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MLADI

Možnosti zaposlovanja mladih v Slovenji in EU - Mladi si želijo več besede

V petek, 21.3.2014 je Državni svet RS v sodelovanju z Informacijsko pisarno Evropskega
parlamenta v Sloveniji organiziral javni posvet z naslovom »Možnosti zaposlovanja
mladih – iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru«. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Zaključili so se lokalni dogodki Strukturiranega dialoga

Od petka, 28. marca do nedelje, 30. marca 2014, sta potekala še zadnja lokalna dogodka
projekta Strukturirani dialog – Dialog mladih 2.0: Vključujemo! Dogodka v Novi Gorici in
na Ptuju so se udeležili mladi ter predstavniki odločevalcev iz omenjenih krajev in
okolice. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
V Postojni so se mladi aktivno udeležili javne razprave

Včeraj je v MC Postojna potekala javna razprava na temo Mladinsko delo kot del
trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Lokalno srečanje Dialog mladih 2.0: Vključujemo! na Ptuju

V nedeljo, 30. marca 2014 ob 11.30 vas CID Ptuj vabi na srečanje mladih z odločevalci v
okviru projekta Strukturiranega dialoga z naslovom Dialog mladih 2.0: Vključujemo!
več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Projekt Part Y – pridobivanje sredstev iz evropskih virov financiranja

V soboto, 5. aprila in nedeljo, 6. aprila 2014 Zavod Ypsilon v okviru projekta Part Y
organizira brezplačno intenzivno izobraževanje na temo učinkovite priprave projektne
dokumentacije. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
EU Si ti – okrogla miza v Kopru: Aktivno državljanstvo manjšin

Koper, 26. marec 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v ponedeljek, 24.
marca, na Fakulteti za humanistične študije v Kopru v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka
v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim
parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin, izvedlo prvo okroglo mizo. več >
Vir: Društvo PiNA
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Usposabljanje za mlade novinarje

Zavod MOBIN organizira uvodno usposabljanje za mlade, ki imajo radovedni nos in jih
veseli pisanje, da bodo Ej!KA KULT portal skrbno zalivali z zanimivimi in aktualnimi
informacijami za mlade! več >
Vir: MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih
Ob 10-letnici bolonjske prenove pripravili publikacijo Bolonja po Bolonji

Ljubljana, 25. marec 2014 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v sodelovanju s
Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
ob 10-letnici vpeljave bolonjskega sistema v Sloveniji izdala publikacijo Bolonja po
Bolonji. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Izšla je druga številka revije Replika

"Investicija v mlade se vedno splača", "Aktiviraj se!", "Kdo bo prvi državni sekretar za
mladino?", "Tridesetletniki - novi izbrisani" in "Politika je kul, kolikor si kul sam", je le
nekaj naslovov člankov na temo Mladi in politika iz nove marčevske številke Replike.
več >
Vir: Zavod Beta
V Šentjurju gostili priznanega naravovarstvenika Antona Komata

Predaval o dobrih praksah lokalne samooskrbe v Sloveniji in priložnostih za
zaposlovanje
Mladinski center Šentjur je pred tednom dni, 17. marca, gostil
priznanega... več >
Vir: MCŠ
Akcija Slovenske filantropije - Dan za spremembe

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že peto leto zapored
prirejajo »Dan za spremembe«, ki se bo zgodil 5. aprila 2014 v različnih krajih po
Sloveniji. Na ta dan bodo potekale številne prostovoljske akcije v sodelovanju z
različnimi občinami in prostovoljskimi organizacijami. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
V Radljah ob Dravi na poti do nove strategije za mlade

Občina Radlje ob Dravi je z Marenberškim mladinskim lokalnim svetom sprejela
dogovor o skupni pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo začrtala delovanje Občine na
področju mladine v naslednjih letih. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Društvo SMC Maribor v novih prostorih

Društvo Salezijanski mladinski center se je selil v nove prostore na Engelsovi ulici 66 v
Mariboru. več >
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center
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Usposabljanje H.A.P.P.Y "Healthy Attitudes Promote Positive Youth"

