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V mesecu decembru izpostavljamo: 
 

 S FILMŠULO do širšega filmskega obzorja in družbenega pogleda 
 Natečaj: Včeraj ti, danes jaz – energetsko močnejši! 
 Natečaj za izdelavo nove celostne grafične podobe Društva SKAM 
 Evropsko srečanje mladih 
 Socialno podjetništvo - mit, želja in realnost 
 Vabilo za nove prostovoljce za leto 2014 
 Delo danes – za zaposlitev jutri 
 Pogumni. Kreativni. Podjetni. 
 Prednosti gostiteljstva ERASMUS praktikantov v mladinskih centrih 
 MCP-PC NVO postal član Mreže izvajalskih organizacij za opravljanje nalog v 

splošno korist 
 Luč miru iz Betlehema se širi po Sloveniji 
 Obravnavali sprejeti Nacionalni program za mladino 
 Dva najzaslužnejša prostovoljca za leto 2013 iz Notranjsko kraške regije 
 Perspektive prleške mladine? 
 Konjiška socialna podjetja na Nacionalnem forumu socialnega podjetništva 2013 V 

Ljubljani 
 Mednarodni dan prostovoljstva in mladi 
 Pravilnik o vrednotenju mladinskih aktivnosti in Lokalni program razvoja 

delovanja mladih 
 Po sledeh Mladim prijaznih občin 
 Mladi pomagamo - učna pomoč v Mladinskem centru Litija 
 Priročnik za izvajanje mladinskih delavnic - le še nekaj izvodov! 
 Mladinski center Trbovlje ustanovil Sklad za mlade 
 Komentar na raziskavo Health Behavior in School-Aged in aplikacija na mladinsko 

delo 
 Razvojni program - pot do izboljšav ali samo še eden izmed mnogih dokumentov? 
 Anketa med organizacijami - kam in kako z NPM? 
 Anketa: Kaj menijo mladi po jeseniškem Dialogu mladih 2.0? 
 Intervju z Zlatkom, slovenskim ambasadorjem kampanje No Hate Speech 

Movement 
 Komentar stanja in pobuda za vzpostavitev Društvenega centra Postojna 
 O globalnem prostovoljstvu v Sloveniji, njegovih učinkih in pomenu celostnega 

pristopa 
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 Država smo DRŽAVLJANI 
 Kakšni so učinki mladinskih izmenjav? 
 Projekt Dialog mladih 2.0:Vključujemo! v Črnomlju. 
 »Regijski« lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo! Tokrat v 

Trbovljah 
 Potek enodnevnega dogodka Dialog mladih 2.0: Vključujemo! na Jesenicah 
 Na Ravnah na Koroškem je potekal prvi lokalni dogodek projekta Dialog mladih 

2.0:Vključujemo! 
 Šolska praksa in mladinsko delo 
 Kako vrednotimo mladinsko delo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uredništvo portala mlad.si 
info@mlad.si 

 
Ljubljana,14.12.2013 
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 MLADI 
 
 
S FILMŠULO do širšega filmskega obzorja in družbenega pogleda 

v Sežani želijo s programom FILMŠULE, ki zajema sedem projekcij kakovostnega filma in 
delavnico animacije, približati sedmo umetnost mladim.   Mladinski center Podlaga 
skupaj s... več > 
 
Vir: Mladinski center Podlaga Sežana 
 
Natečaj: Včeraj ti, danes jaz – energetsko močnejši! 
Zaposlovanje mladih je prepoznan in največji problem slovenske mladine. V medijih je 
običajno predstavljen s strašljivimi statistikami in grozečimi napovedmi, kar mladim, ki 
se znajdejo... več > 
 
