ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОГРАМА

17-ти -19ти април
София, България
Вторник, 17 Април
9.15

Акредитация на входа на събитието

9.45. - 10.45

Официално
откриване
на
Конференцията
Специални гости: Представяне и
встъпителни речи

10:45 – 11:30

Интерактивен панел на високо ниво –
„Бъдещето на младите хора в Европа и
отвъд“
С уважавани панелисти,
представители на Европейската
Комисия,
Българското
председателство на Съвета на ЕС и
ООН
Преглед: Младите хора и тяхната роля
в политическите процеси, заемащи
високи позиции на национално и
европейско
ниво,
заедно
с
представители на ООН

11.30 – 12:00

Кафе пауза

12:00

Преглед на цялостното заключение от
Естонското
председателство
и
интерактивна дискусия за очакванията
от дискусиите в София
Обсъждане с провелите
проучванията на ниво Съвет на ЕС,
представящи
данните
от
проведените консултации с млади
хора за развитието на европейските
младежки цели
Кратък
урок
по
жестомимичен език
Обяд

13:00 – 14:30

14:30 – 15:30

Представяне на главните теми, по
които ще се развият европейските
младежки цели:
Образование
и
обучение;
Работоспособност; Психично здраве;
Информираност, диалог и различните;
Младите хора и ЕС; Равенство между
половете;
Селски
райони;
Приобщаване на маргинализирани
групи; Околна среда; Европейски
програми и инициативи; Младежки
пространства и всекидневно участие

15:30- 16:00

Пауза за кафе/чай

16:00 – 18:00

Работа в малки групи (базирано на
темите – общо 11)
Сряда, 18 Април

9:00 - 10:30

Работа в малки групи

10:30- 11:00

Пауза за кафе/чай

11:00-13:00

Работна сесия (формулиране на
целевите групи на европейските
младежки цели)

13:00- 14:30

Обяд

14:30- 17:30

Първи преглед на европейските
младежки цели (Кафе на място между
16:00- 16:15)

Четвъртък, 19 Април
09:30 – 10:30

Поглед назад, Какво постигнахме?

10:35 – 10:45

Семейна снимка

10:45 – 12:00

Младите в Европа – Какво следва? –
Граждански диалог между младежки
представители и европейския комисар
по въпросите на младежта, спорта и
културата; министъра на младежта и
спорта и специалния пратеник на ООН
по младежките въпроси

12:00 – 12:45

Официално закриване

13:00

Пресконференция

