U Rijeci, 11. ožujka 2015.

Predmet: Izvještaj sa sudjelovanja na godišnjem sastanku nacionalne mreže
multiplikatora Eurodeska

U petak 6. ožujka 2015 održan je godišnji sastanak nacionalne mreže multiplikatora Eurodeska u
Zagrebu. Sastanak je vodila Ana Nahod, a pridružila se i Katarina Brajdić. Od multiplikatora, uz
Regionalni info centar za mlade Rijeka, sastanku su prisustvovali udruga Zamisli (Zagreb), Proni
(Osijek), Info zona (Split), Udruga Mladi u EU (Šibenik), Udruga Alfa Albona (Labin), Udruga Carpe
Diem (Karlovac), Udruga Mirovna grupa mladih Dunav (Vukovar), te Udruga ZUM (Pula).
Na sastanku smo raspravljali o sljedećim temama; Europski tjedan mladih, Eurodesk web, Last
minutes offers, Eurospki portal za mlade te Strukturirani dialog.
Najavljene su dvije aktivnosti: IDEAS LAB i ŽIVA KNJIŽNICA. U aktivnost IDEAS LAB, uključeno je 30
država iz Europe, iz svake države će biti odabran po jedan predstavnik koji će ići u Brusselss.
Odabiranje predstavnika iz Hrvatske održati će se u Zagrebu od 23.-24.ožujka 2015. Što se tiče
aktivnosti ŽIVA KNJIŽNICA, sudjelovati će 9 gradova iz Hrvatske, a do 1. travnja 2015. potrebno je
definirati točan datum održavanja ove aktivnosti. Promidžba svakako mora biti na EY portalu uz
slogan „BOOKIRAJ SE!“.
Predstavljen je i raspored događanja u Brusselssu;
27. - 20.4. EU Youth Work Convention
4. - 6.5. Konferencija strukturirani dijalog
5.5. IDEAS LAB workshop
6.5. YO FEST + Prezentacija (politička debata i dodjela nagrada)
7.5. Lansiranje „Inclusion and Diversity strategy“
8.5. Garancija za mlade – konferencija
Objavljeno je i nekoliko novosti:
- Web stranica od Youth Weeka je preusmjerena na Europski protal za mlade,
- Dvije Facebook stranice spojene: EYP+Youth on the move
- Multiplikatori su dobili svoje korisničko ime i lozinku, te članke, najave i vijesti direktno
upisuju na web stranicu i ostavljaju u draft verziji za pregled i konačnu objavu
- 2 NOVE PLATFORME: EURODESK.EU – svaki od multiplikatora kreira vlastiti račun kako bi
mogao upisivati članke/vijesti/najave
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