Vir: Andraz Ajdič, vodja projektov na Zavodu Nefiks  
 
Natečaj za izdelavo nove celostne grafične podobe Društva SKAM 

Prispevaj svoje barve in oblike ter pridobi denarno nagrado! več > 
 
Vir: Društvo SKAM 
 
Evropsko srečanje mladih 

Letos bo v Strasbourgu za novo leto potekalo Evropsko srečanje mladih, ki ga ob 
prostovoljni pomoči številnih mladih pripravlja redovna skupnost bratov iz Taizéja pod 
naslovom Romanje zaupanja na zemlji. več > 
 
Vir: Društvo SKAM 
 
Socialno podjetništvo - mit, želja in realnost 

80% ljudi, ki želijo vstopiti v socialno podjetništvo, misli, da je socialno podjetništvo 
čarobna palčka, s katero bodo rešeni njihovi problemi več > 
 
Vir: Društvo Mladinski ceh 
 
Vabilo za nove prostovoljce za leto 2014 

Bi se rad/a usposobil/a za vodenje skupin? Te zanima delo z mladimi? Bi rad/a krepil/a 
svoje retorične vsebine? Si vsaj na eno vprašanje odgovoril/a z da? V tem primeru se 
pridruži energični in usposobljeni ekipi CPM prostovoljcev. več > 
 
Vir: Društvo Center za pomoč mladim 
 
POT PREOBRAZBE - 12 fotografij prebujanja telesa 

UMMI, zavod Koper v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran, Občino Piran, 
Gledališčem Koper in MO Koper organizira predstavitev in prodajo umetniškega 
koledarja, ki združuje... več > 
 
Vir: Dea Rižnar - UMMI, zavod Koper 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2474-S-FILMSULO-do-sirsega-filmskega-obzorja-in-druzbenega-pogleda
http://mlad.si/novica/2470-Natecaj-Vceraj-ti%2C-danes-jaz-energetsko-mocnejsi%21
http://mlad.si/novica/2469-Natecaj-za-izdelavo-nove-celostne-graficne-podobe-Drustva-SKAM
http://mlad.si/novica/2468-Evropsko-srecanje-mladih
http://mlad.si/novica/2454-Socialno-podjetnistvo---mit%2C-zelja-in-realnost
http://mlad.si/novica/2453-Vabilo-za-nove-prostovoljce-za-leto-2014
http://mlad.si/novica/2452-POT-PREOBRAZBE---12-fotografij-prebujanja-telesa
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Delo danes – za zaposlitev jutri 

V ponedeljek, 9. 12. 2013, je v Galeriji ŠKUC v Ljubljani v sklopu cikla predavanj, 
namenjenih mladim, potekalo predavanje z naslovom »Delo danes – za zaposlitev jutri«. 
več > 
 
Veronika Baša, KUD Mreža 
 
Mladi so se v Kopru posvečali raziskovanju v letalskem modelarstvu 

Na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije že od leta 1977 organiziramo tekmovanja za 
mlade modelarje. več > 
 
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije 
 
Pogumni. Kreativni. Podjetni. 
Ker želimo šolo, ki bo mlade pripravila na življenje, delamo projekt Pogumni. Kreativni. 
Podjetni., krajše PKP. več > 
 
Vir: TiPovej! 
 
Prednosti gostiteljstva ERASMUS praktikantov v mladinskih centrih 

O izkušnjah Erasmus pratikantov v Mladinskem centru Trbovlje več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
 

 
 

 MLADI IN SVET 
 
Go&LearNET - Usposabljanje za trenerje 

Celjski mladinski center je bil ponovno uspešen na mednarodnem razpisu programa 
Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci - Prenos inovacij. Med leti 2013 in 2015 bo 
tako v konzorciju 15... več > 
 
Vir: Celjski mladinski center 
 
Mladinska izmenjava: INCLUSION THROUGH SPORT: PARKOUR 
Mladi iz Mladinskega centra Postojna so udeležili mladinske izmenjave v Bologni na 
temo vključevanja skozi šport – Parkour. Tam so se skupaj učili, družili in zabavali mladi 
iz petih držav: Italije, Francije, Hrvaške, Srbije in Slovenije. več > 
 
