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V mesecu decembru izpostavljamo: 
 

 
MLADI 

 Taborniki spet v Radljah ob Dravi 
 Učenje o učenju človekovih pravic. Kdaj? Ko imate čas. Kje? Kjer želite. 

 Znanje ni več konkurenčna prednost 

 Ulična umetnost in mladinsko delo 

 Prečkajmo meje - združimo svet 

 Oživljamo stare običaje - koledovanje 

 Analiza stanja na področju mladine tudi na Obali 

 Mladi se borimo proti AIDSU 

 LUTKART Sevnica 2014 

 Prostovoljstvo, način življenja 

 Intervju z Matejem Šrancem: Od aktivnega mladinca do podjetnika 

 Preventiva je boljša kot kurativa 

 Izjemno malo je potrebno, da je varno! 

 Strukturiran dialog z mladimi: stanovanjska problematika mladih 

 Mladi razmišljajo o medgeneracijskem sodelovanju 

 Volonterska pripravništva: Obljube so dane, čakamo konkretne rešitve 

 Beleženje neformalno pridobljenih znanj, izkušenj in spretnosti – »NeFo« 

 Inovativno srečanje mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci 

 Poklicni dan v Mladinskem centru Krško 

 Mladi o človekovih pravicah in sovražnem govoru 

 Inovativnost med mladimi 

 Tekmovanje Turistični vodnik 2015 tudi za mlade 

 Podari življenje. Vozi varno. 

 Urbanacija, mestna orientacija 

 Spletni seminar– webinar na temo spletnega ugleda 
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ORGANIZACIJE 

 Evalvacija programa Velikani upanja 

 Zaključek programa Posluh! z javno predstavitvijo drugačnosti 

 Sejem primerov dobrih praks neformalnega pridobivanja kompetenc 

 Obvestilo uredništva: objave na portalu mlad.si v 2014 

 Mladinska oddaja na YouTubu 

 Nogomet malo drugače v MCT 

 Tudi Mladinski center Ormož ima Kolegice 

 Zakonodajno gledališče za vključevanje mladih v procese političnega odločanja 

 Mladinsko ulično delo ima perspektivo 

 Zgodaj uspešne 

 Zaključno srečanje programa Erasmus +: Mladi v akciji 2014 

 Prijavite se na uvodno usposabljanje za prostovoljce 

 Informativni dan o Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v 
letu 2015 

 Teden BANKE IDEJ 

 S kreativnostjo in zadružništvom do delovnih mest za mlade 

 Mednarodno srečanje MEPI v Južni Koreji 

 Aktivni mladi starši v Mladinskem centru Trbovlje 

 MC Krško na strokovni ekskurziji: Ogled primerov dobrih praks mladinskega dela 

v Sloveniji 

 Neformalni pristopi so pri mladih z manj priložnostmi boljši in uspešnejši 

 Dobrodelni projekt POMAGAJMO POMAGATI 

 Vsebinski povzetki najvišjega svetovnega taborniškega dogodka: Svetovna 
skavtska konferenca 

 Srečanje mreže YEFF - Milano 2014 

 Mladi in prijatelji brezdomci 

 V znanju in povezovanju je moč za spremembe 

 
 
  

MNENJA 
 

 Javnosti moramo pokazati, da mladi znajo delati 

 Leto 2014 in 2015 - Mladinski sektor potrebuje resen razmislek in skupen preboj v 
javnost 

 Intervju z Ritvo Saarikettu 

 O volitvah, mladih, vremenu in sodelovanju 

 Udeleženci o projektu Lažje zaposljiv.si 

 Mladost se ne ustraši 

 Strpnost do GLBT oseb na podeželju 

 O enakopravnosti akterjev na mladinskem polju 

 Reforma študentskega dela ni pisana na kožo mladim 

 EVS - neizkoriščena priložnost ali strah pred »novim«? 

 Država mladim z volonterskim pripravništvom sporoča, da njihovo delo ni vredno 
plačila 

   
 
 



3 
 

MLADI IN SVET 

 Usposabljanje »How to design your project in Erasmus+« v Salzburgu 
 IAAS Slovenija izmenjalni teden 2014 
 Promocijski video za Erasmus+ posnet v Krškem 
 Jobshadowing - Tania 
 Akademija: »IZKUŠNJA, KI JI NI PARA« 
 #SPEAKUPSCOUTS 
 "Young Europe - Rethinking Democracy " 
 Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce HA-HA is A-HA na Finskem 
 K nam prihajajo mladi Evropejci 
 Oddajte svoj podpis - nekomu lahko spremenite življenje! 
 Mladi sprejeli skupno izjavo o zaposlovanju mladih na Balkanu 
 Evropsko srečanje mladih letos v Pragi 

  

 
MLADINSKI SEKTOR 

 MMU Konferenca o mladinskem uličnem delu 

 12. Luksuz festival poceni filma 

 Nova spletna stran www.mladi-in-obcina.si 

 Mobilnost mladih pomemben vidik v 2014-2020 

 Urad RS za mladino objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega 
dela v letu 2015 

 Mladi obravnavali resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 
2014 

 S kariernimi klubi do lažje odločitve o prihodnosti 

 Evropa za državljane? 

 Mladinsko delo na področju književnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uredništvo portala mlad.si. 
info@mlad.si 

 
Ljubljana, 05.1.2015 
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 MLADI 

  
Taborniki spet v Radljah ob Dravi 

Razveselimo se lahko novice o pričetku delovanja tabornikov v občini Radlje ob Dravi, saj  

delovanje mladinskih organizacij vedno prinese nove priložnosti za mlade. več > 

Vir: ŠKTM Radlje ob Dravi 

 

Mladinska vstopna točka 

Na spletu je zaživela Mladinska vstopna točka (MVT), program, ki povezuje mlade in 

različne organizacije z namenom promocije aktivne participacije. več > 

Vir: Zavod MOBIN 

  

Učenje o učenju človekovih pravic. Kdaj? Ko imate čas. Kje? Kjer želite. 

V Amnesty International Slovenije že vrsto let nudimo usposabljanja za učitelje, študente 

in mlade o učenju človekovih pravic skozi aktivno participacijo. več > 

Vir: Društvo Amnesty International Slovenije 

  

Znanje ni več konkurenčna prednost 

Na zaključnem dogodku projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi, so mladi, mladinski 

delavci, delodajalci, strokovnjaki in oblikovalci politik izpostavili nekatere ključne 

probleme pri vstopu na trg dela. več > 

Vir: Zavod MEPI 

 

Ulična umetnost in mladinsko delo 

Ulična umetnost je lahko ena izmed metod mladinskega dela, kjer mladi udeleženci 

pridobivajo različne kompetence skozi neformalno izobraževanje... več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Novoletni živ žav v Novem mestu 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto že vrsto let skrbi za skupino otrok 

in mladih, ki imajo manj priložnosti za enakovredno vključevanje v družbo in manjšo 

dostopnost do materialnih, kulturnih in socialnih virov. več > 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

http://mlad.si/novica/3522-TABORNIKI-SPET-V-RADLJAH-OB-DRAVI
http://mlad.si/novica/3519-Mladinska-vstopna-tocka
http://mlad.si/novica/3514-Ucenje-o-ucenju-clovekovih-pravic.-Kdaj-Ko-imate-cas.-Kje-Kjer-zelite.
http://mlad.si/novica/3499-Znanje-ni-vec-konkurencna-prednost
http://mlad.si/novica/3489-Ulicna-umetnost-in-mladinsko-delo
http://mlad.si/novica/3484-Novoletni-ziv-zav-v-Novem-mestu
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Prečkajmo meje - združimo svet 

V mladinski organizaciji MKI Mansardi so 15. oktobra 2014 pričeli s projektom Prečkajmo 

meje – združimo svet, ki ga je podprlo tudi Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v 

Ljubljani in Občina Lendava. več > 

Vir: Mladinski kulturni inkubator Mansarda 

 

Oživljamo stare običaje - koledovanje 

Z mladimi oživljamo stare običaje, zato v soboto 26.12.2014 pripravljamo trikraljevsko 

koledniško akcijo. Dogodek je odprtega tipa in nagovarja vse mlade, ki bi radi okusili 

kanček slovenske dediščine, da se nam pridružijo. več > 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik 

 

Mladi filmarji na Luksuz festivalu poceni filma 

Program 12. Luksuz festivala poceni filma je predvsem posvečen mladim avtorjem, 

poseben sklop pa je namenjen mladim filmskim ustvarjalcem do 18 let. Tako so imeli 

mladi filmski ustvarjalci priložnost predstaviti svoje filme in podeliti nagrado svojemu 

favoritu. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 

Analiza stanja na področju mladine tudi na Obali 

Kulturno izobraževalno društvo PINA je v začetku meseca izvedlo konferenco Nekaj 

smiselnega: Konferenca o mladih, zadovoljstvu in aktivnem vključevanju v življenje 

skupnosti v obalnih občinah. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Potovanje kot neformalna oblika izobraževanja 

Poslanstvo PZS je razvoj mreže mladinskih prenočišč, izobraževanje zaposlenih v 

mladinskih prenočiščih, promocija Slovenije v svetu, seznanjanje mladih o mobilnosti, 

organizacija potovanj za mlade in priprava programa, ki vključuje spoznavanje države ob 

podpori mladinskih prenočišč. več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3483-Preckajmo-meje---zdruzimo-svet
http://mlad.si/novica/3412-Ozivljamo-stare-obicaje---koledovanje
http://mlad.si/novica/3479-Mladi-filmarji-na-Luksuz-festivalu-poceni-filma
http://mlad.si/novica/3473-Analiza-stanja-na-podrocju-mladine-tudi-na-Obali
http://mlad.si/novica/3472-Potovanje-kot-neformalna-oblika-izobrazevanja
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Mladi se borimo proti AIDSU 

Tudi v Mladinskem centru Prlekije-PC NVO, smo v okviru 1. decembra, boja proti AIDSU 

organizirali poučno delavnico z naslovom "Mladi se borimo proti AIDSU". več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 

Po učne izkušnje v prednovoletnih aktivnostih k in z Mladimi zmaji 

Ljubljana, 17. 12. 2014 – V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje 

prostega časa mladih tudi med letošnjimi pred-novoletnimi počitnicami organiziramo 

aktivnosti za mlade Ljubljančane, stare med 10 in 18 let. več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Zaključek starega leta in pogled v novo leto 

