Vabilo in PRIJAVNICA NA ZAKLJUČNO KONFERENCO
PROJEKTA PREHOD MLADIH

Zaključna konferenca projekta Prehod mladih z nazivom PREHOD MLADIH – STIČIŠČE SISTEMOV IN
ZAKONODAJE bo potekala v sredo, 25. maja od. 9. do 12. ure v prostorih Hiše Evropske unije, Dunajska
cesta 20, Ljubljana, in za zainteresirane udeležence tudi preko spleta.
Zaradi omejenega prostora vas prosimo, da se čim prej prijavite in si zagotovite udeležbo.
V kolikor se dogodka želite udeležiti v živo v prostorih Hiše EU, prosimo, da se prijavite s klikom na spletno
prijavnico, ki je namenjena zbiranju prijav na dogodek v živo (klik).
V kolikor prijava v živo ne bo več možna zaradi zasedenosti ali pa bi se raje dogodka udeležili preko spleta,
prosimo, da se prijavite s klikom na drugo spletno prijavnico, ki je namenjena zbiranju prijav na dogodku
preko spleta (klik).
Odjavo udeležbe v živo posredujte po elektronski pošti na naslov: zizrs@siol.net; najkasneje tri dni pred
dogodkom.
Udeležba na zaključni konferenci je za vse zainteresirane udeležence brezplačna.
Vabljeni!

Karl Destovnik
Vodja projekta PREHOD MLADIH
in predsednik skupščine ZIZRS

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE PROJEKTA PREHOD MLADIH
PREHOD MLADIH – STIČIŠČE SISTEMOV IN ZAKONODAJE

25. maj 2022
8.30–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.30
		
		

Uvodni nagovori
Uvodni nagovor vodje projekta Prehod mladih
Uvodni nagovor predstavnika MDDZS

9.30–10.00
		

Dr. Aleksandra Tabaj: Pregled razvoja področja prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg
dela na področju Evropske unije in začetki razvoja v Sloveniji

10.00–10.45
		

Mag. Maja Zovko Stele: Predstavitev projekta Prehod mladih - pot, ki smo jo prehodili 		
in rezultati, ki smo jih dosegli

10.45–11.00

Odmor

11.00–11.45

Predstavitev primerov dobre prakse, ki so nastali v projektu Prehod mladih

11.45–11.55

Uporabniki, starši in strokovnjaki o nas

11.55–12.00

Sklepne misli ob zaključku konference

12.00		

Druženje ob kavi, čaju in prigrizkih

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