Vir: Katja Jordan, Mladinski center Postojna 
 
Razmišljanja prostovoljke z opravljanja evropske prostovoljske službe (EVS) v Italiji - 
FIRENCE À LA CARTE 
Prvi dnevi v Firencah niso minili brez dodanega kulturnega šoka. Ja, ni si moč 
predstavljati več 100 tisoč ljudi velikansko metropolo, če poprej le za hip sežeš z roko 
izven... več > 
 
Vir: Neža Pavšič, za Zavod Voluntariat 
 
 

http://mlad.si/novica/2451-Delo-danes-za-zaposlitev-jutri
http://mlad.si/novica/2431-Mladi-so-se-v-Kopru-posvecali-raziskovanju-v-letalskem-modelarstvu
http://mlad.si/novica/2424-Pogumni.-Kreativni.-Podjetni.
http://mlad.si/novica/2408-Prednosti-gostiteljstva-ERASMUS-praktikantov-v-mladinskih-centrih
http://mlad.si/novica/2442-GoLearNET---Usposabljanje-za-trenerje
http://mlad.si/novica/2436-Mladinska-izmenjava-INCLUSION-THROUGH-SPORT-PARKOUR
http://mlad.si/novica/2386-Razmisljanja-prostovoljke-z-opravljanja-evropske-prostovoljske-sluzbe-EVS-v-Italiji---FIRENCE-A-LA-CARTE
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 ORGANIZACIJE 
 
Vabilo: Mladinski svet Ljutomer sklicuje sejo 

Še delovno ob izteku leta. ZBOGOM 2013 -SREČNO 2014! več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
MCP-PC NVO postal član Mreže izvajalskih organizacij za opravljanje nalog v splošno 
korist 

Namesto v zapor ali plačilo globe na javno koristno delo med mladinskimi strukturami?! 
več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
Luč miru iz Betlehema se širi po Sloveniji 

Luč miru iz Betlehema je mednarodna dobrodelna akcija, ki jo je začela avstrijska 
televizijska hiša ORF, sedaj pa je razširjena že po vsej Evropi. Luč miru iz Betlehema je k 
nam... več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 
Udeležili smo se mednarodnega usposabljanja na Slovaškem 

Usposabljanje v okviru programa Mladi v akciji je pripravila nevladna organizacija 
People in Peril iz Bratislave. Samo usposabljanje z naslovom Media Sapiens – New Media 
for Social Change je... več > 
 
Vir: Jurij Šarman, koordinator mladinskih programov - CID Ptuj 
 
Golobi miru nad prleškim nebom 

Spoštovanje človekovih pravic je še kako pomembno, zato imajo tudi promocijske 
aktivnosti za doseganje tega cilja visok človekoljubni značaj. Tega se zavedajo od 
ustanovitve dalje tudi v prleškem mladinskem centru, ki so ob letošnjem svetovnem 
dnevu človekovih pravic organizirali simpozij ter predvajali zanimivo reportažo. več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
Faith, Face, Facebook? 

Med 22. in 24. novembrom 2013 sta se predstavnici Socialne akademije udeležili 
mladinske pastoralne konference v Sarajevu. več > 
 
Vir: Socialna akademija 
 
Razmišljanje o kariernem načrtu je lahko tudi zabavno 

Zavod Nefiks od 2010 izvaja različne projekte karierne orientacije mladih. V zadnjem 
času so zaradi krize na trgu dela in velike brezposlenosti mladih ti projekti sploh 
zanimivi, predvsem zaradi izvajanja Kariernih klubov Nefiks, ki so dobra metoda za delo 
s študenti in srednješolci. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks, Martina Mrakovčič 
 