Mednarodno usposabljanje "Healthy Attitudes Promote Positive Youth" je potekalo od
23.02. do 02.03.2014 v mestu Velden am Wörthersee v Avstriji. Cilj projekta, ki ga je
organizirala... več >
Vir: Celjski mladinski center
Okrogla miza na temo aktivno državljanstvo mladih v Ormožu

V Ormožu je v ponedeljek, 10. 3. 2014, potekala okrogla miza Mladinskega centra Ormož
z naslovom Aktivno državljanstvo mladih v Ormožu. več >
Vir: Mladinski center Ormož
K novim potem za boljšo zaposljivost mladih aktivnih državljanov

Zaključna konferenca programa "Partnerstvo za mladino", ki bo potekala v torek, 25.
marca 2014 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Uspešno izvedeno študentsko inženirsko tekmovanje - EBEC Maribor 2014

V okviru partnerstva ŠOUM in EKTC Maribor s Centrom eksperimentov Maribor se je
uspešno zaključilo dvodnevno evropsko študentsko inženirsko tekmovanje - EBEC
Maribor 2014 na lokalni ravni. več >
Vir: EKTC Maribor
EU SI TI – Brez znanja ni aktivnega državljanstva

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je včeraj v Narodnem domu Maribor v sklopu
projekta EU SI TI, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado
Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin,
izvedlo prvo nacionalno konferenco. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Karierni klubi Nefiks - Iščejo se izvajalci delavnic za dijake

Mlajši od 25 let odgovorite na naslednja vprašanja: Te zanima delo z mladimi? Bi se rad
naučil dobro voditi delavnice? Bi rad spodbujal mlade pri oblikovanju njihove karierne
poti? Bi rad izkoristil en vikend za pridobivanje znanja v dobri družbi? Če si vsaj na eno
vprašanje odgovoril z »DA«, se pridruži skupini izvajalcev Kariernih klubov Nefiks na
Izobraževalno – motivacijskem vikendu! več >
Vir: Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
MSS nagradi za diplomsko in magistrsko delo s področja mladih

Mladinski svet Slovenije je včeraj, 12. marca 2014, razglasil dobitnici nagrade MSS za
diplomsko oziroma magistrsko delo s področja mladine za leto 2013. več >
Vir: MSS in uredništvo mlad.si
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Usposabljanja za delo mladih v športnih društvih

Športno društvo Šmartno-Tacen začenja z usposabljanji motiviranih mladih za delo
mladih v športnih društvih. več >
Vir: Športno društvo Šmartno-Tacen
Javni razpis za izbiro mladinskega delegata v Organizaciji združenih narodov

Mladinski svet Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Urad RS za mladino so v
ponedeljek predstavili javni razpis za izbiro mladinskega delegata v Organizaciji
združenih narodov. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Ypsilon Mladi - nov projekt, ki bo v slovenski sferi preganjal brezposelnost mladih

V prihodnjem tednu se bodo začele aktivnosti projekta Ypsilon Mladi, ki ga izvaja Zavod
Ypsilon v sodelovanju z Microsoftom. Projekt bo tekom leta mladim ponudil možnosti
KRAJ&SCARON;ih in DALJ&SCARON;ih izobraževanj, obiskov podjetij ter s tem
pripomogel k povečanju zaposlitvenih možnosti. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Zavihajmo rokave - za lepši jutri

V Sloveniji se že nekaj časa ustvarjajo in realizirajo različne pobude na področju
vrtičkarstva. Po vzoru dobrih praks iz Slovenije in tujine smo se za tovrstno akcijo
skupaj z mladimi odločili tudi v Centru za mlade Ruše. več >
vir: CEZAM Ruše
Replika – nova revija mladih

Slovenski medijski prostor je bogatejši za revijo Replika, ki ima namen skozi prizmo
generacije mladih mesečno presojati in kritično vrednotiti družbeno-politične dogodke
na državni ravni. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Nagradni vprašalnik – »Challenging The Crisis«: Povabilo mladim k izpolnitvi vprašalnika
o globalnih izzivih in socialni pravičnosti.

