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Delegaties
Estland
•
•
•
•

Reelika Ojakivi, Departementshoofd – Ministerie van Onderwijs en Onderzoek – Departement
van Jeugdzaken
Katrin Siider, Hoofddeskundige – Ministerie van Onderwijs en Onderzoek – Departement van
Jeugdzaken
Edgar Schlümmer, Directeur – Ests Jeugdwerkcentrum
Kaur Kötsi, Adjunct-Directeur – Ests Jeugdwerkcentrum

Litouwen
•

Justina Lukaševičiūtė, Senior Adviseur – Ministerie van Sociale Zekerheid en Werk –
Departement van Jeugdzaken

Letland
•
•

Aija Riba, Directeur van Jeugdzaken – Ministerie van Onderwijs en Wetenschap – Departement
van Beleidsinitiatieven en Ontwikkeling
Alma Brinkmane, Expert – Ministerie van Onderwijs en Wetenschap – Departement van
Beleidsinitiatieven en Ontwikkeling

Vlaanderen
•

Lien Wyckmans, Beleidsmedewerker Europees en internationaal jeugdbeleid – Departement
Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid – Afdeling Kennis en Beleid – Team
Transversaal en Internationaal

Reflecties over de voorgaande multilaterale samenwerking
Alle delegaties bevestigen dat ze de multilaterale samenwerking op vlak van jeugd willen verderzetten.

Plannen voor de toekomstige multilaterale samenwerking
Alle delegaties gaan akkoord met onderstaande afspraken:
•

Het volgende werkprogramma zal vier jaar duren, van 2019 tot en met 2022.

•

Om kennis te verdiepen en tastbare resultaten te behalen, zal de samenwerking focussen op
één gezamenlijk thema: slim jeugdwerk (smart youth work). Elke delegatie zal zich verdiepen
in een specifiek aspect van slim jeugdwerk als een sub-thema binnen het gezamenlijke thema.

•

Er wordt gekozen voor meer flexibiliteit binnen het werkprogramma. De activiteiten van het
werkprogramma zullen bovendien openstaan en toegankelijk zijn voor andere potentiële
partners en landen die een specifieke expertise of interesse hebben in het thema van slim
jeugdwerk.

•

Elk land zal een studiebezoekactiviteit organiseren. Het gastland is vrij om het finale format
van de activiteit (conferentie, seminarie, training, enz.) en het aantal deelnemers (gemiddeld
vijf) te bepalen. De activiteit zal twee tot drie dagen duren.

•

Het gastland zal alle kosten (behalve reiskosten) van de activiteit dragen. Verplaatsingskosten
van en naar de activiteit worden gedragen door de zendende landen.

•

Het werkprogramma zal minstens resulteren in een gezamenlijk rapport van goede praktijken,
maar kan evengoed leiden tot een handboek, een gezamenlijk onderzoek, een consortium,
enz.

•

De delegaties zullen eind 2020 een tussentijdse evaluatievergadering houden in Litouwen en
eind 2022 een eindevaluatievergadering in Letland.

Volgende stappen en tijdslijn
•

Geplande activiteiten van het werkprogramma
2019: Estland
2020: Vlaanderen – eveneens 20 jaar multilaterale samenwerking
2021: Litouwen
2022: Letland

•

Evaluatievergaderingen
Eind 2020: Litouwen
Eind 2022: Letland
Andere vergaderingen wanneer nodig, liefst via digitale weg
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