V soboto, 13.12. 2014, je v Mladinskem centru Prlekije-PC NVO, potekal pogovor z 

mladimi na temo Zaključek starega leta in pogled v novo leto. več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 

LUTKART Sevnica 2014 

V MC Sevnica smo, v sodelovanju z osnovnimi šolami v Posavju, že drugo leto zapored 

organiziral lutkovno - slikarsko srečanje učencev sedmih osnovnih šol Posavja. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

 

Zasaditev sevniške voščenke ob tednu ljubiteljske kulture 

Tudi v MC Sevnica smo se pridružili Tednu ljubiteljske kulture. Gre za projekt Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih 

društev Sloveniji in je z ustvarjalno energijo povezal celotno Slovenijo ter poskrbel za 

široko promocijo ljubiteljske kulture. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

 

Prostovoljstvo, način življenja 

December... radi mu rečemo čarobni, veseli, praznični..... žal, za mnoge pa le še en mesec, 

ki ga je potrebno preživeti v pomanjkanju in strahu pred prihodnostjo. In ravno o tem in 

še mnogo drugem, smo se s prostovoljci, ki delujejo v okviru MC Sevnica, ob urici o 

spoznavanju prostovoljstva, pogovarjali z učenci OŠ Sava Kladnika. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

http://mlad.si/novica/3466-Mladi-se-borimo-proti-AIDSU
http://mlad.si/novica/3462-Po-ucne-izkusnje-v-prednovoletnih-aktivnostih-k-in-z-Mladimi-zmaji
http://mlad.si/novica/3460-Zakljucek-starega-leta-in-pogled-v-novo-leto
http://mlad.si/novica/3459-LUTKART-SEVNICA-2014
http://mlad.si/novica/3437-ZASADITEV-SEVNISKE-VOSCENKE-OB-TEDNU-LJUBITELJSKE-KULTURE
http://mlad.si/novica/3432-PROSTOVOLJSTVO%2C-NACIN-ZIVLJENJA
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Intervju z Matejem Šrancem: Od aktivnega mladinca do podjetnika 

Zgodbo aktivnega mladinca, ki preko lastne kreativnosti, številnih neformalnih izkušenj, 

znanj in veščin, pa tudi poguma in pozitivne energije, postane podjetnik, želimo deliti z 

vami. več > 

Vir: Mladinski center Jesenice 

 

Tudi mladi na praznični tržnici z bogato predpraznično ponudbo 

Prvo soboto v decembru, za katero ne moremo reči da je bila bela, temveč mokra, je MC 

Sevnica ponovno organiziral Praznično tržnico. Ponudba lokalnih podjetnikov, obrtnikov, 

pa tudi šol, je bila pestra in, kakor se za december spodobi, predvsem s ponudbo izdelkov 

za prihajajoče praznike. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

 

Basement destruction z Mladimi zmaji 

Ljubljana, 16. 12. 2014 – Kako zveni, ko se ekipa mladih Studia Basement, ki deluje v 

Četrtnem mladinskem centru Črnuče (Javni zavod Mladi zmaji), odloči za organizacijo 

dobrodelnega koncerta? Odlično! Priložnost za vse ljubitelje rock in metal glasbe bo 

ponujena širšemu občinstvu v petek, 19. decembra 2014 od 19. ure dalje v Četrtnem 

mladinskem centru Črnuče na Dunajski 367. več > 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Preventiva je boljša kot kurativa 

Mladinski center Dravinjske doline je zadnja meseca v letu 2014 posvetil povečani 

promociji preventive ter ozaveščanja mladih o posledicah prekomernega uživanja 

alkohola ter prepovedanih substanc. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

Izjemno malo je potrebno, da je varno! 

IZJEMNO MALO JE POTREBNO, DA JE VARNO! Takšno je bilo sporočilo akcije mladih 

mariborskih srednjih šol za 1. december, svetovnemu dnevu boja proti AIDSU, ki ga je 

organizirala Dijaška skupnost Maribor (DSM) v sodelovanju s ŠOUM-om, Lekarnami 

Maribor in z Evropskim kulturnim in tehnološkim centrom Maribor. več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

http://mlad.si/novica/3448-Intervju-z-Matejem-Srancem-Od-aktivnega-mladinca-do-podjetnika
http://mlad.si/novica/3431-TUDI-MLADI-NA-PRAZNICNI-TRZNICI-Z-BOGATO-PREDPRAZNICNO-PONUDBO
http://mlad.si/novica/3450-Basement-destruction-z-Mladimi-zmaji
http://mlad.si/novica/3447-PREVENTIVA-JE-BOLJSA-KOT-KURATIVA
http://mlad.si/novica/3444-IZJEMNO-MALO-JE-POTREBNO%2C-DA-JE-VARNO%21
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Strukturiran dialog z mladimi: stanovanjska problematika mladih 

Vabljen/-a na Strukturiran dialog z mladimi: stanovanjska problematika mladih, ki bo v 

sredo, 17. 12. 2014, ob 16:00 v prostorih MISC INFOPEKA. več > 

Vir: Mladinski  informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže 

 

Mladi razmišljajo o medgeneracijskem sodelovanju 

Mladinski center Prlekije-PC NVO je 15.12.2014 organiziral srečanje, pogovor mladih in 

starejših o medgeneracijskem sodelovanju, osamljenosti in preseganju le-te, saj je mesec 

december, mesec, ko osamljenost pride do še večjega izraza. več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 

Volonterska pripravništva: Obljube so dane, čakamo konkretne rešitve 

Na včerajšnji seji, 11. decembra, je Vlada RS sprejeli prepoved razpisovanja volonterskih 

pripravništev v javnem sektorju. Prav tako so sprejeli zavezo, da morajo pristojna 

ministrstva v čim krajšem času pripraviti spremembe področne zakonodaje, ki bodo 

volonterska pripravništva prepovedala. več > 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

 

 »Prosta volja je najbolja« 

Mladi novomeški prostovoljci obeležili 5. december, Mednarodni dan prostovoljstva za 

ekonomski in socialni razvoj več > 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

 

˝Let's gonna make a circle˝ 

Mednarodna izmenjava v Nemčiji - Let's gonna make a circle je v simpatični angleščini 

stavek, ki smo ga vedno rade slišale. Pomenil je namreč, naj vzpostavimo krogu podobno 

obliko, iz katere bo po nekaj minutah začela divjati nepopisna energija šestdeset mladih 

upov Evropske unije. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 

Jesenski večeri prostovoljstva 

O programu POTA in izkušnjah prostovoljstva, ki prinašajo spremembe ... več > 

Vir: Mladinsko informacijski center 

http://mlad.si/novica/3441-Strukturiran-dialog-z-mladimi-stanovanjska-problematika-mladih
http://mlad.si/novica/3429-Mladi-razmisljajo-o-medgeneracijskem-sodelovanju
http://mlad.si/novica/3424-Volonterska-pripravnistva-Obljube-so-dane%2C-cakamo-konkretne-resitve
http://mlad.si/novica/3422-Prosta-volja-je-najbolja
http://mlad.si/novica/3415-Lets-gonna-make-a-circle
http://mlad.si/novica/3411-Jesenski-veceri-prostovoljstva
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Spoznavanje umetnosti za mlade v Galeriji Škuc 

Društvo ŠKUC vabi mlade in mladinske organizacije k sodelovanju v programih 

umetnostne vzgoje. V letu 2015 galerija Škuc v okviru svojega rednega razstavnega 

programa izvaja prilagojen program ki je namenjen mladim. več > 

Vir: Društvo ŠKUC 

 

Beleženje neformalno pridobljenih znanj, izkušenj in spretnosti – »NeFo« 

V MKC Slovenj Gradec smo razvili instrument za beleženje neformalno pridobljenih znanj, 

izkušenj in spretnosti. Instrument smo poimenovali »NeFo«, namenjen pa je mladim, ki 

sodelujejo v in na različnih aktivnostih, ki se odvijajo v okviru našega Centra. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Slovenj Gradec 

 

Prostovoljke evropske prostovoljne službe na Osnovni šoli Gradec v Litiji* 

Jenny Kutter in Katie O'Hara sta imeni naših dveh EVS prostovoljk, ki sta se odločili, da 

bosta program evropske prostovoljne službe eno leto opravljali na OŠ Gradec. več > 

Vir: Mladinski center Litija 

 

Inovativno srečanje mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci 

Drugačno in vsebinsko prepričljivo srečanje med 35 mladimi iskalci zaposlitve in 4 

potencialnimi delodajalci je potekalo v Centru energetskih rešitev, v ljubljanskem BTC-ju. 

Dogodek je bil na sporedu že četrtič letos in tudi tokrat je bil odziv nadvse pozitiven. več 

> 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

V tretje gre rado - P.R.A.V.I. obrodil sadove 

Zgodilo se je namreč drugo inovativno srečanje mladih iskalcev zaposlitve z delodajalci. 

Drugačno in vsebinsko prepričljivo srečanje med 43 mladimi iskalci zaposlitve in 6 

potencialnimi delodajalci je potekalo v sklopu Študentske arene na Gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

Mladi podjetni iskalci dela so v Zagorju privabili veliko število obiskovalcev 

Zagorje ob Savi, 8. december 2014 – V prvem tednu decembra so udeleženci 

zaposlitvenega kluba za mlade Zagorje ob Savi, ki deluje v sklopu projekta Zaposlitveni 

http://mlad.si/novica/3410-Spoznavanje-umetnosti-za-mlade-v-Galeriji-Skuc
http://mlad.si/novica/3409-Belezenje-neformalno-pridobljenih-znanj%2C-izkusenj-in-spretnosti-NeFo
http://mlad.si/novica/3408-Prostovoljke-evropske-prostovoljne-sluzbe-na-Osnovni-soli-Gradec-v-Litiji
http://mlad.si/novica/3405-Inovativno-srecanje-mladih-iskalcev-zaposlitve-z-delodajalci
http://mlad.si/novica/3405-Inovativno-srecanje-mladih-iskalcev-zaposlitve-z-delodajalci
http://mlad.si/novica/3404-V-tretje-gre-rado---P.R.A.V.I.-obrodil-sadove
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klubi za mlade (Zavod Nefiks) ob podpori znamke ORTO, organizirali sklop delavnic pod 

imenom Zdrav teden. več > 

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 

 

Nefiks tutorji se izobražujejo 

3 Nefiks tutorke, Brigita, Tjaša in Simona so dobile odlično priložnost, ki so jo z veseljem 

izkoristile. Udeležile smo se mednarodnega seminarja 1st European Contact-Making 

Seminar „Social Justice for all?“. Seminar je bil izveden pod okriljem nemškega 

izobraževalnega centra iz Weimarja - European Youth Education and Meeting Centre 

(EJBW). več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 

 »Gledališki dnevi malega odra MKC Slovenj Gradec« - ali kako navdušiti mlade za 

gledališko poustvarjanje? 

