
 

                          

VABILO NA MOTIVACIJSKI VIKEND UMP 2018  

V ČEZMEJNEM GEOPARKU KARAVANKE / KARAWANKEN 

Spoštovani! 

Čezmejni Geopark Karavanke / Karawanken odlikuje raznolika in ohranjena narava, izjemne 

geološke posebnosti, bogata in raznolika kulturna dediščina ter izjemna prijaznost domačinov. 

Zato se je UNESCO mladinska platforma (UMP) odločila, da bo v letošnjem letu motivacijski 

vikend izvedla prav v čezmejnem Geoparku Karavanke / Karawanken. 

Motivacijski  vikend bo potekal od 26. do 28. oktobra 2018 v čezmejnem Geoparku 

Karavanke / Karawanken.  

Z motivacijskim vikendom želimo izbrane mlade še bolj povezati med seboj in jih spodbuditi, 

da razkrijejo svoje talente in interese. Na motivacijskem vikendu boste izvedeli več o projektu 

Connecting Cultures, ki poteka vsako leto v Omanu, spoznali boste delovanje Združenih 

narodov (ZN) in delovanje Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

(UNESCO). Motivacijski vikend je odlična priložnost za tiste, ki ljubite izzive, saj se boste lahko 

preizkusili v simulaciji delovanja UNESCO odbora za svetovno dediščino.  

Cilj je tudi širjenje vašega znanja, saj boste spoznali postopke odločanja, strukturo in vsebino 

delovanja UNESCO. 

Na motivacijski vikend bodo vabljeni mladi v starosti od 15 do 29 let, ki so naša ciljna skupina. 

Kandidati za motivacijski vikend bodo izbrani na podlagi predložene projektne ideje v sklopu 

delovanja UMP (podrobnosti najdete v obeh prilogah). 

Vendar POZOR: število mest je omejeno. Le 9 srečnežev bo imelo možnost preživeti vikend v 

super družbi in doživeti nepozabno izkušnjo! 

Več informacij o nas najdete na unesco-mladi.si, ali nam pišite na koordinator@unesco-

mladi.si.  

Vljudno vabljeni k prijavi. 

Priloge: kriteriji za izbor projektov, program in prijavnica na motivacijski vikend. 

 

UMP je edinstven slovenski projekt, ki stremi k neposredni, vzgojni in zabavni povezanosti mladih z 

mednarodno organizacijo UNESCO. Večplastnost delovanja UMP omogoča mladim paleto možnosti, 

kjer lahko razvijajo svoje talente in se s so-vrstniki na družabni način učijo vrednot medgeneracijske in 



 

                          

medkulturne složnosti in sodelovanja, pomena izobraževanja ter spoštovanja svetovne zapuščine. 

Projekt UMP je vzpostavila Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, izvaja pa ga Društvo za Združene 

narode za Slovenijo.                 