Obravnavali sprejeti Nacionalni program za mladino 

http://mlad.si/novica/2484-Vabilo-Mladinski-svet-Ljutomer-sklicuje-sejo
http://mlad.si/novica/2483-MCP-PC-NVO-postal-clan-Mreze-izvajalskih-organizacij-za-opravljanje-nalog-v-splosno-korist
http://mlad.si/novica/2476-Luc-miru-iz-Betlehema-se-siri-po-Sloveniji
http://mlad.si/novica/2471-Udelezili-smo-se-mednarodnega-usposabljanja-na-Slovaskem
http://mlad.si/novica/2463-Golobi-miru-nad-prleskim-nebom
http://mlad.si/novica/2458-Faith%2C-Face%2C-Facebook
http://mlad.si/novica/2440-Razmisljanje-o-kariernem-nacrtu-je-lahko-tudi-zabavno


6 
 

V pokrajini ob Muri so se mladi in ostala zainteresirana javnost seznanili z nedavno 
sprejetim prvim Nacionalnim programom za mladino ter si ogledali reportažo o prvem 
obisku direktorja URSM mag. Petra Debeljaka in ljutomerske županje, mag. Olge Karba v 
prleškem mladinskem in NVO centru. več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
Dva najzaslužnejša prostovoljca za leto 2013 iz Notranjsko kraške regije 
V torek, 3. decembra 2013, je v dvorani Državnega sveta RS potekala podelitev plaket 
Državnega sveta RS najzaslužnejšim prostovoljcem za leto 2013. Dva najzaslužnejša 
prihajata iz Notranjsko kraške regije. več > 
 
Vir: Mladinski center Postojna 
 
Perspektive prleške mladine ? 

LAS Prlekija bo sofinancirala projekt »Prleška mladina«, ki ga je pripravil mladi 
podjetnik Dejan Razlag, in ki je že pričel pozivati mlade iz vseh enajstih lokalnih 
skupnosti v Prlekiji k aktivni udeležbi pri sami realizaciji. več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 

 
Konjiška socialna podjetja na Nacionalnem forumu socialnega podjetništva 2013 V 
Ljubljani 

Mladinski center Dravinjske doline se je udeležil Nacionalnega foruma socialnih podjetij 
2013: Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije, ki je potekal v ponedeljek, 2. 12. 
2013... več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
 
Mednarodni dan prostovoljstva in mladi 

V Pomurju obeležili mednarodni dan prostovoljstva z različnimi prireditvami. Prleški 
mladinski center je pripravil posebno srečanje. Prostovoljci tudi v Razkrižju. več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 
 
Pravilnik o vrednotenju mladinskih aktivnosti in Lokalni program razvoja delovanja 
mladih 

Na včerajšnji seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki obravnavali dve 
točki s področja aktivnosti mladih.   Potrdili so spremembe Pravilnika o vrednotenju... 
več > 
 
Vir: Mladinski center Velenje 
 
Po sledeh Mladim prijaznih občin 

Potem ko je 20. novembra v Mariboru podelili certifikat Mladim prijazna občina za 
obdobje 2013 – 2017, Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju z Inštitutom za 
 mladinsko... več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 
Mladi pomagamo - učna pomoč v Mladinskem centru Litija 

http://mlad.si/novica/2450-Obravnavali-sprejeti-Nacionalni-program-za-mladino
http://mlad.si/novica/2437-Dva-najzasluznejsa-prostovoljca-za-leto-2013-iz-Notranjsko-kraske-regije
http://mlad.si/novica/2434-Perspektive-prleske-mladine-
http://mlad.si/novica/2430-Konjiska-socialna-podjetja-na-Nacionalnem-forumu-socialnega-podjetnistva-2013-V-Ljubljani
http://mlad.si/novica/2428-Mednarodni-dan-prostovoljstva-in-mladi
http://mlad.si/novica/2427-Pravilnik-o-vrednotenju-mladinskih-aktivnosti-in-Lokalni-program-razvoja-delovanja-mladih
http://mlad.si/novica/2426-Po-sledeh-Mladim-prijaznih-obcin
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Mladinski center Litija je bil ustanovljen leta 2006 in od takrat naprej aktivno izvaja 
vrsto projektov in dejavnosti, ki temeljijo na prostovoljstvu. Eden od projektov, ki ga 
organizirano... več > 
 
