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Zaštojesudjelovati
na konferenciji?
Koja
svrha konferencije?
• Otkrit ćete kako izgleda proces strukturiranog dijaloga – što je to, kako se provodi, koje koristi donosi i na koji
način se možete sami uključiti.
• Imat ćete priliku zajedno s mladima/donositeljima odluka na nacionalnoj razini osmisliti mjere i aktivnosti za
mlade u ruralnim zajednicama sukladno aktualnim potrebama.
• Upoznat ćete druge aktivne mlade i postati dio međunarodne Erasmus+ obitelji,
• Saznat ćete koje sve prilike za putovanja i educiranje pruža najveći program Europske unije za obrazovanje,
osposobljavanje, mlade i sport.
Tko
Tko može
možesudjelovati?
sudjelovati?
Sudjelovati mogu mladi u dobi od 15 do 30 godina iz ruralnih zajednica, predstavnici savjeta mladih,
predstavnici udruga mladih i za mlade iz ruralnih zajednica te predstavnici donositelja odluka.
Kada i gdje se održava konferencija?
Konferencija se održava u Zagrebu u prostorima Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb,
Kada i gdje se održava konferencija?
a traje dva dana, od 20. do 21. rujna 2018.
Kako se mogu prijaviti?
Kako se mogu prijaviti?
Ispuni obrazac “PRIJAVA ZA KONFERENCIJU Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica” koji se
nalazi službenim stranicama Hrvatskog lovačkog saveza; www.hls.com.hr/projekti i prijavi se za sudjelovanje do
18. rujna 2018.
Koja je procedura ako odaberemo baš tebe?
Koja je procedura ako odaberemo baš tebe?
Odabranim sudionicima organizatori će uputiti pismeni poziv zajedno s uputama i programom konferencije te
info-listom o samom projektu.

