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MLADI

Prihaja 5. sejem izobraževanja in poklicev INFORMATIVA

Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 1. in 2. februarja na Gospodarskem
razstavišču predstavil pregled več kot 200 izobraževalnih programov za bodoče dijake
in... več >
Vir: Proevent

Objavljen je razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2013/14

Ministrstvo RS za izobraževanje, kulturo in šport je objavilo razpis za vpis v srednje šole
za šolsko leto 2013/14. Vse o razpisu si lahko preberete na spodnji... več >

Vir: MIZKŠ

ŠKUC– povabilo k sodelovanju pri projektih
Društvo ŠKUC vabi mlade ustvarjalke in ustvarjalce, da se odzovejo na javno povabilo za
sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in pri ustvarjalnih... več >
Vir: ŠKUC

Poteguj se za mesto v ekipi »Global rescue team« sestavljeni iz zmagovalcev
Challenge:Future
Imaš dovolj črnogledih napovedi za karierno prihodnost mladih? Se ti zdi, da imaš potencial,...
več >
Vir: URSM in Študentski svet - Univerza v Mariboru
MKC Maribor razpisuje literarni natečaj

Mladinski kulturni center Maribor v okviru nove celoletne literarne akcije Litera(z)tura,
ki je del programa Evropske prestolnice mladih, razpisuje literarni natečaj, na katerem
bomo izbrali... več >

Vir: MKC Maribor

Natečaj Zotkini talenti

Za slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih
raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), ki smo jo
poimenovali... več >
Vir: ZOTKS
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MSS vabi mlade k izpolnitvi vprašalnika na temo mladih in mladinskega dela

MSS vabi vse mlade k izpolnitvi vprašalnika na temo mladih in mladinskega dela. Hkrati
vas vabijo, da informacijo o vprašalniku razširite med mlade v vaših... več >

Vir: MSS

Varne točke po Sloveniji

Kam po pomoč v stiski? UNICEF-ov promotor Varnih točk Boštjan Gorenc – Pižama
mlade opominja, da v težavah niso sami, saj se po pomoč vedno lahko zatečejo v eno
izmed 340... več >
Vir: UNICEF

Nova generacija SLS Sevnica predala 255 € Osnovni šoli Ana Gale Sevnica

Občinski odbor Nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke Sevnica je po
dobrodelnem dogodku, ki so ga organizirali 1. decembra 2012, ter zbrali 555 € sredstev
za mlade folkloriste... več >

Vir: Nova generacija SLS

Objava razpisa za sodelovanje na 4. ediciji Festivala migrantskega filma

Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat v letu 2013 že četrtič pripravljata Festival
migrantskega filma (Ljubljana, 10.-21.6.2013), s katerim bomo obeležili Svetovni dan
beguncev.... več >
Vir: Slovenska filantropija

Informacijska točka Europe Direct po novem tudi v Kopru

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je 1.1.2013 začelo z izvajanjem Informacijske
točke Europe Direct. Točka se nahaja v e-Kavarni PiNA, Kidričeva 43, Koper in je odprta
v torek od 14.... več >

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA

KD Mladinski center IndiJanez v EPM vstopa s štirimi trajnostnimi programi in vabi
prostovoljce

V Kulturnem društvu Mladinski center (KDMC) IndiJanez bodo pri projektu Evropska
prestolnica mladih v letu 2013 sodelovali s štirimi trajnostnimi programi. Njihov namen
je spodbujati... več >
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
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MLADI IN SVET

Več kot poldrugi milijon pisem na temo človekovih pravic

Decembra smo se v Sloveniji ponovno pridružili stotisočim z vsega sveta in se zavzeli za
posameznike in skupine, ki so v nevarnosti oziroma so jim kršene človekove pravice.
Hvala vsem,... več >
Vir: Amnesty International

Natečaj za zbornik ,,RUKOPISI 36”

Dom omladine Pančevo poziva vse zainteresirane mlade avtorje, da pošljejo svoja dela
na letošnji, 36. po vrsti natečaj za Zbornik poezije in kratke proze "Rokopisi 36" iz... več >

Vir: Dom omladine Pančevo

•

ORGANIZACIJE

Mc hostel Brežice med top 6 hostli prijaznim družinam

Mc hostel Brežice v sožitju z Mc Brežice je v letu 2012 nanizal kar nekaj potrditev, da je
naše delo usmerjeno v pravo smer. Najprej smo konec leta 2012 kot prvi izmed centrov
v... več >

Vir: MC Brežice

»Preventivna platforma« objavlja javni poziv vsem zainteresiranim NVO, da se vključijo v
projektno aktivnost usmerjene podpore in pomoči NVO

Vsebinska mreža nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja »Preventivna
platforma« objavlja JAVNI POZIV vsem zainteresiranim NVO, da se vključijo v
projektno... več >
Vir: URSM