Kaj pa TI misliš o socialni pravičnosti in globalnem razvoju? Sodeluj v raziskavi in povej
svoje mnenje tudi ti! več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Otroški občinski parlament v Litiji – mala šola demokracije

V sodelovanju z društvom prijateljev mladine, smo v Mladinskem centru Litija, dne
3.3.2014 organizirali otroški občinski parlament. Sodelovali so učenci iz dveh občin in
sicer,... več >
Vir: Javni zavod mladinski center Litija
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Podjetni petek: Energetsko karierno srečanje II , 14.3.2014

Energetika.NET, v sodelovanju z Zavodom Nefiks pripravlja že drugi brezplačni
strokovni posvetovalni seminar na temo zaposlovanja kadrov vseh starosti v
energetskem sektorju. več >
VIR: Zavod Nefiks
Mladi predstavljajo turistične »zgodbe« prihodnosti

Turistična zveza Slovenije že 28. leto zapored izvaja osnovnošolski festival Turizmu
pomaga lastna glava, letos na temo NA ZABAVO V NARAVO. več >
Vir: Turistična zveza Slovenije
Izid 3. številke srednješolskega časopisa Triper

V šolskem letu 2012/13, je v Dijaškem domu Ivana Cankarja začel izhajati, mladinski
časopis Triper. več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv
Mlade ženske bi rade – v službe

Predstavljamo pobudo "Kolegic", ki so jo ob 8.marcu predstavile odločevalcem. Kolegice
(mlade iskalke prve zaposlitve) so se s piškoti odpravila na ministrstva – da bi sporočile,
naj jih, izobraženih mladih žensk ne postavljajko za štedilnik, saj kuhati že znajo! Rade
pa bi dobile priložnost za zaposlitev v Sloveniji. več >
Vir: Zavod Nefiks
Vabljeni na konferenco na temo zaposlovanja mladih: Let’s move the market!

Posamezniki in organizacije iz 6 partnerskih držav, v sodelovanju z javnim sektorjem,
smo se odločili, da naredimo korak k premiku na trgu dela: Let’s move the market je ...
več >
Vir: Zavod Voluntariat
Podaljšanje roka za prijavo na EVS projekt v Indiji

Zavod Voluntariat je podaljšal rok za prijavo, na katerega se lahko prijavite mladi med
18. in 30. letom. Prav tako smo začetek projekta prestavili na julij 2014. Glavni namen...
več >
Vir: Zavod Voluntariat
Pomladanska srečanja animatorjev Oratorija 2014

Kot že vrsto let bodo tudi letos v šestih slovenskih krajih potekala Pomladanska srečanja
animatorjev Oratorija (PSAO). PSAO je priložnost za animatorje lokalnih oratorijev, da...
več >
Vir: Salesianum za vzgojno-izobraževalno, socialno, kulturno in versko dejavnost
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Nagradni video natečaj Pekarna.TV

KD MC IndiJanez preko spletnega portala www.pekarna.tv razpisuje nagradni video
natečaj v okviru programa Kdo hoče biti pek? na temo ALTERNATIVA. več >
Vir: KD MC IndiJanez
Predstavniki v Svetu Vlade RS za mladino zahtevajo sklic izredne seje

Minuli petek sp predstavniki mladi podali na Svet Vlade RS za mladino zahteve po
izredni seji, saj se je položaj mladih poslabšal. več >
Vir: Uredništvo mlad.si



MLADI IN SVET

Ptice ob zori in odmev djemb - Zapis EVS prostovoljke v Gani

Najbližja zvezda našemu planetu tu greje zemljo in morje z največjo strastjo. Čeprav se
Sonce tu pogosto skriva za oblaki, njegovi nevidni žarki poplesavajo v vlažnem tropskem
zraku in... več >
Vir: Voluntariat, Erika Prijatelj B.
Poročilo: Družabno-didaktična igra “Naš svet”

V sredo, 19. 3. 2014, smo se v MISC INFOPEKA udeležili družabno-didaktične igre “Naš
svet”, ki nam jo je predstavil sam avtor, Matic Primc, ki je med drugim tudi avtor
predloga za uvedbo Instituta participatornega proračuna v Sloveniji in ustanovni član
International Organization for Participatory Society (IOPS). več >
Vir: MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže
Slovenska evropska zgodba na Švedskem

