DOŽIVI EVROPO: EU PRILOŽNOSTI ZA MLADE
Spoštovani mladi!
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v sklopu serije dogodkov v razstavnem prostoru
Doživi Evropo pripravlja tudi dogodek za vas, in sicer predstavitev EU priložnosti za mlade.
Evropska unija ponuja mladim zanimive priložnosti in številne izzive. Tokrat se bomo
osredotočili na študijske izmenjave, prostovoljno delo, pripravništva, prakse in iskanje
zaposlitve v drugih državah članicah EU.
Predstavitev EU in priložnosti, ki jih ponuja mladim, bo potekala v torek, 10. aprila 2018,
ob 15.00 v Hiši EU na Dunajski 20 v Ljubljani.
Govorili bomo o Evropski uniji na splošno in o pravicah evropskih državljanov, ki izvirajo iz
štirih svoboščin enotnega trga. Mladim se tukaj odpirajo predvsem priložnosti na področju
formalnega izobraževanja (program Erasmus+ in drugi programi meddržavnega
sodelovanja, kot je npr. CEEPUS), neformalnega izobraževanja (Evropska prostovoljska
služba EVS, Evropska solidarnostna enota, Prostovoljci EU za humanitarno pomoč ter razni
evropski projekti in natečaji) ter iskanja zaposlitve (mreža EURES, Europass življenjepis,
prakse Erasmus+, pripravništva v institucijah EU idr.).
Po predstavitvi in pogovoru si bomo skupaj ogledali interaktivni multimedijski prostor Doživi
Evropo v Hiši Evropske unije. Interaktivne medijske postaje v multimedijskem vam na
dostopen in igriv način predstavijo Evropski parlament in Evropsko unijo v celoti ter vam
omogočajo edinstven vpogled v procese odločanja na ravni EU. S prikazanimi praktičnimi
primeri in projekti spoznajte, kako odločitve Evropskega parlamenta in drugih evropskih
institucij vplivajo na vsakdanje življenje evropskih državljanov. Obiskovalci imate možnost
spremljati delo evropskih poslank in poslancev ter jih neposredno kontaktirati. Vsekakor pa ne
smete izpustiti fotografske kabine, v kateri se lahko fotografirate z izbranim ozadjem in s
pomočjo rekvizitov posnamete svojo izvirno fotografijo.
Na dogodek se morate prijaviti, in sicer tako, da izpolnite spletni obrazec
http://bit.ly/EUpriložnosti_mladi. Prijave so odprte do ponedeljka, 9. aprila 2018, oz. do
zapolnitve prostih mest.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Pridite in doživite Evropo z nami, vljudno vabljeni!

S prisrčnimi pozdravi,
Manja Toplak
v. d. Vodja pisarne Evropskega parlamenta Sloveniji