Vir: Teja Mahkovic, Mladinski center Litija 
 
Priročnik za izvajanje mladinskih delavnic - le še nekaj izvodov! 
Socialna akademija je izdala knjižico 10 ključnih stvari - priročnik za izvajanje 
mladinskih delavnic. več > 
 
Vir: Socialna akademija 
 
Projekt vzpostavljanja partnerstva " Youth in NETwork" v Bragi 
Celjski mladinski center se je med 23.11.2013 in 29.11.2013 udeležil projekta aktivnost 
vzpostavljanja partnerstva »Youth in NETwork« v Bragi, Portugalska. Aktivnost je bila... 
več > 
 
Vir: Celjski mladinski center 
 
Mladi stopili skupaj – tokrat v Litiji 
21.10.2013 se je v Litiji zgodil zbor članic lokalnega Mladinskega sveta. Izvolili so novo 
vodstvo in začrtali pot v prihodnost. Ta bo usmerjena k sodelovanju in povezovanju 
mladinskih... več > 
 
Vir: Mladinski center Litija 
 
"Demokracija po Islandsko" 

Da bi radi izmenjali izkušnje o aktivnem državljanstvu z Islandci je bilo osnovno vodilo 
demokratičnega projekta, ki ga v MCT izvajamo v letošnjem letu. več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
Mladinski center Trbovlje ustanovil Sklad za mlade 
Sklad za mlade odpira priložnosti za financiranje mladinskih vsebin, o načinu dela 
odločajo mladi, ki s svojim delom skrbijo za rast sklada. več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
V Mladem forumu SD motivirani za nove podvige v letu 2014 

Mladi forum SD je za svoje člane in simpatizerje v zadnjem vikendu novembra, od 22. do 
24., organiziral delovni seminar, katerega namen je bil motivacijsko povezati nove člane 
in jih pripraviti na volitve, ki se nam bližajo v letu 2014. več > 
 
Vir: Mladi forum SD 
 
Komentar na raziskavo Health Behavior in School-Aged in aplikacija na mladinsko delo 

Prispevek je namejen vsem, ki dejujejo na področju vzgoje mladih, saj opisuje raziskavo, 
ki je bila opravljena v Evropi in opozarja na najbolj ogrožene mlade - torej tiste, ki 
potrebujejo največ pozornosti. več > 
 
Vir: Domen Strmšnik, Društvo SMC Rakovnik 
 

http://mlad.si/novica/2420-Mladi-pomagamo---ucna-pomoc-v-Mladinskem-centru-Litija
http://mlad.si/novica/2416-Prirocnik-za-izvajanje-mladinskih-delavnic---le-se-nekaj-izvodov%21
http://mlad.si/novica/2410-Projekt-vzpostavljanja-partnerstva-Youth-in-NETwork-v-Bragi
http://mlad.si/novica/2406-Mladi-stopili-skupaj-tokrat-v-Litiji
http://mlad.si/novica/2401-Demokracija-po-Islandsko
http://mlad.si/novica/2397-Mladinski-center-Trbovlje-ustanovil-Sklad-za-mlade
http://mlad.si/novica/2394-V-Madem-forumu-SD-motivirani-za-nove-podvige-v-letu-2014
http://mlad.si/novica/2389-Komentar-na-raziskavo-Health-Behavior-in-School-Aged-in-aplikacija-na-mladinsko-delo
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"Ključno je, da v organizaciji vzpostavimo lestev!" 

V okviru pobude Mladinski delavec, ki pod vodstvom Socialne akademije združuje še 
štiri druge mladinske organizacije (ZSKSS, ZTS, Mladinski ceh in Brez izgovora) v 
novembru in... več > 
 
Vir: Socialna akademija 
 
 
 
 

 MNENJA 
 

Anketa med lokalno mladino o razširitvi dejavnosti v MKNŽ-ju 

V soboto 7.12.2013 se je v Mladinskem klubu Nade Žagar odvil koncert skupine Scuffy 
Dogs. Glede na to da je bil to eden izmed mnogih koncertov, ki so se in se še bodo odvili v 
MKNŽ-ju, je... več > 
 
Vir in avtor: Eva Logar - Mladinski klub Nade Žagar 
 
Kdo pa je tebe kaj vprašal? 