V okviru mednarodnega projekta so državljani, ki pripadajo trem različnim generacijam,
prispevali svoje zgodbe o Evropi. več >
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Življenja so pomembnejša od mej

Prostovoljci Amnesty International Slovenije so v soboto, 15. 3., na Obali pripravili
instalacijo Lie-in za pravice beguncev in migrantov na poti v Evropo več >
Vir: Alenka Mrakovčič, prostovoljka AI Slovenija
Letos z nami prostovoljki iz Španije in Francije

Mladinski center Brežice bo tudi letos gostil, v sklopu projekta Get creACTIVE, EVS
(Evropska prostovoljna služba) prostovoljce. Marca sta se nam bosta pridružili Marie,
prostovoljka iz Francije, in Ana, prostovoljka iz Španije. več >
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
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Srečanje s posebnim odposlancem generalnega sekretarja OZN za mladino Ahmadom
Alhendawijem

»Ko sem vzel službo so mi rekli: »To je misija nemogoče!«, povedal sem jim: »Nisem Tom
Cruise, ampak se bom potrudil.« več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Javni razpis za izbiro mladinskega delegata v Organizaciji združenih narodov

Mladinski svet Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Urad RS za mladino so v
ponedeljek predstavili javni razpis za izbiro mladinskega delegata v Organizaciji
združenih narodov. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
PASLET čez meje Evrope

Mreža MaMa se je podala na prvi večji transnacionalni projekt z naslovom PASLET Participation in sharing, learning and evolving together, ki ga vodi finska organizacija
Demo Finland. Partnerji v projektu pa so poleg slovenske Mreže MaMa še, Odhika iz
Bangladeša in Demo Nepal iz Nepala. Gre za projekt, ki je financiran iz programa Mladi v
akciji in je eden izmed ključnih projektov za prihodnje delovanje, saj so mladi Slovenci,
predvsem pa mladinski sektor, z njim pogledali čez meje Evrope. več >
Vir: Mreža MaMa
Amnesty - 15. 3. v Piranu in Portorožu instalacija Lie-in

Slovenska Amnesty bo 15. marca v Piranu in Portorožu opozorila na kršitve pravic
beguncev in migrantov. Prostovoljci bodo z instalacijo Lie-in izpostavili njihove tragične
zgodbe na poti v Evropo. več >
Vir: Društvo Amnesty international Slovenije
Mednarodna izmenjava mladih v Novem Sadu. BITI »Tretje« / Being the »Third«/

V času zimskih, februarskih počitnic se je skupina mladih, ki deluje v okviru KUD Pozitiv
in Dijaškega doma Ivana Cankarja, mudila na tedenski izmenjavi mladih v Novem Sadu.
Šlo je za nadaljevanje lanske poletne izmenjave BITI državljan v Ljubljani, katere sta se
ob domači skupini udeležili še skupina Teatra 34 iz Novega Sada ter skupina mladih, ki
delujejo v okviru Pavarotti centra v Mostarju. več >
Vir: Jan Vegelj in Drago Pintarič, za Kulturno umetniško društvo pozitiv
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ORGANIZACIJE

Delavnice za izpolnjevanje prijavnih obrazcev pred drugim prijavnim rokom

Prvi prijavni rok se je iztekel, bliža pa se že drugi letošnji prijavni rok, ki bo 30. aprila
2014, in sicer za vse tri Ključne ukrepe. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
MIKKovci in dijakinje OŠ I MS smo v sklopu projekta Ekologov brez meja ustvarili plakat
»Star papir za novo upanje«.

Ekologi brez meja so nas povabili k sodelovanju pri projektu »Star papir za novo
upanje«, kjer smo 24.3.2014 kot prostovoljci, s pomočjo dijakinj OŠ I MS, izdelali plakat
iz starega papirja. več >
Vir: Neva Malačičm MIIK
Ob polovici projekta že 11 mladih dobilo delo

»Tudi druga sezona zaposlitvenih klubov Služba me ne išče prinaša izvrstne rezultate.
Kar 11 od 80 mladih iskalcev zaposlitve je že dobilo delo, pa smo šele na polovici
sezone,« rezultate komentira Alenka Blazinšek, vodja projekta Služba me ne išče na
Zavodu Nefiks. več >
Vir: Zavod Nefiks