MSS in Nova generacija o predlogih sprememb Zakona o delovnih razmerjih

MSS V skladu s svojimi usmeritvami je Mladinski svet Slovenije podal predloge
amandmajev k novemu Predlogu zakona o delovnih razmerih (ZDR-1) ter jih poslali
matičemu delovnemu telesu Državnega... več >
Vir: MSS in Nova generacija, podmladek SLS
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Društvo zaveznikov mehkega pristanka že deseto leto izvaja projekt EVS - Mladi & mediji

Društvo zaveznikov mehkega pristanka že deseto leto izvaja projekt Evropske
prostovoljne službe - Mladi & mediji. V tem času smo v Krškem gostili več kot 20... več >

Vir: Tom Gomizel, DZMP

Socialno podjetništvo v Mariboru: Romska restavracija - ROMANI KAFENAVA

Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in
tehnologijo EPEKA, ter partner pri projektu Romska restavracija – Romani kafenava,
Romsko društvo... več >

Vir: Epeka

Loveyouthfuture opozarja odločevalce o pomembnosti vlaganja v mlade

Kampanja Evropskega mladinskega foruma pod imenom Loveyouthfuture opozarja
odločevalce o pomembnosti vlaganja v mlade. Cilj kampanje je doseči vse odločevalce, od
lokalnih županov do... več >
Vir: Uredništvo Mlad.si

Vabilo na Informativni dan o Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega
dela v letu 2013

Urad RS za mladino vabi na INFORMATIVNI DAN O JAVNEM POZIVU ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MLADINSKEGA DELA V LETU 2013, ki bo v petek,11.
januarja 2013, ob 10. uri, v konferenčni dvorani... več >

Vir: Urad RS za mladino

URSM objavil Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013

Urad RS za mladino je v Uradnem listu RS, št. 01/2013 (tukaj), 4. januarja 2013 objavil
Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2013, ki je namenjen
sofinanciranju... več >

Vir: Urad RS za mladino

•

MNENJA

Komentar Mlade Slovenije v zvezi z delovanjem študentskih organizacij

Sporno delovanje študentskih organizacij terja odgovornost V Mladi Sloveniji –
podmladku NSi smo ogorčeni nad novico, da direktor Študentske organizacije
Ljubljana... več >
Vir: Mlada Slovenija
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Intervju z akterjem Mladinskega Sveta Č'bela Matejem Rauhom o delu v Študentski
svetovalnici

Matej Rauh je doma iz Lesc na Gorenjskem in je že več let aktivnen v Mladinskegem
svetu Č'bela. Sicer pa je Matej zgledni študent Pravne fakultete v Ljubljani, ki zadnje...
več >
Vir: MS Č'Bela

Revščina in mladi v Sloveniji - komentar UNICEFa na trenutno stanje otrok in mladih v
Sloveniji

Število revnih otrok in mladih v Sloveniji narašča, še posebej ranljivi pa so mladostniki iz
enostarševskih družin, staršev z nižjo izobrazbo in tisti iz... več >
Vir: UNICEF

•

STRUKTURIRANI DIALOG

Okrogla miza »Mladi o okolju« - »Zasadimo ideje!« sporočajo mladi

V soboto, 19. 1. 2013, s pričetkom ob deseti uri, se je v Novem mestu, v hostlu Situla,
odvijala okrogla miza ''Mladi o okolju'' pod pokroviteljstvom Mladinskega sveta
Slovenije (MSS) in v... več >

Vir: Rok Gornik, Zares Aktivni

Vabljeni na lokalno srečanje Mladi o okolju v Novem mestu, Velenju in Ajdovščini

Mladi smo prepričani, da je treba hitro in učinkovito ukrepati v smeri izboljšanja stanja
na področju varstva in ohranjanja okolja, skladno s smernicami trajnostnega... več >

Vir: MSS

•

MLADINSKI SEKTOR

EPM 2013 - projekt »Mladi: Skupaj lahko ustvarimo boljšo Evropo!«

Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 (kratica EPM Maribor 2013) je vseslovenska
priložnost mladim, da soustvarjajo družbo na vseh področjih, aktualnih za mlade. Med...
več >
Vir: Dragica Marinič, EKTC Maribor
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Predstavitev in delo Mladinskega sveta Č'bela v letu 2012

Mladinski svet Č'bela je svet mladinskih organizacij na območju občine Radovljica.
Ustanovljen je bil že leta 2002. V svet je vključenih 9 mladinskih organizacij in sicer
Društvo... več >
Vir: MS Č'Bela

Kljub manj sredstvom v Središču Rotunda - Koper novi projekti

Na novinarski konferenci 8.1.1013, je ekipa Središča Rotunda, primorskega družbenega
centra, Koper predstavila projekte, ki bodo zaznamovali leto 2013. Kljub krčenju
sredstev, s katerimi... več >
Vir: Središče Rotunda

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o
najpomembnejših aktivnostih objavljenih na portalu.
Izbor prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.
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