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ZŠJ–Mladinski center Jesenice in Klub jeseniških študentov

okrogla miza mladih 

»INTERESI MLADIH V OBČINI JESENICE«

Petek, 27.2.2009 ob 17.00, dvorana Mladinskega centra Jesenice

Z napovedjo okrogle mize    vas želimo spodbuditi  k razmišljanju   o svojem 
položaju v lokalni družbi, o svojih interesih in potrebah, o ovirah, o svoji 
pripravljenosti k aktivni vključitvi v različna področja družbenega življenja za 
soustvarjanje pogojev in dobre klime za življenje, delo in ustvarjanje mladih 
v lokalnem okolju tako sedaj kot v prihodnosti.

Z okroglo mizo pozivamo mlade, da javno spregovori  te  
- o svojih interesih in potrebah v lokalnem okolju,
- o ovirah in problemih, s katerimi se srečujete v lokalnem okolju,
- o svojih predlogih in videnjih možnih rešitev, 
- o vlogi, ki naj jo po vašem mnenju opravljata Mladinski center Jesenice in 

Klub jeseniških študentov,
- o pričakovanjih do lokalne skupnosti,
- in ne nazadnje o svojih interesih aktivne participaciji na različnih 

področjih družbenega življenja!

Želimo si  ,   
• da se bodo na dogodku izkristalizirala področja, s katerih potrebujete 

ali želite več informacij
- in bomo odgovore glede na naša vedenja in pooblastila lahko 

posredovali takoj
- ali vas bomo usmerili na pooblaščeno osebo oz institucijo
- ali pa se bo problematika izkazala kot tema novega, konkretnega 

informativnega srečanja oz. sestanka s kompetentnimi 
sogovorniki v bližnji prihodnosti;

• da se bodo izkristalizirala področja, ki jih doživljate kot ovire in 
probleme ter pričakujete od lokalne skupnosti tako informacije in 
podporo kot tudi aktivno reševanje, hkrati pa da imate svoja videnja in 
predloge rešitev.
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