V MKC Slovenj Gradec se odvija pester nabor različnih kulturnih aktivnosti, med drugim 

tudi aktivno gledališko poustvarjanje. Skupina mladih amaterskih igralcev in igralk, pod 

umetniškim in režiserskim vodstvom igralca Aleksandarja Čaminskiga, že drugo leto 

zapored uspešno vadi in uprizarja gledališke igre znanih avtorjev. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Slovenj Gradec 

 

Poklicni dan v Mladinskem centru Krško 

V četrtek, 4. decembra, je v MC Krško potekal poklicni dan za dijake tretjih letnikov 

Gimnazije Krško. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

 

Sodeluj in širi svoje znanje 

V decembru je Božiček priskrbel res izjemno ponudbo. Potujete lahko v Italijo, Rusijo, na 

Poljsko in v Španijo, projekti pa so zelo zanimivi. V Italiji se imate mladi željni znanja in 

mednarodnih izkušenj priložnost naučiti kaj več o novinarstvu, o delanju v medijih in 

vsega, kar spada v to področje – fotografiranje, snemanje, pisanje. V Moskvi se boste učili 

ruščine ... več > 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3391-Mladi-podjetni-iskalci-dela-so-v-Zagorju-privabili-veliko-stevilo-obiskovalcev
http://mlad.si/novica/3399-Nefiks-tutorji-se-izobrazujejo
http://mlad.si/novica/3393-Gledaliski-dnevi-malega-odra-MKC-Slovenj-Gradec---ali-kako-navdusiti-mlade-za-gledalisko-poustvarjanje
http://mlad.si/novica/3392-Poklicni-dan-v-Mladinskem-centru-Krsko
http://mlad.si/novica/3387-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
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Mladi o človekovih pravicah in sovražnem govoru 

Ko govorimo o človekovih pravicah v Sloveniji in Evropski uniji, kaj hitro zadenemo ob 

vse bolj pogoste in raznovrstne oblike sovražnega govora. več > 

Vir: Mladinski center Jesenice 

 

Inovativnost med mladimi 

V medijih prebiramo o inovativnih idejah, ki so jih posamezniki prepoznali kot poslovno 

priložnost in jih uspešno tržijo. V članku bomo pisali o inovativnih idejah med mladimi v 

kmetijskem sektorju. več > 

Vir: Zveza slovenske podeželske mladine 

 

Tekmovanje Turistični vodnik 2015 tudi za mlade 

Turistična zveza Slovenije razpisuje 2. tekmovanje za TURISTIČNEGA VODNIKA. Na njem 

lahko sodelujejo člani in članice turističnih društev, dijakinje in dijaki srednjih šol ter 

študentke in študentje v starosti od 16 do 29 let. več > 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

 

FORUMSKA PREDSTAVA Id, ego, Facebook-ego: 10.12.2014 ob 16.30 na Gimnaziji Bežigrad 

Število uporabnikov Facebooka po svetu znaša okoli 1,2 milijarde, od tega jih je 98 

odstotkov starih od 18 do 24 let. V interaktivni predstavi nas bo vznemirjal nezavedni 

Facebook-ego. Ne zamudite! več > 

Vir: Zavod BOB 

 

Praznična Sežana tudi z mladinskimi ustvarjalnimi delavnicami 

v petek 5. decembra v parku pri Starem gradu v Sežani s prižigom lampijonov in 

zanimivim spremljevalnim programom vstopamo v decembrsko praznično vzdušje. več > 

Vir: Zavod ŠTIP Sežana 

 

Usposabljanje za blogerje: Kako prepoznati in se izogniti sovražnemu govoru 

16. 12. 2014 ob 9. uri, vabljeni City hotel Ljubljana na Dalmatinovi 15, Ljubljana, na 

usposabljanje za vse tiste, ki vas zanima pisanje bloga in vse o njem. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/novica/3386-Mladi-o-clovekovih-pravicah-in-sovraznem-govoru
http://mlad.si/novica/3385-Inovativnost-med-mladimi
http://mlad.si/novica/3384-Tekmovanje-Turisticni-vodnik-2015-tudi-za-mlade
http://mlad.si/novica/3383-FORUMSKA-PREDSTAVA-Id%2C-ego%2C-Facebook-ego-10.12.2014-ob-16.30-na-Gimnaziji-Bezigrad
http://mlad.si/novica/3366-Praznicna-Sezana-tudi-z-mladinskimi-ustvarjalnimi-dealvnicami
http://mlad.si/novica/3378-Usposabljanje-za-blogerje-Kako-prepoznati-in-se-izogniti-sovraznemu-govoru
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KID PiNA izvedla analizo stanja mladih v obalnih občinah 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je včeraj, 2. decembra, v Pretorski palači v Kopru 

izvedla Konferenco o mladih, zadovoljstvu in aktivnem vključevanju v življenje skupnosti 

v obalnih občinah, z imenom NEKAJ SMISELNEGA. več > 

Vir: KID PiNA 

 

Podari življenje. Vozi varno. 

Z decembrom se je v Ljubljani začela preventivna akcija Podari življenje. Vozi varno., ki 

udeležence v prometu spodbuja k odgovornejšemu vedenju in spoštovanju cestno-

prometnih predpisov. Zavod Varna pot in družba TSmedia želita s sporočili akcije, ki 

poteka na digitalnih zaslonih na najbolj prometnih lokacijah v prestolnici, širiti zavedanje 

o pomenu prometne varnosti. več > 

Vir: Zavod Varna pot 

 

Nova številka revije Replika - 007! 

V kioskih in pri prodajalcih časopisov najdete novo Repliko, ki vam ponuja veliko 

zanimivih člankov! več > 

Vir: Zavod Beta 

 

Urbanacija, mestna orientacija 

In zopet smo se »lovili« - tokrat po štajerski prestolnici – zgodila se je namreč urbanacija 

4.2, to sredo, 26. 11. – seveda, kot se spodobi, v nočnih urah. več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

Spletni seminar– webinar na temo spletnega ugleda 

Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 9. decembra 2014 

od 9.00 do 10.00 ure organizira spletni seminar–webinar na temo spletnega ugleda. več > 

Vir: Zavod MISSS 

 

Skavti pomagali na Klicu dobrote 2014 

V sredo, 26. 11. 2014, je v okviru Slovenske Karitas potekal Klic dobrote. Dobrodelna 

prireditev, je potekala v Celju, sočasno pa so slovenski skavti v ljubljanskem studiu 

sprejemali klice darovalcev. K projektu so se priključili tudi skavti, ki s svojim delovanjem 

http://mlad.si/novica/3376-KID-PiNA-izvedla-analizo-stanja-mladih-v-obalnih-obcinah
http://mlad.si/novica/3369-Podari-zivljenje.-Vozi-varno.
http://mlad.si/novica/3361-Nova-stevilka-revije-Replika---007%21
http://mlad.si/novica/3358-Urbanacija%2C-mestna-orientacija
http://mlad.si/novica/3357-Spletni-seminar-webinar-na-temo-spletnega-ugleda
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in vzorom med mladimi krepijo vse bolj pomembne vrednote kot so solidarnost, so-

pomoč in sočutje do ljudi. več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  

 

 ORGANIZACIJE 

 

Srečno 2015! 

Na zadnji dan leta naj vam zaželimo lep skok v leto 2015! več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Žogaj se z mano 

Društvo SMC Maribor in Zavod Andreja Majcna Maribor sta v nedeljo, 30. novembra, na 

tiskovni konferenci, ki je potekala v prostorih organizacij, predstavila knjigo ŽOGAJ SE Z 

MANO! 123 IGER ZA LEPŠI DAN. več > 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

 
Evalvacija programa Velikani upanja 

Društvo Salezijanski mladinski center Maribor je ob zaključku leta izvedlo evalvacijo 

programa Velikani upanja, ki se izvaja od leta 2013. Program združuje mlade odrasle z 

mladostniki v individualnem mentorskem delu, ki je namenjeno krepitvi in razvoju 

osebno-socialnih kompetenc tako pri mladostnikih kot velikanih. Evalvacijo smo izvedli v 

dveh ločenih skupinah, v skupini mentorjev in skupini mladostnikov. več > 

Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

 
Zaključek programa Posluh! z javno predstavitvijo drugačnosti 

Konec decembra (22.12.) je društvo IndiJanez zaključilo program Posluh!, namenjen 

mladim z manj priložnostmi in ozaveščanju njihove problematike - tako, da so 

najodmevnejši segment programa predstavili v matičnem klubu. več > 

Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez 

 
V Postojni uspešno zaključena dobrodelna akcija: Bodi Božiček 

Zveza društev Mladinski center Postojna je v sodelovanju s CSD Postojna, 22.12.2014 več 

kot uspešno zaključila dobrodelno akcijo: Bodi Božiček. Namen akcije je mladim vzbuditi 

čut solidarnosti in ponuditi so-pomoč vrstnikom in mlajšim. več > 

Vir: Mladinski center Postojna 

 

http://mlad.si/novica/3339-Skavti-pomagali-na-Klicu-dobrote-2014
http://mlad.si/novica/3523-Srecno-2015%21
http://mlad.si/novica/3525-Zogaj-se-z-mano
http://mlad.si/novica/3524-Evalvacija-programa-Velikani-upanja
http://mlad.si/novica/3518-Zakljucek-programa-Posluh%21-z-javno-predstavitvijo-drugacnosti
http://mlad.si/novica/3513-V-Postojni-uspesno-zakljucena-dobrodelna-akcija-Bodi-Bozicek
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Koordinacija, zbor in prednovoletno druženje mladih 

