu moći ćete čuti i dan prije, ako se zateknete u Rijeci i to u
prostorijama Regionalnog info centra
za mlade. Na Korzu će biti postavljen štand sa promotivnim materijalima u sklopu kojega će se
nalaziti učionica za mlade
na otvorenom i organizirati kviz o Europskoj uniji, a o važnosti programa za mlade i njihovoj
mobilnosti predstavnici Savjeta mladih Primorsko-goranske županije i Udruge mladih Korak
ispred raspravljat će na okruglom stolu u zgradi Županije.

Dan otvorenih vrata

Na drugom kraju Hrvatske, 20.5. u prostorima Info centra za mlade u Osijeku održat će se dan
otvorenih vrata gdje će se i mladi Slavonci i udruge koje se bave mladima moći informirati o
načinu uključivanja u programe EU za mlade.
Veliko finale Europskog tjedna mladih održati će se istog dana u parku Zrinjevac u Zagrebu,
gdje će se plesati i pjevati u finalu YouthSong-a, natjecanja za najbolju pjesmu mladih! A o tome
kako je bilo na YouthSong-u, moći ćete čuti u radio emisiji na Hrvatskom radiju-Radio Split u
19h!
U okviru Europskog tjedna mladih, na svečanosti u Antwerpenu, koji je proglašen glavnim
europskim gradom mladih za 2011., predsjednik Komisije, Barroso, dodijelit će nagrade
najboljim projektima u okviru Europske volonterske službe u tri kategorije:

1. Globalno društvo
2. Inovativno društvo
3. Uključivo društvo
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Mladi hrvatski volonteri i hrvatske organizacije će biti zastupljeni u dva projekta u kategoriji
Uključivo društvo – Zrinko, koji je preko Udruge Help iz Splita otišao volontirati godinu dana u
Finsku u centar za osobe s invaliditetom, i Krzysztof, koji je iz Poljske došao volontirati 7
tjedana u Mirovnoj grupi mladih Dunav u Vukovaru.
Više informacija o ova dva projekta te o svim nominiranim projektima potražite na:
http://www.youthweek.eu/best-volunteer-projects/nominated-projects/
Strukturni dijalog

Jezgra svakog Europskog tjedna mladih su aktivnosti Strukturnog dijaloga u središtu Europe,
Bruxellesu. Strukturni dijalog je kontinuirani ciklus konzultacija i razgovora između mladih i
donositelja odluka na prioritete koji se mijenjaju svakih 6 mjeseci. Za vrijeme Europskog tjedna
mladih u Bruxellesu će se okupiti 140 mladih i predstavnika vlasti iz cijele
Europe i raspraviti o budućnosti provođenja Strukturnog dijaloga kao i o najaktualnijoj temi u
svim europskim strategijama mladih – zapošljavanju mladih. Hrvatsku će predstavljati Marko
Boko iz Mreže mladih Hrvatske.

Europsko-kineska godina mladih

2011. je proglašena Europsko-kineskom godinom mladih te će se tijekom cijele godine nizom
aktivnosti promicati interkulturni dijalog i međusobno razumijevanje između mladih iz Europe i
Kine, kako bi se produbila suradnja EU i Kine. Jedan od središnjih događaja Europsko-kineske
godine mladih će se dogoditi upravo za vrijeme Europskog tjedna mladih, kada će delegacija od
120 ljudi iz Kine posjetiti Europu i sudjelovati u nizu aktivnosti širom Europe zajedno s mladima
iz Europe. Nakon trodnevnih događanja u Belgiji, kineska delegacija će se podijeliti u sedam
skupina i posjetiti sedam
zemalja članica EU. Skupina Kineza će posjetiti susjednu nam Sloveniju, gdje će se upoznati sa
slovenskim mehanizmima sudjelovanja mladih u društvenom i političkom životu na lokalnoj i
regionalnoj razini.

U studijski posjet u Sloveniju u okviru Europsko-kineske godine mladih su uključeni i mladi iz
Hrvatske. Hrvatsku delegaciju će činiti predstavnici šest savjeta mladih iz različitih dijelova
Republike Hrvatske te predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU. Osim Agencije za
mobilnost i programe EU, koja u suradnji s regionalnim info centrima za mlade
organizira niz događanja širom Hrvatske, u obilježavanje Europskog tjedna mladih su se uključili
i Europski dom Slavonski Brod i OŠ Ivana Gundulića iz Dubrovnika.
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U okviru podakcije 5.1 programa Mladi na djelu Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku
prema mladima, Europski dom Slavonski brod organizirati će Strukturni dijalog između lokalnih i
regionalnih vlasti i 40 predstavnika savjeta i organizacija mladih iz istočne Hrvatske, s ciljem
aktivnijeg uključivanja mladih u život lokalne zajednice.

OŠ Ivana Gundulića iz Dubrovnika obilježiti će Europski tjedan mladih kroz radionice i
predavanja za učenike sedmih i osmih razreda o europskim temama te izložbu literarnih radova
inspiriranih Europskim tjednom mladih.
www.youthweek.eu
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