Novo vodstvo Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

V soboto, 8. marca 2014 je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov dobilo
novo organizacijsko vodstvo. Na volilnem svetu Združenja se je zbralo kar 113 delegatov
iz vseh koncev Slovenije. Izvolili so nov desetčlanski izvršni odbor ter nadzorni odbor in
častno razsodišče. več >
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
EU SI TI in aktivno državljanstvo manjšin

Upravljavsko partnerstvo in izvajalec projekta EU Si ti v letu 2014, Kulturno
izobraževalno društvo PiNA, vabijo na okroglo mizo Aktivno državljanstvo manjšin, ki
bo v ponedeljek, 24. marca 2014 ob 17.00. Dogodek bo na Fakulteti za humanistične
študije UP v Kopru. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
KOPR ZTS - letno poročilo

Letno poročilo dela Komisije za program v Zvezi tabornikov Slovenije. več >
Vir: Zveza tabornikov Slovenije
Interevent WSC in WSYF 2014

10. avgusta 2014 bo v sklopu WSC in WSYF, v Ljubljani potekal Ulični taborniški festival
iger. več >
Vir: Zveza tabornikov Slovenije
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Vabljeni na mladinsko izmenjavo v Milano!

Vikend izmenjava z mladimi, ki delujejo v okviru organizacije FOM v Milanu. več >
Vir: Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine
Na Klubu MaMa o aktualnem dogajanju v mladinskem sektorju

Tokratni dvodnevni Klub MaMa je potekal v Mladinskem centru Velenje. več >
Vir: Mreža MaMa
Okrogla miza ob Dnevu žena v MIKKu

Ob bližajočem se Dnevu žena smo v MIKKu Murska Sobota organizirali okroglo mizo na
temo pomembnih dosežkov v zgodovini ženske emancipacije. Dogodek se je zgodil 6.
marca 2014 v prostorih Mladinskega Informativnega in Kulturnega kluba Murska
Sobota. več >
Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
Informacija za organizacije s statusom delovanja v javnem interesu glede obveznosti
poročanja

S strani urada RS za mladino so sporočili, da se nekatere organizacije s statusom
delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju tudi letos obračate na Urad RS za
mladino z vprašanji, povezanimi z obveznostjo poročanja, ki jo določa Zakon o društvih.
V ta namen pošiljajo z urada naslednja pojasnila. več >
Vir: Urad RS za mladino in Uredništvo mlad.si
Mladinska izmenjava v deželi fjordov, polarnih noči in Vikingov

Doletela nas je priložnost, da smo mladim iz sedmih držav omogočili pot proti severu na
mladinsko izmenjavo, ki smo jo poimenovali We are the world in je potekala med 3.2. in
12.2. 2014. več >
Vir: Andreja Romih, Društvo Center za pomoč mladim
Mladi iz obrobja Ljubljane gradijo sosesko po svoji meri

V ljubljanski Knjižnici Zalog na ogled projekt Zalograd več >
Vir: Marko Taljan, koordinator Četrtnega mladinskega centra Zalog, Javni zavod Mladi zmaji.
Poplava kulture in mladi na Cerkljanskem

V petek, 28. februarja je v dvorani glasbene šole Cerkno potekala premiera
dokumentarnega filma Poplava kulture, s tem pa se je tudi zaključil projekt Youth
Culture in Cerkno / Mladinska kultura v Cerknem, v okviru katerega je v Cerknem bivala
in delala Portugalka Filipa Olivera. več >
Vir: Matjaž Peternelj, MC C.M.A.K. Cerkno
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Poročilo o prostovoljstvu Mreže MaMa

V letu 2103 smo v letu 2013 na Mreži MaMa opravili 15.539 prostovoljnih. Z nami so bili
MC Zagorje, CZM Domžale, JZ Mladi zmaji, MC Šentjur, MC Velenje, MC Litija in Celjski
mladinski center. več >
Vir: Mreža MaMa



MNENJA

Anketa - Dialog mladih 2.0: Vključujemo!

