ПОКАНА

ОТНОСНО: МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА
Велико Търново, 9-10 септември 2019
Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“ е един сред първите в
България, който предложи квалификация за новата професия – младежки работник, като
през учебната 2014/2015 в партньорство с Граждански институт стартира следдипломно
университетско образование за придобиване на следните професионални квалификации в областта
на младежката работа - консултант „Младежки дейности”, Организатор на младежки прояви
и инициативи

и Организатор на доброволчески програми – в резултат на научно-

изследователски проекти, насочени към проучването и подкрепа на развитието на младежката
работа. През учебната 2016/2017 педагогическият факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
откри магистърска програма по младежка работа.
Нашата цел е чрез ежегодна международна научно-приложна конференция да насърчим
дебата между университети, публични и частни партньори, изследователи, младежки работници и
младежки лидери за предизвикателствата пред развитието на младежката работа в Европа.
Вярваме, че конференцията ще се превърне в среда за полезно общуване между различни
професионални общности.
Граждански институт, съвместно с нашите партньори от Педагогическия факултет на ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, организираме II-ра МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА
РАБОТА, която ще се проведе в гр. Велико Търново, на 09-10 септември 2019 г. Конференцията
през 2019 се осъществява в партньорство с Областна администрация Велико Търново.
Бихме искали да поканим Вас и/или експерти от Вашия екип да вземете участие в
конференцията.

Ел. поща: conference@youth.bg

Уебсайт на конференцията: www.youth.bg

Предварителна програма на Конференцията‘2019:
ПРОГРАМА
09 септември 2019 (понеделник)
10.00 – 11.00

Регистрация на участниците

11.10 – 11.30

Откриване:
-

Откриване от партньори

-

Връчване на годишната награда „Мечтайте дръзко“ за принос в
развитието на младежките изследвания и на младежката работа

11.30 – 13.00

Панел: Изследванията на младежта в подкрепа на планирането,
изпълнението и оценката на младежките политики на общинско,
регионално и национално ниво

13.00 – 14.30
14.30 – 15.30

ОБЯД
Панел: Стандарти и методология за младежка работа

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

КАФЕ ПАУЗА
Панел: Услуги за младите хора – потребности, предлагане, иновации
10 септември 2019 (вторник)

9.30-11.00

Панел: Университетско и професионално образование и обучение на
младежки работници

11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

КАФЕ ПАУЗА
Панел: Дигитална младежка работа и достъп до информация

13.00 – 14.30

ОБЯД

14.30 – 16.00

Панел: Ролята на младежката работа за ранното насочване към
професионално образование и откриването на таланти

16.00 – 17.00

Закриване на конференцията

За оперативен контакт може да се свържете с Диана Банчева – секретар на
организационния комитет на diana@sreda.net или на 0885 321 361.
С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ХРИСТО ХРИСТОЗОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ
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