V četrtek, 18.12.2014, ob 16:30 uri je v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije potekala 

27. koordinacija mladinskih svetov lokalnih skupnosti. več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 
Sejem primerov dobrih praks neformalnega pridobivanja kompetenc 

Zavod BOB že osmo leto bogati svoje reference pri delu z mladimi. Strokovnjak za 

neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, socialno 

podjetništvo in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem 

tem pričajo BOBovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno! več > 

Vir: Zavod BOB 

 
Obvestilo uredništva: objave na portalu mlad.si v 2014 

Vsi, ki se sprašujete koliko objav imate na portalu mlad.si, si jih lahko poiščete v e-biltenih 

mlad.si, Knjižnici (rubrika zgoraj). več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Mladinski center Sevnica uspešno zaključil dobrodelno akcijo 

V Mladinskem centru Sevnica se zavedamo pomena širjenja solidarnosti in pomoči 

sočloveku. Omenjeni vrednoti bosta v prihodnje vedno bolj pomembni, zato smo v mesecu 

decembru v mladinskem centru organizirali dobrodelno akcijo, ki so jo organizirali s 

pomočjo mladinskih delavcev mladi ter se pri tem učili organizirati dobrodelno akacijo in 

si pridobili marsikatero izkušnjo. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

 
Mladinska oddaja na YouTubu 

Skozi celo leto, enkrat na mesec, je Društvo zaveznikov mehkega pristanka v sodelovanju 

z mladostniki in EVS prostovoljkami, objavljalo kratko informativno oddajo, Mladinska 

oddaja. Oddaja je zasnovana v obliki televizijskih prispevkov, javno pa je objavljena na 

spletnem portalu YouTube. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 
Mladinska akcija LAS Sežana za področje preventive pred zasvojenostjo 

Promocija aktivnosti LAS Sežana, ki deluje na področju izvajanja preventivnih programov 

proti različnim odvisnostim v Občini Sežana deluje v Mladinskem centru Podlaga že dlje 

časa. več > 

Vir: Zavod ŠTIP Sežana 

 

http://mlad.si/novica/3511-Koordinacija%2C-zbor-in-prednovoletno-druzenje-mladih
http://mlad.si/novica/3509-Sejem-primerov-dobrih-praks-neformalnega-pridobivanja-kompetenc
http://mlad.si/novica/3508-Obvestilo-urednistva-objave-na-portalu-mlad.si-v-2014
http://mlad.si/novica/3507-Mladinski-center-Sevnica-uspesno-zakljucil-dobrodelno-akcijo
http://mlad.si/novica/3505-Mladinska-oddaja-na-YouTubu
http://mlad.si/novica/3503-Mladinska-akcija-LAS-Sezana-za-podrocje-preventive-pred-zavojenostjo
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Razstava jaslic in ideje za domače tehnično-ustvarjalno delo 

Razstava jaslic, ki jih je možno po načrtu in ob nazornih slikah posameznih korakov 

gradnje izdelati tudi doma v krogu družine. več > 

Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije 

 
Zaključni dogodek projektov Lažje zaposljiv.si in Mladi bi radi 

V torek, 22. decembra 2014, sta se z zaključnim dogodkom končala projekta Lažje 

zposljiv.si (izvajalec Zavod MEPI) in Mladi bi radi (izvajalec Nefiks). Mlade sta z razvojem 

socialnih kompetenc pol leta pripravljala na vstop na trg dela. več > 

Vir: Zavod MEPI 

 
Nogomet malo drugače v MCT 

Športno udejstvovanje mladih je že od nekdaj precej aktualno in zaželeno. Med vsemi 

športi pa je nogomet med vsemi generacijami najbolj množičen in aktualen. In ravno skozi 

šport in aktivno športno udejstvovanje se krepijo socialne veščine mladega človeka. In 

tako tudi v Mladinskem centru Trbovlje povezujemo mladinsko delo in šport. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
Domačini Mladinski center Ormož imajo za svojega 

Mladinski center Ormož je zavod z že 10 letno tradicijo. Je razvijajoča se in uspešna 

ustanova, ki so jo sprejeli prav vsi prebivalci Ormoža in okolice, ne glede na starost. V njem 

so si in si še vedno širijo svoja obzorja, se družijo, zabavajo, potujejo po daljnih in neznanih 

poteh sveta ter duhovno rastejo, postajajo kritični. več > 

Vir: Mladinski center Ormož 

 
Tudi Mladinski center Ormož ima Kolegice 

Projekt Kolegice je že poznan projekt in poteka tretje leto. Tudi v Ormožu smo prišli do 

ugotovitev, da smo mlade ženske težje zaposljiva in ranljiva skupina v lokalnem okolju, ki 

je že tako marginalno in manj razvito. Same smo do sedaj delovale posamezno, in ker 

verjamemo v to, da je v slogi moč, ter da več glav več ve, smo se povezale in se priključile 

uspešnemu in že učinkovitemu projektu Kolegice, ki ga izvaja Zavod Nefiks. več > 

Vir: Mladinski center Ormož 

 
Druga edicija Festivala IZIS: Obala v znamenju sodobne umetnosti 

V Izolo se vrača IZIS, iniciativa mlajše generacije obalnih umetnikov in kulturnih 

producentov, ki si želi javnosti predstaviti svoje ustvarjanje in prinesti v Izolo napreden 

ter kakovosten glasbeni in umetniški program. več > 

Vir: KID PiNA 

http://mlad.si/novica/3501-Razstava-jaslic-in-ideje-za-domace-tehnicno-ustvarjalno-delo
http://mlad.si/novica/3498-Zakljucni-dogodek-projektov-Lazje-zaposljiv.si-in-Mladi-bi-radi
http://mlad.si/novica/3495-Nogomet-malo-drugace-v-MCT
http://mlad.si/novica/3493-Domacini-Mladinski-center-Ormoz-imajo-za-svojega
http://mlad.si/novica/3492-Tudi-Mladinski-center-Ormoz-ima-Kolegice
http://mlad.si/novica/3491-Druga-edicija-Festivala-IZIS-Obala-v-znamenju-sodobne-umetnosti


16 
 

2014 – Mokro, a nič manj živahno! 

Gozdna šola, taborniški center v Bohinju je to leto obiskalo mnogo mladih navdušencev 

za bivanje v naravi. Gostovali so različni prostovoljci in taborniki iz Slovenije in tujine. 

Nekateri so izvedli tudi različne mladinske projekte in prostovoljska izobraževanja. 

Center je mladim omogočil bogato izkušnjo bivanja v naravi, učenja in mreženja. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Zakonodajno gledališče za vključevanje mladih v procese političnega odločanja 

Zakonodajno gledališče temelji na uvajanju gledališča znotraj političnega sistema z 

namenom vzpostavljanja pravičnejših oblik demokracije. Je nenavaden poskus, ki deluje 

v smeri odkrivanja možnosti, s katerimi gledališče učinkuje na socialne spremembe. več 

> 

Vir: Zavod BOB 

 
Taborništvo carske prestolnice 

Predstavnik Zveze tabornikov Slovenije, Andrej Lenič, je je obiskal taborniško 

organizacijo v Rusiji in opisal svoje doživetje. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Vabilo na predstavitev zbornika SOODLOČAJ, SOUSTVARJAJ, SOOBLIKUJ! Gledališče 

zatiranih za razvoj političnega aktivizma 

Pekarna Magdalenske mreže vabi na predstavitev zbornika SOODLOČAJ,SOUSTVARJAJ, 

SOOBLIKUJ! Gledališče zatiranih za razvoj političnega aktivizma v ponedeljek, 22. 12. 

2014, ob 20.00 v prostorih MISC INFOPEKA, Ob železnici 16, Maribor. več > 

Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 
Praznični december v Mladinskem centru Gornja Radgona 

Mladinski center Gornja Radgona v letošnjem letu prvič pripravlja aktivnosti, ki so 

povezane z veselim decembrom in se odvijajo skozi celotni mesec. V zadnjem mesecu 

letošnjega leta se bo tako skupaj zvrstilo 11 aktivnosti. več > 

Vir: Mladinski center Gornja Radgona 

 
Mladinsko ulično delo ima perspektivo 

Prejšnji teden se je odvila prva Konferenca mladinskega uličnega dela v Sloveniji, in sicer 

v organizaciji Mreže Mlada ulica. Na tem področju je bilo omenjenih nekaj iniciativ, vendar 

gre pri tem le v posameznih primerih za kontinuiran in ciljno usmerjen proces. več > 

Vir: Zavod BOB 

 

http://mlad.si/novica/3490-2014-MOKRO%2C-A-NIC-MANJ-ZIVAHNO%21
http://mlad.si/novica/3486-Zakonodajno-gledalisce-za-vkljucevanje-mladih-v-procese-politicnega-odlocanja
http://mlad.si/novica/3486-Zakonodajno-gledalisce-za-vkljucevanje-mladih-v-procese-politicnega-odlocanja
http://mlad.si/novica/3482-Tabornistvo-carske-prestolnice
http://mlad.si/novica/3471-Vabilo-na-predstavitev-zbornika-SOODLOCAJ%2C-SOUSTVARJAJ%2C-SOOBLIKUJ%21-Gledalisce-zatiranih-za-razvoj-politicnega-aktivizma
http://mlad.si/novica/3469-Praznicni-december-v-Mladinskem-centru-Gornja-Radgona
http://mlad.si/novica/3467-MLADINSKO-ULICNO-DELO-IMA-PERSPEKTIVO
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Razstava na tematiko sovražnega govora »Tvoje besede me bolijo« 

Razstava s tematiko sovražnega govora je v Velenju zaživela tudi s pomočjo EVS 

prostovoljk Mladinskega centra Velenje. Razstava je na ogled do konca leta. več > 

Vir: Mladinski center Velenje 

 
Zgodaj uspešne 

Na dogodku ‘Zgodaj uspešne', 16.12.2014, so Kolegice, ekipa ambicioznih deklet zavoda 

Nefiks, gostile mlade uspešne ženske, ki so jih s svojim uspehom motivirale na 

zaposlitveni poti. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 
Nam je mar! Plamen Luči miru iz Betlehema 