Ali današnji izobraževalni procesi (tako formalni kot neformalni) poiščejo in vključijo 
posameznika kot tistega, ki sme in zmore sooblikovati njihove vsebine? več > 
 
Vir: Zavod BOB 
 
Razvojni program - pot do izboljšav ali samo še eden izmed mnogih dokumentov? 

Vse več Občin ima sprejete ali pa v oblikovanju in sprejemanju različne razvojne 
dokumente, ki naj bi usmerjali in izboljševali življenje mladih ter mladinsko delo. Občine 
se zelo rade... več > 
Vir: Mladinski center Šentjur 
 
Intervju z EVS prostovoljcem Sebastianom Parczewskim 

Osebna Izkaznica:   Ime: Sebastian Priimek: Parczewski Spol: moški Starost: 25 Stan: 
samski Narodnost: Poljska Izobrazba: univ. dipl. prof.... več > 
 
Vir in avtor: Domen Strmšnik, SMC Rakovnik 
 
Anketa med organizacijami - kam in kako z NPM? 
Nacionalni program za mladino je Državni zbor RS potrdil in je v veljavi. Sedaj ga čaka 
oblikovanje izvedbenega načrta in pričetek izvajanja. Organizacije mladinskega dela in 
mladinske... več > 
 
Vir: uredništvo Mlad.si 
 
Anketa: Kaj menijo mladi po jeseniškem Dialogu mladih 2.0? 

Na Jesenicah je 30. novembra potekal eden od 10 lokalnih dogodkov nacionalnega 
projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo!, ki ga organizirata Mladinski svet Slovenije in 
Mladinska Mreža MaMa. Pri... več > 
 
Vir: Lili Tkalec, Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice  
 
Intervju z Zlatkom, slovenskim ambasadorjem kampanje No Hate Speech Movement 

http://mlad.si/novica/2388-Kljucno-je%2C-da-v-organizaciji-vzpostavimo-lestev%21
http://mlad.si/novica/2488-Anketa-med-lokalno-mladino-o-razsiritvi-dejavnosti-v-MKNZ-ju
http://mlad.si/novica/2485-Kdo-pa-je-tebe-kaj-vprasal
http://mlad.si/novica/2482-Razvojni-program---pot-do-izboljsav-ali-samo-se-eden-izmed-mnogih-dokumentov
http://mlad.si/novica/2480-Intervju-z-EVS-prostovoljcem-Sebastianom-Parczewskim
http://mlad.si/novica/2475-Anketa-med-organizacijami---kam-in-kako-z-NPM
http://mlad.si/novica/2464-Anketa-Kaj-menijo-mladi-po-jeseniskem-Dialogu-mladih-2.0
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Sovražni govor je oblika diskriminacije, je vrsta nasilja, ki podpihuje posameznike ali 
skupine pri kršenju osnovnih človekovih pravic. Sploh problematičen je sovražni govor 
na spletu, ki se nekontrolirano s svetlobno hitrostjo širi med neštete uporabnike. več > 
 
Vir: MOBIN, zavod za mobilnost in informiranje mladih 
 
 »Saj ni važno kaj študiram, službe tako ali tako ne bom dobil!« 
V trenutku, ko pišem ta prispevek je na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 120.948 
iskalcev zaposlitve, prostih delovnih mest pa le 630. več > 
 
Vir: Martina Mrakovčič, prostovoljka na Zavodu NEFIKS 
 
Komentar stanja in pobuda za vzpostavitev Društvenega centra Postojna 
Dejavnosti nevladnih organizacij v občini in mestu Postojna predstavljajo pomemben del 
družbenega in kulturnega življenja prebivalcev vseh generacij. Z naraščanjem in 
prevladovanjem... več > 
 