V nedeljo, 30. marca 2014, se je v Idriji odvijal zadnji lokalni dogodek Strukturiranega
dialoga – Dialog mladih 2.0: Vključujemo! Strukturirani dialog na evropski ravni je
inštrument, s katerim se mladi aktivno vključujejo v politične debate in dialog v povezavi
z evropskimi temami v Evropski uniji. Nekatere mlade udeležence na dogodkih smo
zaprosili, da nam povedo, kakšno mnenje imajo o projektu. več >
Vir: Uredništvo: mlad.si
Jadranka Vesel o zadrugah, kot priložnosti za reševanje brezposelnosti med mladimi

Kooperative so organizacije, ki so razširjene po vsem svetu. Po statistiki Mednarodne
zadružne zveze zadruge različnih vrst (kreditne, kmetijske, obrtne, stanovanjske,
potrošniške, delavske, izobraževalne, zdravstvene in druge) v svetu povezujejo 800
milijonov članov ter zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest, kar 20% več kot vsa
multinacionalna podjetja skupaj. Prav zato smo se odločili, da tokrat izpostavimo to
temo, ki je zanimiva za razvoj mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter
posredno tudi za mlade. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Intervju s predsednikom ŠOS o spremembah Zakona o začasnem delu dijakov in
študentov

V mesecu marcu se izteka enomesečna javna razprava o predlogu Zakona o začasnem in
občasnem delu dijakov in študentov, ki ga je na Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti predložila Študentska organizacija Slovenije. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Poročilo: Udeležili smo se okrogle mize »Kaj aktivno državljanstvo mladih prinaša
družbi?«

V sredo, 12. 3. 2014, smo se kot gostje udeležili okrogle mize »Kaj aktivno državljanstvo
mladih prinaša družbi?«, ki je potekala v okviru konference EU SI TI, ki so jo organizirali
predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje,
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta in Kulturno izobraževalno društvo PiNA.
več >
Vir: Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže Maribor
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Mladinske organizacije, mladi in brezposelnost

Domen Strmšnik že vrsto let deluje na področju mladinskega dela in skupaj s sodelavci
mladinskega centra na Rakovniku v Ljubljani ustvarja program za mlade. več >
Vir: Domen Strmšnik, predsednik Društva SMC Rakovnik
Intervju z bodočo EVS prostovoljko

Sixtine Rose Boyer je mlada entuziastična francozinja, z vizijo po karierni in osebnostni
rasti na slovenskih tleh. V naslednjih 12 mesecih bo živela v Ljubljani in svoje znanje ter
kompetence nadgradila v novem delovnem okolju na MOBINU, Zavodu za mobilnost in
informiranje mladih. več >
Vir: Sixtine Rose Boyer



STRUKTURIRANI DIALOG

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v Ljubljani je pokazal, da si mladi želijo biti slišani in
upoštevani!

V četrtek, 14. in petek, 15. marca 2014 je v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in
Mladinske mreže MaMa ter v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji in Mladinskim
svetom Ljubljana, potekal projekt Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v duhu sprememb in z
namenom, da bo glas mladih bolj slišan in upoštevan. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
»Regijski« lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo! Tokrat v Idriji

V soboto in nedeljo, 8. in 9.3.2014, je v Idriji potekal lokalni dogodek projekta Dialog
mladih 2.0:Vključujemo!, ki so se ga poleg mladih in odločevalcev iz Idrije udeležili tudi
mladi in odločevalci iz Žiri in Cerknega. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Vabilo na lokalno srečanje projekta Dialoga mladih 2.0:Vključujemo!

Dvodnevno lokalno srečanje bo v Idriji (Mladinski center Idrija, Ulica IX. korpusa 17)
potekalo 8. in 9. marca 2014 z namenom vključevanja mladih v procese odločanja o naši
skupni prihodnosti. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladi, gremo na Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v Ljubljani!