Luč miru iz Betlehema je mednarodna dobrodelna akcija, ki je razširjena po celotni Evropi 

in še posebej priljubljena med mladimi. K nam pa prihaja letos že štiriindvajseto leto 

zapored. Nosilec akcije je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, partnerske 

organizacije pa Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija, Zveza 

bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov in člani Slovenske zamejske skavtske 

organizacije. več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 
Zaključno srečanje programa Erasmus +: Mladi v akciji 2014 

V petek, 12. Decembra je v Hotelu Lev potekalo zaključno srečanje programa Erasmus +: 

Mladi v akciji 2014. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju ob razpravi in prigrizkih. 

več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Prijavite se na uvodno usposabljanje za prostovoljce 

V kolikor vas mika prostovoljstvo, a ne veste, kje začeti, vas v CID Ptuj vabimo na Uvodno 

usposabljanje za prostovoljce. Namenjeno je vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko 

delo, in tudi tistim, ki že delujejo kot prostovoljci več > 

Vir: CID Ptuj 

 
Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah 

V Rušah pri Mariboru se je pretekli vikend, med 4. in 7.12.2014, odvijalo Usposabljanje za 

menedžerje v mladinskih organizacijah, ki ga že tradicionalno organizira in izvaja 

Mladinski svet Slovenije. Treninga se je udeležilo 19 mladinskih predstavnikov različnih 

mladinskih organizacij. več > 

Vir: Mreža MaMa 

http://mlad.si/novica/3464-Razstava-na-tematiko-sovraznega-govora-Tvoje-besede-me-bolijo
http://mlad.si/novica/3458-Zgodaj-uspesne
http://mlad.si/novica/3456-Nam-je-mar%21-Plamen-Luci-miru-iz-Betlehema
http://mlad.si/novica/3454-Zakljucno-srecanje-programa-Erasmus-%2B-Mladi-v-akciji-2014
http://mlad.si/novica/3452-Prijavite-se-na-uvodno-usposabljanje-za-prostovoljce
http://mlad.si/novica/3451-Usposabljanje-za-menedzerje-v-mladinskih-organizacijah
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Informativni dan o Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 

2015 

Urad RS za mladino vas vabi na Informativni dan o Javnem pozivu za sofinanciranje 

programov mladinskega dela v letu 2015 (v nadaljevanju: JP 2015), ki bo v torek, 23. 12. 

2014, ob 10. uri več > 

Vir: Uredništvo mlad.si in URSM 

 
Predlagaj in ustvarjaj z nami tudi ti! 

Iščemo dodatne predloge in ideje za poletne aktivnosti za mlade. več > 

Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije 

 
Teden BANKE IDEJ 

Med 15. - 21. decembrom 2014 bodo, na različnih lokacijah v Mariboru, izvedeni projekti 

mladih, ki jih v letu 2014 sofinancira Banka idej. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 
Olimpijski teden mladih v Sevnici 

V Sevnici je potekal od 14. do 19. julija Olimpijski teden mladih v organizaciji naše občine, 

MC Sevnica, MSOS in Športne zveze. Vsak dan so bile organizirane različne športne 

aktivnosti, tekmovanja, nagradne igre. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

 
S kreativnostjo in zadružništvom do delovnih mest za mlade 

Mladinski center Dravinjske doline je v letu 2014 testno zagnal projekt Kreaktor - 

mladinski kreaktivni laboratorij. Prvi rezultati bodo predstavljeni na zaključni konferenci 

v prihajajočih dnevih. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 
Znan zmagovalec natečaja Preobleci CZM 

Center za mlade Domžale ima novo podobo. Od decembra dalje imamo nov logotip, ki je 

delo Zadruge Traparij. Logotip ponazarja družbeno aktivnega mladostnika, ki izraža svoje 

mnenje, je zadovoljen s centrom in vanj vabi vrstnike. več > 

Vir: Center za mlade Domžale 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/novica/3449-Informativni-dan-o-Javnem-pozivu-za-sofinanciranje-programov-mladinskega-dela-v-letu-2015
http://mlad.si/novica/3443-Predlagaj-in-ustvarjaj-z-nami-tudi-ti%21
http://mlad.si/novica/3438-Teden-BANKE-IDEJ
http://mlad.si/novica/3436-OLIMPIJSKI-TEDEN-MLADIH-V-SEVNICI
http://mlad.si/novica/3426-S-kreativnostjo-in-zadruznistvom-do-delovnih-mest-za-mlade
http://mlad.si/novica/3425-Znan-zmagovalec-natecaja-Preobleci-CZM
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Mednarodno srečanje MEPI v Južni Koreji 

Vsaka tri leta se v okviru programa “Duke of Edinburgh’s International Award” (katerega 

slovenska različica se imenuje Mednarodno priznanje za mlade MEPI) - srečajo 

predstavniki prejemnikov zlatega priznanja iz celega sveta. več > 

Vir: Zavod MEPI 

 
Aktivni mladi starši v Mladinskem centru Trbovlje 

Ciljna populacija Mladinskega centra Trbovlje so mladi med 13. in 30. letom starosti. V tej 

populaciji pa je veliko mladih, ki so si že ustvarili svoje družine in kljub temu ostajajo 

aktivni tudi na področju aktivnega soustvarjanja prostega časa. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
Dvorišče idej v Mladinskem centru Trbovlje 

V Mladinskem centru Trbovlje je od 25. 11. do 29.11. potekal petdnevni festival 

kreativnosti ˝Dvorišče idej˝, katerega osnovni namen je bil predstaviti kreativnost kot 

odličen način sprostitve, ter poiskati nove rešitve za recikliranje s pomočjo kreativnosti. 

več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
MC Krško na strokovni ekskurziji: Ogled primerov dobrih praks mladinskega dela v 

Sloveniji 

Zaposleni v Mladinskem centru Krško smo se 2. in 3. decembra 2014 odpravili na 

strokovno ekskurzijo na ogled primerov dobrih praks mladinskega dela po slovenskih 

mladinskih centrih in organizacijah za mlade. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

 
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije z novo sestavo Izvršnega odbora in z 

načelnico 

Zbor mladinskih odsekov (MO) je že kar tradicionalno potekal v Centru za zaščito in 

reševanja na Igu. Večina prisotnih je najbolj pričakovala predzadnjo točko dnevnega reda, 

volitve v organe MK PZS. več > 

Vir: Planinska zveza Slovenije 

 
Neformalni pristopi so pri mladih z manj priložnostmi boljši in uspešnejši 

MOVIT, nacionalna agencije programa Erasmus +:Mladi v akciji je v torek, 2. decembra 

organizirala za prihodnje delovanje in prijavo na projekte izobraževalno srečanje Ključ do 

vključenosti. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/novica/3421-Mednarodno-srecanje-MEPI-v-Juzni-Korei
http://mlad.si/novica/3414-Aktivni-mladi-starsi-v-Mladinskem-centru-Trbovlje
http://mlad.si/novica/3413-Dvorisce-idej-v-Mladinskem-centru-Trbovlje
http://mlad.si/novica/3406-MC-Krsko-na-strokovni-ekskurziji-Ogled-primerov-dobrih-praks-mladinskega-dela-v-Sloveniji
http://mlad.si/novica/3382-Mladinska-komisija-Planinske-zveze-Slovenije-z-novo-sestavo-Izvrsnega-odbora-in-z-nacelnico
http://mlad.si/novica/3377-Neformalni-pristopi-so-pri-mladih-z-manj-priloznostmi-boljsi-in-uspesnejsi
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Dobrodelni projekt POMAGAJMO POMAGATI 

Prostovoljci Mladinskega centra Velenje tudi letos pomagajo z dobrodelnim koncertom. 

Tako mladi za mlade in za medgeneracijsko sodelovanje odpirajo nove teme in širijo 

obzorja. več > 

Vir: Mladinski center Velenje 

 
Evropski taborniški dogodek: RoverNet/VentureNet 

Na Islandiji je potekalo evropski taborniški dogodek: RoverNet/VentureNet. Vsebina je 

bila namenjena tabornikom (mladinskim voditeljem), ki vodijo program v svojih 

nacionalnih organizacijah. Na dogodku je sodelovala tudi predstavnica Zveze tabornikov 

Slovenije. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Sestanek predstavnikov taborniških organizacij jugovzhodne Evrope 

Oktobra je v Istanbulu potekal sestanek taborniških organizacij članic skupine SEE (South 

East Europe) taborniške skupine. Na sestanku je bila prisotna tudi Zveza tabornikov 

Slovenije. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Vsebinski povzetki najvišjega svetovnega taborniškega dogodka: Svetovna skavtska 

konferenca 

Svetovna skavtska konferenca (World Scout Conference – WSC) je najvišji organ 

odločanja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Konferenca je organizirana 

na vsaka tri leta in to poletje je dogodek gostila prav Zveza tabornikov Slovenije. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Srečanje mreže YEFF - Milano 2014 

Srečanje mreže YEFF (Mladi evropski filmski forum za medkulturno raznolikost) v Milanu 

novembra 2014 več > 

Vir: Mladi evropski filmski forum za medkulturno raznolikost 

 
Mladi in prijatelji brezdomci 

Konec novembra, je na sedežu MCP-PC NVO, socialnega podjetja na Spodnjem 

Kamenščaku 23 v partnerstvu omenjene organizacije in Občine Ljutomer, Mladinskega 

sveta Ljutomer ter Društva za socialno vključenost MOZAIK, bila organizirana 

predstavitev edinega zavetišča za brezdomce v pomurski regiji. več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 

http://mlad.si/novica/3373-Dobrodelni-projekt-POMAGAJMO-POMAGATI
http://mlad.si/novica/3372-Evropski-taborniski-dogodek-RoverNetVentureNet
http://mlad.si/novica/3371-SESTANEK-PREDSTAVNIKOV-TABORNISKIH-ORGANIZACIJ-JUGOVZHODNE-EVROPE
http://mlad.si/novica/3370-Vsebinski-povzetki-najvisjega-svetovnega-taborniskega-dogodka-Svetovna-skavtska-konferenca
http://mlad.si/novica/3368-SRECANJE-MREZE-YEFF---MILANO-2014
http://mlad.si/novica/3363-Mladi-in-prijatelji-brezdomci
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Tudi v MIKK-u so kondomi zakon! 