Vir: Samo Vesel, Mladinski center Postojna 
 
O globalnem prostovoljstvu v Sloveniji, njegovih učinkih in pomenu celostnega pristopa 

Mednarodno prostovoljstvo je pomembna družbena vrednota in orodje za osebnostni in 
organizacijski razvoj posameznikov in organizacij, ki prispevajo k širjenju idej in 
pomena globalnega... več > 
 
Vir: Katja Celin Yere, Vodja programa globalnega prostovoljstva - Zavod Voluntariat 
 
Država smo DRŽAVLJANI 

O davkih, politiki, državnih institucijah, krizi in nas. Nekateri tega ne vedo, drugi so 
vedeli in pozabili, tretji še vedno vedo, pa se delajo, da ne vejo. Veliko nas je takih, ki to... 
več > 
 
Vir: Alenka Urbanc, Javni zavod Mladinski center Litija 
 
Glasbena kultura mladih v Trbovljah 

Kaj se dogaja z glasbeno sceno v Trbovljah? več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
Kakšni so učinki mladinskih izmenjav? 

Mladinske izmenjave imajo različne učne učinke. Ovrednotenje znanj pa je vzajemno 
delo udeleženca in mentorja. več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
 
 

 STRUKTURIRANI DIALOG 
 
Projekt Dialog mladih 2.0:Vključujemo! v Črnomlju. 

V soboto, 7. 12. in nedeljo, 8. 12. 2013 je v Črnomlju potekal četrti lokalni dogodek 
projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo.   Lokalnega dogodka Dialoga mladih 2.0: 
Vključujemo! se je... več > 

http://mlad.si/novica/2447-Intervju-z-Zlatkom%2C-slovenskim-ambasadorjem-kampanje-No-Hate-Speech-Movement
http://mlad.si/novica/2439-Saj-ni-vazno-kaj-studiram%2C-sluzbe-tako-ali-tako-ne-bom-dobil%21
http://mlad.si/novica/2438-Komentar-stanja-in-pobuda-za-vzpostavitev-Drustvenega-centra-Postojna
http://mlad.si/novica/2425-O-globalnem-prostovoljstvu-v-Sloveniji%2C-njegovih-ucinkih-in-pomenu-celostnega-pristopa
http://mlad.si/novica/2407-Drzava-smo-DRZAVLJANI
http://mlad.si/novica/2402-Glasbena-kultura-mladih-v-Trbovljah
http://mlad.si/novica/2399-Kaksni-so-ucinki-mladinskih-izmenjav
http://mlad.si/novica/2449-Projekt-Dialog-mladih-2.0Vkljucujemo%21-v-Crnomlju.
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Vir: Mladinska Mreža MaMa 
 
 »Regijski« lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo! Tokrat v Trbovljah 

V četrtek, 5. 12. in petek, 6. 12. 2013 je v Trbovljah potekal lokalni dogodek projekta 
Dialog mladih 2.0:Vključujemo, ki so se ga poleg mladih in odločevalcev iz Trbovelj 
udeležili tudi mladi... več > 
 
Vir: MSS 
 
Potek enodnevnega dogodka Dialog mladih 2.0: Vključujemo! na Jesenicah 

V soboto, 30. novembra 2013, je na Jesenicah potekal enodnevni dogodek Dialog mladih 
2.0: Vključujemo!, ki ga izvaja Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z mladinsko Mrežo 
MaMa ob podpori...več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenije 
 
Na Ravnah na Koroškem je potekal prvi lokalni dogodek projekta Dialog mladih 
2.0:Vključujemo! 