Vabilo na lokalno srečanje projekta Dialoga mladih 2.0:Vključujemo! Mladi se zopet
zbiramo z namenom, da pokažemo, da nam ni vseeno. Ključno vprašanje... več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
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MLADINSKI SEKTOR

Mreža NVO mladinskega dela in Mreža MaMa vabita na usposabljanja

V okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela Mreža MaMa za mladinske organizacije
in organizacije za mlade organizira supervizijo in usposabljanji za motivacijo različnih
ciljnih skupin in socialno podjetništvo. več >
Vir: Mreža MaMa
Pokrivanje področja za mladino v okviru skupnih občinskih uprav - Možnosti mladih za
soodločanje

Inštitut za mladinsko politiko je skupaj z Mladinskim svetom Slovenije in Mestno občino
Maribor pripravil prispevek za VII. posvet - Delovanje skupnih občinskih uprav v
Sloveniji, ki je potekal 21. marca v Dobrovniku. Glavni cilj prispevka je bil prisotne
predstavnike slovenskih občin in vlade seznaniti s potrebo po vzpostavljanju skupnih
občinskih uprav za področje mladine. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Vse je boljše kot sedeti doma – izkušnja EVS prostovoljca v Novem mestu

Nikola Kunjadić iz Banjaluke je preživel 1 leto v dolenjski prestolnici, kjer je bil vključen
v projekt Evropske prostovoljne službe pri Društvu za razvijanje prostovoljnega dela. Po
koncu projekta opisuje svojo mednarodno izkušnjo. več >
Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Natečaj za izbor najbolj prizadevne mlade prostovoljke ali prostovoljce v letu 2013 v
občini Litija.

Mladinski svet občine Litija in Zavod za kulturo, mladino in šport Litija enota Mladinski
center Litija objavlja natečaj za izbor najbolj prizadevne mlade prostovoljke ali... več >
Vir: Mladinski center Litija
Javni posvet - Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti

Mreža MaMa v okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela vabi na javni posvet, ki bo
27. marca, ob 17.30 uri v Postojni. več >
Vir: Mreža MaMa
Ideje mladih osvežujejo certifikat Mladim prijazna občina

Maribor, 12. marec 2014. Mladinski svet Ajdovščina in Inštitut za mladinsko politiko sta
v sodelovanju z Mestnim mladinskim svetom Maribor združila mlade, ki si želijo
prispevati k prenovi certifikata Mladim prijazna občina. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
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18th Network Meeting for Scout and Guide Representatives to National Youth Councils

Predstavnica Zveze tabornikov Slovenije, Vivija Kolar, se je udeležila dogodka: 18th
Network Meeting for Scout and Guide Representatives to National Youth Councils (18.
srečanje taborniških predstavnikov v nacionalnih mladinskih svetih) več >
Vir: Vivija Kolar, Zveza tabornikov Slovenije
Razpis za član-ico/a Sveta Vlade RS za mladino

RAZPISAN JE KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA ČLAN-ICO/A SVETA VLADE RS ZA
MLADINO. več >
Vir: Mreža MaMa
Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo

Z Zavoda RS za zaposlovanje so sporočili, da izvajajo projekt Nacionalna koordinacijska
točka za vseživljenjsko karierno orientacijo, katerega cilj je tudi izobraževanje
svetovalcev s področja načrtovanja in vodenja kariere. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Podelitev MSS nagrad za najboljše diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih za
leto 2013

Najava podelitve MSS nagrad za najboljše diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja
mladih za leto 2013 več >
Vir: MSS
NAJ PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJNA ORGANIZACIJA LETA 2013 V MESTNI OBČINI
VELENJE

Že četrto leto zapored preko javnega natečaja v Velenju promoviramo prostovoljstvo.
več >
Vir: Mladinski center Velenje
Skupaj zmoremo več - lokalna partnerstva v Mestni občini Koper

Življenje v lokalni skupnosti je naša skupna odgovornost? Pridružite se nam na dogodku,
kjer bomo bomo skupaj (kot javni uslužbenci, podjetniki, mladi ali nevladniki),
razmišljali o tem, kaj nas v Mestni občini Koper moti, kaj lahko skupaj rešimo in kako se
tega lotiti. več >
Vir: Središče Rotunda
Avdicija za dijake in študente v MKC Maribor

Objavljamo avdicijo za mlade za celovečerni film "Julija in Alfa Romeo" več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
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EU SI TI: NACIONALNA KONFERENCA

POMEN, VPLIV IN POTENCIAL AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA MLADIH 12. 3. 2014, 10.00
- 15.00, Narodni dom Maribor več >
Vir: Uredništvo mlad.si

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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