Ob dnevu boja proti AIDSU smo tudi MIKK-ovci bili aktivni. S podporo Pomurskih lekarn 

smo na Ekonomski šoli Murska Sobota in na Gimnaziji Murska Sobota delili kondome, 

informativno gradivo, nalepke, pentlje.. več > 

Vir: MIKK Murska Sobota 

 
V znanju in povezovanju je moč za spremembe 

Mladinski center Nova Gorica je v novembru-mesecu preprečevanja zasvojenosti 

povezoval in združeval lokalno skupnost. več > 

Vir: Mladinski center Nova Gorica 

 

 

 

 MNENJA 
  

Javnosti moramo pokazati, da mladi znajo delati 

Maja Hostnik je vodenje Mreže MaMa prevzela 1. maja letos, ko ji je bil za šest mesecev 

zaupan mandat vršilke dolžnosti direktorja Mreže MaMa. Po preteku šestmesečnega 

vodenja Mreže MaMa, mreže mladinskih centrov, je bila s strani Sveta MaMa potrjena za 

direktorico Mreže MaMa za naslednjih pet let. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Leto 2014 in 2015 - Mladinski sektor potrebuje resen razmislek in skupen preboj v javnost 

Kmalu se bomo poslovili od starega in stopili v novo - leto. Zadnji teden pred koncem leta 

pa je na Uradu RS za mladino potekal informativni dan za Javni poziv 2015 – za 

sofinanciranje programov mladinskega dela. Predstavljene so bile ključne smernice in 

izhodišča za prijavo na razpis v letu 2015 in seveda za sofinanciranje mladinskega dela 

organizacijam, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem polju. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Intervju z Ritvo Saarikettu 

Ritva Saariettu je koordinatorica mednarodnih programov in projektov v finskem 

mladinskem centru Villa Ellba in pri Združenju finskih mladinskih centrov. V mesecu 

oktobru je Mreža MaMa gostila v Sloveniji povratni študijski obisk v okviru sekcije 

mladinski centri hostli (MCH). več > 

Vir: Mladinski center Nova Gorica 

 

 

http://mlad.si/novica/3360-Tudi-v-MIKK-u-so-kondomi-zakon%21
http://mlad.si/novica/3359-V-znanju-in-povezovanju-je-moc-za-spremembe
http://mlad.si/novica/3527-Javnosti-moramo-pokazati%2C-da-mladi-znajo-delati
http://www.mlad.si/novica/3528-Leto-2014-in-2015---Mladinski-sektor-potrebuje-resen-razmislek-in-skupen-preboj-v-javnost
http://mlad.si/novica/3526-Intervju-z-Ritvo-Saarikettu%2C-koordinatorico-mednarodnih-projektov-v-mladinskem-centru-Villa-Ellba-in-pri-Finnish-Youth-Centre-AssociationJavna%20dela%20v%20mladinskih%20centrih
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Javna dela v mladinskih centrih 

V tokratni rubriki mnenja bomo predstavili pomen javnih del in pogled na opravljanje dela 

(zaposlitve) v programu javnih. Svoje izkušnje bo z nami delila sodelavka Javnega zavoda 

ŠKTM Radlje ob Dravi, ki je v letu 2014 opravljala svoje delo v sklopu javnih del. več > 

Vir: Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 

 
O volitvah, mladih, vremenu in sodelovanju 

Ob koncu leta nam ne pobegne kratek pregled dogodkov za nazaj in vplivov teh na nas. O 

volitvah, vremenu in ljudeh, mladih, mladinskih organizacijah, o študentih in njihovem 

delu. več > 

Vir: Mladinski center Postojna 

Izkušnja EVS prostovoljca iz Francije, participacija pri lokalnih volitvah 

Z EVS prostovoljcem iz Francije, ki ga gostimo v Mladinskem centru Postojna smo naredili 

kratek intervju o njegovi izkušnji glede njegove aktivne participacije udejstvovanja pri 

lokalnih volitvah. več > 

Vir: Mladinski center Postojna 

 
Udeleženci o projektu Lažje zaposljiv.si 

Pri projektu Lažje zaposljiv.si, ki ga je med junijem in decembrom 2014 izvajal Zavod 

MEPI, je sodelovalo več kot 20 mladih študentov, iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih. 

več > 

Vir: Zavod MEPI 

 
Mladost se ne ustraši 

Honoré de Balzac je nekoč rekel: »Mladost ima osupljivo prednost - ne ustraši se.« Sicer 

je res živel v drugačnem obdobju, a današnja mladina je ohranila to lastnost. Neustrašnost 

ne pomeni neumnosti. Pomeni le sposobnost gledati v prihodnost z zaupanjem. Mladi 

morajo to osupljivo prednost ohraniti in občine so jim pri tem dolžne pomagati. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 
V Slovenskih Konjicah o priložnostih socialnega podjetništva za mlade 

Mladinski center Dravinjske doline je 17.12.2014 v Slovenskih Konjicah pripravil 

konferenco o socialnem podjetništvu, na kateri so govorili o tem, kako s kreativnostjo in 

zadružništvom do delovnih mest za mlade. Konjiški mladinski center sicer v sklopu 

projekta Kreaktor izvaja pilotni program inovativnega zaposlovanja mladih v 

zaposlitvenih zadrugah. več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

http://mlad.si/novica/3521-JAVNA-DELA-V-MLADINSKIH-CENTRIH
http://mlad.si/novica/3520-O-volitvah%2C-mladih%2C-vremenu-in-sodelovanju
http://mlad.si/novica/3517-Izkusnja-EVS-prostovoljca-iz-Francije%2C-participacija-pri-lokalnih-volitvah
http://mlad.si/novica/3500-Udelezenci-o-projektu-Lazje-zaposljiv.si
http://mlad.si/novica/3487-Mladost-se-ne-ustrasi
http://mlad.si/novica/3468-V-Slovenskih-Konjicah-o-priloznostih-socialnega-podjetnistva-za-mlade
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Strpnost do GLBT oseb na podeželju 

Mladinski center Bistrica ob Sotli je prvi prostor v Sloveniji, ki deluje v kraju z manj kot 

10.000 prebivalci oz. v kraju, ki ni mestna občina, in se je razglasil za GLBT osebam 

prijaznega. Bilo bi odlično, če bi zgledu sledili še drugi centri in prostori. več > 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

 
O enakopravnosti akterjev na mladinskem polju 

Veliko besed je že preteklo o problematikah na mladinskem polju, precej posvetov je bilo 

že organiziranih na to temo, a stanje se ni kaj bistveno spremenilo. Vsaj ne na bolje in vsaj 

ne pri nevladnih, samoniklih mladinskih organizacijah. Prej nasprotno: občutiti je, da se 

nevladje namerno ali nenamerno preko različnih, sarkastično povedano, bistroumnih 

uradniških prijemov, najsi bo to na lokalni, državni ali evropski ravni, ruši oz. zaradi 

neustreznih ukrepov prepušča agoniji počasnega zamiranja. več > 

Vir: Ustanova NVO mladinskega polja Pohorski bataljon 

 
Reforma študentskega dela ni pisana na kožo mladim 

V poslanski skupini SDS smo se odločili, da je dovolj čakanja na ukrepanje, zato smo 

proaktivno pristopili k reševanju problematike mladih. Poslanca SDS Andrej Čuš in Žan 

Mahnič sta na novinarski konferenci spregovorila o spremembah študentskega dela in 

nedavnem dogovoru med študenti in vlado. več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 
Večina županov se spogleduje z Abrahamom 

Kot je Mladinski svet Slovenije v svojem programskem dokumentu zapisal: »Mladi morajo 

imeti besedo pri odločanju. Participacija mladih v institucijah in procesih služi 

vzpostavitvi okolja, v katerem lahko mladi prevzemajo odgovornost za lastno prihodnost 

in prihodnost družbe, kar prispeva k njihovemu doseganju avtonomije.« več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Muzike in skupnost 

Mitja Hlupič, glasbeni (pro)motor, organizator turnej, sodelavec Kluba Metulj Bistrica ob 

Sotli, Pekarne magdalenske mreže Maribor, radia Marš idr., razmišlja o pomenu 

samoniklih prizorišč v navezavi z glasbami in muzikami (kar ni isto). več > 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

 
Mlade glave mislijo - gost dr. Jure Leskovec 

http://mlad.si/novica/3465-Strpnost-do-GLBT-oseb-na-podezelju
http://mlad.si/novica/3457-O-enakopravnosti-akterjev-na-mladinskem-polju
http://mlad.si/novica/3455-Reforma-studentskega-dela-ni-pisana-na-kozo-mladim
http://mlad.si/novica/3427-Vecina-zupanov-se-spogleduje-z-Abrahamom
http://mlad.si/novica/3420-Muzike-in-skupnost
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Vsako sredo sredi meseca so se z oktobrom, v organizaciji Mladinskega kulturnega centra 

Maribor, pričeli pogovori z aktivnimi mladimi, imenovani Mlade glave mislijo. V okviru 

projekta smo ponudili prostor zanimivim, razmišljujočim in ustvarjalnim osebam. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 
EVS - neizkoriščena priložnost ali strah pred »novim«? 

Ne mine dan, da ne bi iz medijev, statistik ali običajnega »small talk-a« vsaj oplazili, če že 

ne boleče problematizirali o fenomenu visoke stopnje brezposelnosti v naši podalpski 

deželici. Glede na to, da se pri svojem delu pogosto srečujem z mladimi, se tematika 

brezposelnosti največkrat nanaša prav na njih, še posebej na visoko izobražene mlade. 

več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

Družine in ustvarjalnost ob adventnih delavnicah 

Adventni čas prinaša veliko novih možnosti za razne ustvarjalne delavnice ta mlade in 

družine in seveda za razmišljanje o raznoraznih temah. več > 

Vir: Salezijanski mladinski center Celje 

 
Praznična Živa knjižnica v Mariboru! 

