
IMAGINE 
NEXT

Kaj je "fora" tega

pr ispevat i  k  seznan jenost i  držav l janov  z  

Uni jo ,  njeno  zgodov ino  in  raznol ikos t jo ;

spodbuja t i  evropsko  držav l jans tvo  te r  

i zbo l j ša t i  pogoje  za  držav l jansko  in  

demokrat ično  udeležbo  na  ravn i  Uni je  

(pobraten je  mest ,  mreže  mest ,  pro jekt i  

c iv i lne  družbe ) .

Posebni  c i l j i  se  bodo  uresn ičeva l i  na  

mednarodni  ravn i  a l i  z  evropsko  

razsežnost jo

povečat i  ozaveščenost  o  zgodov inskem  

spominu ,  skupni  zgodov in i  in  vrednotah  

te r  namenu  Uni je ,  k i  j e  krep i t i  mir ,  njene  

vrednote  in  blag in jo  njen ih  preb iva lcev  s  

spodbujan jem  razprave ,  re f leks i je  in  

razvo ja  mrež ;

spodbuja t i  demokrat ično  in  držav l jansko  

udeležbo  držav l janov  na  ravn i  Uni je  z  

razvo jem  nj ihovega  razumevanja  procesa  

obl ikovan ja  pol i t ik  Uni je  te r  

spodbujan jem  pr i ložnost i  za  družbeno  in  

medkul turno  udejs tvovan je  in  

prostovo l j s tvo  na  ravn i  Uni je .

PROJEKT 
IMAGINE NEXT
Projekt Imagine Next je nadaljevanje 

projekta EU, kot si jo želimo, v katerega se je 

Mednarodni odbor Medvode leta 2017 

vključil prek 30 mladih, ki so obiskali 

pobrateno mesto Crest v Franciji. Namen 

projekta je razvoj evropskega državljanstva 

s širjenjem informacij o evropskih politikah 

in diskusijah v živo, s pomočjo katerih 

pridobimo globje razumvanje pogledov 

državljanov o Evropski uniji.

IMAGINE NEXT obravnava prihodnost 

Evrope, izziva evroskepticizem in spodbuja 

neverjetno kulturno dediščino svojih 

partnerjev. V luči volitev za Evropski 

parlament leta 2019 promovira 

demokratično sodelovanje, da bi se 

povečala udeležba na volitvah, še posebno 

mladih, ki bodo leta 2019 prvič volili. 

Projekt IMAGINE NEXT vodi pobratitveni 

odbor prijateljskega mesta Ponte San 

Nicolò iz IItalije skupaj s partnerskimi mesti 

Crest iz Francije, Dobra iz Poljske, Nidda iz 

Nemčije ter Medvode, Slovenija. 

1. februar 2019 

Imag ine  Next  j e  pro jek t  v  sk lopu  

programa  Evropa  za  državl jane ,  

kate rega  sp lošn i  c i l j i  so :  

22. – 26. februar 2019

Klub Jedro Medvode 

Ponte San Nicolò



Mednarodni odbor Medvode skbi za 

mednarodno povezovanje občine Medvode. 

 

KONTAKT: 

mednarodni.odbor.medvode@gmail.com

031 823 000

 

Kdo smo? 

Dejavnosti  

Pridružite se nam na okrogli mizi o prihodnosti 

Evropske unije, ki se bo odvijala 1. februarja 

od 17. do 19. ure v Mladinskem centru Jedro. 

Posebna gosta bosta evropska poslanka Tanja 

Fajon in novinar RTV Slovenija Luka Robida.

 

V okviru projekta Imagine Next bomo obiskali 

mesto Ponte San Nicolò in se udeležili 

tamkajšnjega karnevala,

zato bomo po pogovoru o prihodnosti Evrope 

staknili glave in zasnovali skupinsko masko, s 

katero se bomo predstavili na karnevalu v 

gostiteljskem mestu Ponte San Nicolò.

SPLETNI KVIZ ZA OSNOVNOŠOLCE O EU

Medvoški osnovnošolci iz zadnjega triletja, hej! 

Se nam želite pridružiti v mednarodnih 

projektih?

Letos smo se skupaj s prijateljskimi mesti odločili, 

da bomo sodelovali v projektu Imagine Next, ki 

bo potekal od 22. do 26. februarja v Ponte San 

Nicolò.

Zato zavihajte rokave in rešite »kviz« o Evropski 

uniji  in možnostih, ki vam jih ponuja. 

Na koncu kviza, se prijaviš in si "in" 😉

In še to, število mest za sodelovanje z nami na 

mednarodnih projektih je omejeno. Zato pohiti!

Povezavo do kviza najdeš na naši FB strani: 

Mednarodni odbor Medvode.

PREDSTAVITEV PROJEKTA IN 

PRIPRAVE NA KARNEVAL

Namen mednarodnega 
sodelovanja je 

spoznavanje med 
narodi, saj so nova 

prijateljstva popotnica 
k miru in solidarnosti. 

Mednarodni odbor Medvode 


