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П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ДОБРОВОЛЦИ НА
МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ С МЛАДИ ХОРА,

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ (НМФ) като най-голямата
младежка платформа в България, обединяваща над 46 младежки
организации, има за цел да представлява и защитава интересите и нуждите
на младите хора в страната пред отговорните институции на местно,
национално и европейско ниво.

В тази връзка от Национален младежки форум се обръщаме към Вас и
всички младежи във Вашата организация с покана за участие в
НАЦИОНАЛЕН ХАКАТОН – Конференцията за бъдещето на Европа, който
ще е бъде заключителното събитие от наша страна за проекта “25-те
процента” и “Конференцията за бъдещето на Европа”. Националното събитие
ще се проведе в рамките на три дни – 14, 15 и 16 април, в град София.
Участието на млади хора от страната ще бъде обезпечено.

Основната ни цел с всички събития до момента бе да чуем младежката
гледна точка за развитието на Европа и общината, в която се провежда
срещата, и да ангажираме младите в разговорите за бъдещето и
колективното разрешаване на важните проблеми. Споделяне на идеи, но и
започването на сътрудничества.

Каним Ви на заключителната национална среща, за да произведем
заедно идеите на българските младежи за бъдещето на ЕС и да ги
представим пред отговорната за целта институция – Европейския парламент,
посредством тримата български евродепутати, ангажирани с този процес.

ВРЕМЕ Е МЛАДИТЕ ДА ВЗЕМАТ ДУМАТА!

София, бул. “Васил Левски” 35 партер,
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Акценти на събитието:

- Запознаване с младежките идеи, събрани чрез платформата на
проекта, и постигнатото до момента

- Запознаване с процеса на Конференцията за бъдещето на Европа и
значението на инициираната от младежи социална промяна

- Запознаване с форми на младежка активност и участие в Европа и
у нас

- Провеждане на Хакатон за произвеждане и разработване на
младежки идеи за бъдещето на България и ЕС

- Панелна дискусия и представяне на младежки идеи пред
българските евродепутати, отговорни за Конференцията за
бъдещето на Европа в България

- Многобройни възможности за диалог между млади хора,
младежки организации и представители на институции

За нас е изключително важно младежите, които Вашата организация
представлява, също да се включат в този процес и да кандидатстват за
участие в националното събитие. Надяваме се, че ще ни подкрепите да
въвлечем младите в диалога за бъдещето.

Събитие във Фейсбук: https://fb.me/e/25CN0QJBS

Форма за регистрация: https://forms.gle/r8L9jPqgeghZsPfx8
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https://the25percent.eu/bg/share-your-idea-form/?source=nmf.
https://fb.me/e/25CN0QJBS
https://forms.gle/r8L9jPqgeghZsPfx8


За въпроси и контакти можете да потърсите следните лица от
Секретариата на НМФ:

Йоан Стоянов, events@nmf.bg, +359 876 306 049

Цветан Герасимов, events@nmf.bg, +359 890 508 122

Вярваме, че ще приемете поканата ни, за което предварително Ви
благодарим!

С УВАЖЕНИЕ,

МИРОСЛАВ ЦЕКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

СИМОНА ДИМИТРОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

*Срещата е част от проекта „25-те процента“ и „Конференцията за бъдещето
на Европа“. Проектът се реализира в партньорство с Европейски младежки
форум и финансовата подкрепа на Европейски парламент.
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