Vljudno vabljeni, da postanete bralec/bralka v projektu Živa knjižnica – ne sodi knjige po 

platnicah! V okviru Vilinskega mesta bo Praznična Živa knjižnica odprta: v soboto, 6. 

decembra 2014 med 15. in 19. uro, v UGM Studiu, Trg Leona Štuklja 2, Maribor. več > 

Vir: Mladinski kulturni center Maribor 

 
Država mladim z volonterskim pripravništvom sporoča, da njihovo delo ni vredno plačila 

S predlogi spremembo zakona o delovnih razmerij v zvezi z rešitvijo problematike na 

področju pripravništev, v poslanski skupini SDS sledijo predvolilnemu programu SDS za 

gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta, ki je v sedanjih razmerah najbolj praktičen 

in uporaben. več > 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

 

 
 MLADI IN SVET 

  
Delavnica v Latviji »Do you NEETwork?« 

Med 9. in 14. decembrom sem se udeležila delavnice z naslovom Do you NEETwork v 

Latviji. Skupaj s predstavniki Nacionalne agencije iz Estonije in Latvije ter predstavniki 

organizacij iz Italije, Slovenije, Nizozemske, Estonije in Latvije, ki delujejo na področju 

http://mlad.si/novica/3407-Mlade-glave-mislijo---gost-dr.-Jure-Leskovec
http://mlad.si/novica/3389-EVS---neizkoriscena-priloznost-ali-strah-pred-novim
http://mlad.si/novica/3375-DRUZINE-IN-USTVARJALNOST-OB-ADVENTNIH-DELAVNICAH
http://mlad.si/novica/3362-Praznicna-Ziva-knjiznica-v-Mariboru%21
http://mlad.si/novica/3355-Drzava-mladim-z-volonterskim-pripravnistvom-sporoca%2C-da-njihovo-delo-ni-vredno-placila
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mladih, smo poskušali podrobneje razjasniti pojem N.E.E.T in udeležbo v t.i. »Long-term 

programme«. več > 

Vir: Mladinski center Postojna 

 
Usposabljanje »How to design your project in Erasmus+« v Salzburgu 

Med 17. do 19. novembrom je v Salzburgu potekala delavnica »How to design your project 

in Erasmus+:Youth in Action, ki sem se jo je udeležila tudi jaz. Delavnico je organizirala 

Nacionalna Agencija Avstrije v soorganizaciji s slovensko, nemško in hrvaško nacionalno 

agencijo. več > 

Vir: Mladinski center Postojna 

 

IAAS Slovenija izmenjalni teden 2014 

Društva IAAS Slovenija (Mednarodno društvo študentov agronomije in sorodnih ved 

Slovenije) smo del svetovne mednarodne organizacije IAAS, ki združuje študente iz 

področij agronomije in sorodnih znanosti v več kot 40 državah po svetu. več > 

Vir: Društvo prijateljev zmernega napredka 

 
Evropski projekti v mladinskem centru BIT 

Mladinski center BIT je bil v letu 2014 uspešen na evropskem razpisu za mednarodne 

projekte v sklopu novega programa Erasmus + Mladi v akciji, saj smo pridobili kar pet 

evropskih projektov, kar nas uvršča med najuspešnejše organizacije v Sloveniji. več > 

Vir: Mladinski center BIT 

 
Promocijski video za Erasmus+ posnet v Krškem 

Društvo zaveznikov mehkega pristanka že deset let sodeluje v projektu Evropske 

prostovoljne službe in vseskozi ima s projektom v večji meri pozitivne izkušnje. Seveda je 

eden od pomembnih delov tudi promocija projekta na evropski ravni. Z začetkom novega 

projekta Erasmus+ smo iz Bruslja dobili prošnjo za snemanje promocijskega filma. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 
Jobshadowing - Tania 

V okviru mednarodnega projekta ˝Jobshadowing˝ je Mladinski center Trbovlje za obdobje 

40 dni obiskala mladinska delavka iz Španije Tania. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
Mladinska izmenjava Our Challenge Our Goal - vtisi iz Španije 

ZPTM Brežice se je s 7 mladimi udeležil mladinske izmenjave Our Challenge Our Goal, ki 

jo je organizirala organizacija Associación Scoutopia iz Španije. Izmenjave, ki je potekala 

http://mlad.si/novica/3516-Delavnica-v-Latviji-Do-you-NEETwork
http://mlad.si/novica/3515-Usposabljanje-How-to-design-your-project-in-Erasmus%2B-v-Salzburgu
http://mlad.si/novica/3512-IAAS-Slovenija-izmenjalni-teden-2014
http://mlad.si/novica/3496-Evropski-projekti-v-mladinskem-centru-BIT
http://mlad.si/novica/3504-Promocijski-video-za-Erasmus%2B-posnet-v-Krskem
http://mlad.si/novica/3494-Jobshadowing---Tania
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v kraju San Lorenzo de El Escorial blizu Madrida, se je udeležilo 40 mladih iz Bugarije, 

Romunija, Turčije, Španije in Slovenije. več > 

Vir: Mladinski center Brežice 

 
Akademija: »IZKUŠNJA, KI JI NI PARA« 

Od 4. do 9. novembra je v Beogradu potekal vsakoletni taborniški dogodek evropske regije 

z imenom The Academy 2014. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Luč miru iz Betlehema 

Tudi letos se je odvijala akcija Luč miru iz Betlehema, ki so se je udeležili tudi člani Zveze 

tabornikov Slovenije. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Izkušnje EVS prostovoljk v Krškem 

Po desetih letih sodelovanja v programu evropske prostovoljne službe, je Društvo 

zaveznikov mehkega pristanke že dober stari znanec programa evropske prostovoljne 

službo, ki je poteka pod okriljem Evropske komisije. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 
Projekt: Let's do it 

V sklopu Erasmusa +, Programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, se je 

skupina sedmih tabornikov udeležila enotedenskega dogodka Let's do it!, ki se je odvijal 

v Španiji, San Lorenzu de El Escorialu – majhnem mestecu blizu Madrida. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
#SPEAKUPSCOUTS 

Med 26.11. in 30.11. je v Pragi potekal dogodek Young Spokesperson Training. Udeležila 

se ga je tudi Petja Kos, mlada predstavnica Zveze tabornikov Slovenije. več > 

Vir: Zveza tabornikov Slovenije 

 
Mlada Slovenija na mednarodni konferenci na Madžarskem 

Delegacija Mlade Slovenije se je udeležila Mednarodne mladinske konference v 

organizaciji Fidelitas. Tam so udeležencem predstavili delovanje Fidelitas, ki ima jasno 

vizijo in cilj, da bi Srednja in Vzhodna Evropa v bližnji prihodnosti postali najuspešnejši 

območji Evropske unije. več > 

Vir: Mlada Slovenija 

http://mlad.si/novica/3470-Mladinska-izmenjava-Our-Challenge-Our-Goal---vtisi-iz-Spanije
http://mlad.si/novica/3488-Akademija-IZKUSNJA%2C-KI-JI-NI-PARA
http://mlad.si/novica/3481-LUC-MIRU-IZ-BETLEHEMA
http://mlad.si/novica/3480-Izkusnje-EVS-prostovoljk-v-Krskem
http://mlad.si/novica/3477-Projekt-Lets-do-it
http://mlad.si/novica/3475-SPEAKUPSCOUTS
http://mlad.si/novica/3446-Mlada-Slovenija-na-mednarodni-konferenci-na-Madzarskem
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EVS izkušnja v Španiji 

Evropska prostovoljna služba (EVS – European Voluntary Service) je del programa 

Evropske komisije, Direktorata za izobraževanje in kulturo, ERASMUS+ MLADI V AKCIJI, 

ki je namenjen mladim. več > 

Vir: Mladinski center Brežice 

 
Gostiteljski projekt EVS v MCT 

V tem času se je končalo 6 mesečno prostovoljno delo Nikolaja iz Danske, ki je eden izmed 

40. prostovoljcev, ki so od leta 2006 opravljali evropsko prostovoljno službo v 

Mladinskem centru Trbovlje. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
"Young Europe - Rethinking Democracy " 

Projekt "Young Europe - Rethinking Democracy " je združil mlade iz 28 držav članic EU, 

da bi razpravljali o razvoju demokracije v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Kot 

pomemben rezultat projekta je nastala Deklaracija "Young Europe- Rethinking 

Democracy" več > 

Vir: Zavod TIPOVEJ 

 
Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce HA-HA is A-HA na Finskem 

Med 3. in 9. novembrom 2014 se je v mladinskem centru Hyvärilä na Finskem zgodilo 

prvo izmed treh usposabljanj za mladinske delavce z naslovom HA-HA is A-Ha, ki v svojem 

nazivu skriva kopico tehnik, metod in orodij, ki spodbujajo rabo humorja, umetnosti in 

improvizacijskih tehnik v mladinskem delu. več > 

Vir: Društvo center za pomoč mladim 

 
K nam prihajajo mladi Evropejci 

V torek, 25. 11. 2014, in sredo, 26. 11. 2014, smo se prostovoljci Društva širjenja 

uporabnih znanj iz Krškega organizirali srečanje mladih iz različnih evropskih držav, da 

bi skupaj pripravili mednarodno mladinsko izmenjavo pod okriljem programa 

ERASMUS+. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

 
Srečanje partnerskih mest iz Krškega in Zaboka 

Mladinske organizacije iz Krškega (Slovenija) in Zaboka (Hrvaška) zadnji nekaj let zelo 

uspešno sodelujejo v projektih, ki so mednarodnega značaja. več > 

Vir: Mladinski center Krško 

 

http://mlad.si/novica/3419-EVS-izkusnja-v-Spaniji
http://mlad.si/novica/3416-Gostiteljski-projekt-EVS-v-MCT
http://mlad.si/novica/3403-Young-Europe---Rethinking-Democracy-
http://mlad.si/novica/3401-Mednarodno-usposabljanje-za-mladinske-delavce-HA-HA-is-A-HA-na-Finskem
http://mlad.si/novica/3395-K-nam-prihajajo-mladi-Evropejci
http://mlad.si/novica/3394-SRECANJE-PARTNERSKIH-MEST-IZ-KRSKEGA-IN-ZABOKA
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Oddajte svoj podpis - nekomu lahko spremenite življenje! 

Pišem za pravice je v polnem teku, vrhunec bo akcija dosegla v sredo, na mednarodni dan 

človekovih pravic, z dogodkom v Ljubljani. Svoj podpis proti kršitvam človekovih pravic 

lahko oddate tudi na www.amnesty.si/pisem-za-pravice. več > 

Vir: Društvo Amnesty International Slovenija 

 
Mladi sprejeli skupno izjavo o zaposlovanju mladih na Balkanu 

V Velenju je med 28. in 30. novembrom, v organizaciji Mladega foruma Socialnih 

demokratov in pod pokroviteljstvom britanskih Laburistov, potekal tradicionalni seminar 

Piran, ki je tokrat potekal na temo zaposlovanja mladih na Balkanu. Udeležili so se ga 

predstavniki podmladkov social-demokratskih in socialističnih strank Zahodnega 

Balkana. več > 

Vir: Mladi forum socialnih demokratov 

 
Evropsko srečanje mladih letos v Pragi 

Letos bo v Pragi potekalo Evropsko srečanje mladih, ki ga ob prostovoljni pomoči številnih 

mladih iz Češke in drugih evropskih držav pripravlja redovna skupnost bratov iz Taizéja 

pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji. več > 

Vir: Mladinski center Brežice 

 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 

 
MMU Konferenca o mladinskem uličnem delu 

V letošnjem letu smo organizirali in izvedli prvo konferenco o mladinskem uličnem delu. 

Oglejte si posnetek okrogle mize. več > 

Vir: Zavod BOB 

 
Prva mladinska platforma Evropske strategije za Podonavsko regijo 

Prva konferenca "Učne poti za socialno kohezijo"/ “Learning Pathways to social cohesion” 

MLADINSKE PLATFORME EVROPSKE STRATEGIJE ZA PODONAVSKO REGIJO /EUSDR 

Youth platform - The European Strategy for the Danube Region (Evropska strategija za 

Podonavsko regijo) je potekala od 15. do 17. decembra 2014 na Dunaju, ki se je udeležilo 

več kot 60 različnih akterjev, učiteljev in mladinskih delavcev. več > 

Vir: EKTC Maribor 

 

 

http://mlad.si/novica/3388-Oddajte-svoj-podpis---nekomu-lahko-spremenite-zivljenje%21
http://mlad.si/novica/3379-Mladi-sprejeli-skupno-izjavo-o-zaposlovanju-mladih-na-Balkanu
http://mlad.si/novica/3374-Evropsko-srecanje-mladih-letos-v-Pragi
http://mlad.si/novica/3510-MMU-Konferenca-o-mladinskem-ulicnem-delu
http://mlad.si/novica/3497-Prva-mladinska-platforma-Evropske-strategije-za-Podonavsko-regijo
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Mreža Mlada ulica rešuje problematiko Trnovske plaže in drugih javnih površin v Ljubljani 

Na Uradu za mladino Mestne občine Ljubljana so se tudi v letu 2014 odločili, da se bodo 

reševanja problematik, ki se pojavljajo na javnih površinah, lotili z alternativnimi in 

preventivnimi ukrepi. več > 

Vir: Zavod BOB 

 
12. Luksuz festival poceni filma 

Mednarodni Luksuz festival poceni filma je potekal v organizaciji Luksuz produkcije pod 

okriljem Društva zaveznikov mehkega pristanka, 5. in 6. decembra v Mladinskem centru 

Krško. več > 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

 
Nova spletna stran www.mladi-in-obcina.si 

Prenovljena spletna stran www.mladi-in-obcina.si obiskovalcem nudi pester nabor 

vsebin s področja lokalne mladinske politike. Namenjena je tako mladim, kot 

predstavnikom občin, zadolženih za področje mladine. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 
Klubi mladih za boljši dialog z občino 

V začetku leta 2014 je Inštitut za mladinsko politiko v okviru notranje strukture pričel z 

ustanavljanjem klubov mladih v okoljih, kjer mladinski sveti ne delujejo. več > 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 
Mobilnost mladih pomemben vidik v 2014-2020 

12. decembra je v Državnem zboru potekala 17. seja Odbora za zadeve Evropske unije, ki 

ga vodi naš dolgoletni sodelavec v mladinskem sektorju, Kamal Izidor Shaker, poslanec 

SMC. Glavna tema petkove seje Odbora za zadeve Evropske unije je bila poleg predstavitve 

letnega pregleda rasti za leto 2015, tudi predstavitev programa Erasmus +. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Urad RS za mladino objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v 

letu 2015 

Urad RS za mladino, je objavilo javni poziv, namenjen sofinanciranju programov 

mladinskega dela v letu 2015, na katerega se lahko prijavijo organizacije s statusom v 

mladinskem sektorju, in sicer nacionalne mladinske organizacije, mladinski centri in 

druge nevladne organizacije, ter javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, in 

ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva. Rok za oddajo je 21.januar 2015. več > 

Vir: Uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/novica/3485-Mreza-Mlada-ulica-resuje-problematiko-Trnovske-plaze-in-drugih-javnih-povrsin-v-Ljubljani
http://mlad.si/novica/3478-12.-Luksuz-festival-poceni-filma
http://mlad.si/novica/3476-Nova-spletna-stran-www.mladi-in-obcina.si
http://mlad.si/novica/3474-Klubi-mladih-za-boljsi-dialog-z-obcino
http://mlad.si/novica/3453-Mobilnost-mladih-pomemben-vidik-v-2014-2020
http://mlad.si/novica/3445-Urad-RS-za-mladino-objavil-javni-poziv-za-sofinanciranje-programov-mladinskega-dela-v-letu-2015
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Veter v laseh obogatil teden otroka v Sevnici 

Ob Tednu otroka, ki je potekal med 6. in 11. oktobrom, so bile na šolah sevniške občine 

izvedene številne prireditve v sklopu projekta »Veter v laseh«. Gre za pridružitev že 18. 

vseslovenski športno-družbeni akciji Športne unije Slovenije, h organizaciji katere je v 

sodelovanju s šolami pristopil Mladinski center Sevnica s podporo Občine Sevnica. več > 

Vir: Mladinski center Sevnica 

 
Mladi obravnavali resolucijo o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014 

V Mladinskem centru Prlekije-PC NVO, na Spodnjem Kamenščaku, so 5.12.2014 

organizirali srečanje mladih. Razdelili smo se na več skupin, ki so obravnavale različna 

področja resolucije, in sicer: horizontalna mladinska politika; pomen in prepoznavnost 

mladinskega dela v družbi; neformalno izobraževanje in priznavanje učinkov 

mladinskega dela; mednarodno mladinsko delo in Erasmus +; informiranje mladih. več > 

Vir: MCP-PC NVO 

 

Trbovlje, koliko odtenkov sive? 

50 odtenkov sive v Trbovljah - Trbovlje slovijo po sivini v vseh odtenkih, znane so po tem, 

kot so znane po zaključenih zgodbah energetike in industrije. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
Učenje v projektnem delu 

V Mladinskem centru Trbovlje izvajamo mladinsko delo v okviru različnih vsebin in z 

uporabo raznolikih orodji. V nadaljevanju prispevka bo kratko predstavljen projektni 

način dela s poudarkom na učni komponenti. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
S kariernimi klubi do lažje odločitve o prihodnosti 

Anketa, ki smo jo izvedli med dijaki v začetku šolskega leta je pokazala, da si srednješolci 

želijo več informacij, ki bi jim pomagale pri izbiri poklica/študija Na to potrebo dijakov, 

smo pri Zavodu Nefiks poskušali odgovoriti s kariernimi klubi, ki smo jih v okviru projekta 

»Mladi bi radi« izvajali v okviru ESS projekta. več > 

Vir: Zavod NEFIKS 

 
Kakovost v mladinskem delu 

V petek, 5. decembra 2014 je v prostorih Urada RS za mladino potekal posvet o kakovosti 

v mladinskem delu. Na njem je sodelovalo 22 vabljenih predstavnikov organizacij, 

trenerjev in oseb, ki imajo dober vpogled v mladinsko delo v Sloveniji. več > 

Vir: Socialna akademija 

http://mlad.si/novica/3435-VETER-V-LASEH-OBOGATIL-TEDEN-OTROKA-V-SEVNICI
http://mlad.si/novica/3428-Mladi-obravnavali-resolucijo-o-razvoju-mladinskega-sektorja-in-mladinske-politike-2014
http://mlad.si/novica/3418-Trbovlje%2C-koliko-odtenkov-sive
http://mlad.si/novica/3417-Ucenje-v-projektnem-delu
http://mlad.si/novica/3400-S-kariernimi-klubi-do-lazje-odlocitve-o-prihodnosti
http://mlad.si/novica/3398-Kakovost-v-mladinskem-delu
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Evropa za državljane? 

Kaj prinaša program Evropa za državljane? Predstavniki Mladinskega centra Trbovlje 

smo se 4. in 5. decembra udeležili predstavitve projekta CAP – ABC, ki je potekal v Gradcu. 

več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
Mladinsko delo na področju književnosti 

Mladinski center Trbovlje je v preteklem letu na pobudo mladih izdal tri knjige. V letu 

2015 načrtujemo še več mladinskih knjižnih izdaj. več > 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

 
Jazz v CID-u - vzgoja mladih v mladinskem delu 

Jazz glasba ima že tradicijo v programski shemi mladinskega centra CID Ptuj. Počasi, 

vendar vztrajno pridobiva vedno več svojih privržencev med mladimi na Ptuju. Projekt 

postaja prepoznaven tudi v širši okolici. Eden od glavnih ciljev projekta je vzgoja mladih 

za kvalitetno zvrst glasbe kot je jazz. več > 

Vir: CID Ptuj 

 
Aktivno in ustvarjalno preživljanje časa mladih v AKC Metelkova mestu 

Avtonomni kulturni center Metelkova mesto je že vrsto let eno najbolj priljubljenih 

zbirališč za mlade v Ljubljani in prostor, kjer se po šoli srečujejo in družijo predvsem 

srednješolci. več > 

Vir: KUD Mreža 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://mlad.si/novica/3397-Evropa-za-drzavljanje
http://mlad.si/novica/3396-Mladinsko-delo-na-podrocju-knjizevnosti
http://mlad.si/novica/3381-Jazz-v-CID-u---vzgoja-mladih-v-mladinskem-delu
http://mlad.si/novica/3365-Aktivno-in-ustvarjalno-prezivljanje-casa-mladih-v-AKC-Metelkova-mestu