V soboto in nedeljo (23. in 24.11.2013) je na Ravnah na Koroškem potekal prvi lokalni 
dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo!   Projekt strukturiranega dialoga, v... 
več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenije 

 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
 
Salezijanski mladinski center Celje 

Program SMC Celje je ponudba okolju, zlasti mladim, da bi na življenje, ki je pred njimi, 
gledali pozitivno. Preko športa, glasbe, delavnic, izobraževanj, iger, družabnosti in 
drugih... več > 
 
Vir: Mojca Brecl, Društvo Salezijanski mladinski center Celje 
 
Spekter zvokov – mladi glasbeniki premikajo glasbene meje 

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor je v sodelovanju z umetniško gimnazijo 
Maribor, Konservatorijem za glasbo in balet Maribor in Godalnim kvartetom Feguš v 
začetku leta 2013 zasnoval projekt Spekter zvokov – Mladi glasbeniki v sozvočju z 
Godalnim kvartetom Feguš. več > 
 
Vir in foto: EKTC Maribor 
 
Festival neformalnega učenja - MCC uči 
Europe Direct Savinjska je letos ponovno organizirala Festival neformalnega življenja, s 
katerim omogoča mladim, da se seznanijo z možnostjo pridobivanja neformalnih znanj. 
več > 
 
Vir: Celjski mladinski center 
 

http://mlad.si/novica/2448-Regijski-lokalni-dogodek-projekta-Dialog-mladih-2.0Vkljucujemo%21-Tokrat-v-Trbovljah
http://mlad.si/novica/2432-Potek-enodnevnega-dogodka-Dialog-mladih-2.0-Vkljucujemo%21-na-Jesenicah
http://mlad.si/novica/2433-Na-Ravnah-na-Koroskem-je-potekal-prvi-lokalni-dogodek-projekta-Dialog-mladih-2.0Vkljucujemo%21
http://mlad.si/novica/2417-Salezijanski-mladinski-center-Celje
http://mlad.si/novica/2414-Spekter-zvokov-mladi-glasbeniki-premikajo-glasbene-meje
http://mlad.si/novica/2413-Festival-neformalnega-ucenja---MCC-uci
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Šolska praksa in mladinsko delo 

Izkušnje Mladinskega centra Trbovlje o izvajanju šolskih praks. več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
Kako vrednotimo mladinsko delo? 

Zakaj je mladinsko delo dodana vrednost lokalni skupnosti. Prispevek o izkušnjah in 
učinkih mladinskega dela v Mladinskem centru Trbovlje. več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
Novo življenje starim vodnjakom v starem mestnem jedru Kopra 
Raziskovalni projekt Novo življenje starim vodnjakom v starem mestnem jedru Kopra je 
nastal v sodelovanju z UMMI-jem, zavodom za izobraževanje Koper in petimi 
študentkami oz.... več > 
 
Vir: Dea Rižnar za UMMI, zavod za izobraževanje Koper 
 
Kako v občutljivem obdobju mladostništva obdržati člane znotraj mladinskih organizacij 

V soboto, 16. novembra smo skavti sodelovali na okrogli mizi na Igu. Organizirali so jo 
mladi planinci z namenom, da se spoznajo z izkušnjami tabornikov, skavtov in planincev 
o tem, kako uspešno ohraniti planinsko dejavnost tudi ob prehodu otrok iz osnovne v 
srednjo šolo. Kako obdržati in pritegniti tiste pasivne člane, za katere velja največji osip. 
Sodelovanje na okrogli mizi je nas, skavte, spodbudilo, da smo pobrskali po statistikah 
glede upadanja članstva v tem občutljivem obdobju življenja mlade osebe in da smo 
osvetlili naše »ključe« za uspešno ohranjanje števila skavtinj in skavtov znotraj 
organizacije. več > 
 
Vir: Barbara Tehovnik, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/2400-Solska-praksa-in-mladinsko-delo
http://mlad.si/novica/2398-Kako-vrednotimo-mladinsko-delo
http://mlad.si/novica/2393-Novo-zivljenje-starim-vodnjakom-v-starem-mestnem-jedru-Kopra
http://mlad.si/novica/2390-Kako-v-obcutljivem-obdobju-mladostnistva-obdrzati-clane-znotraj-mladinskih-organizacij

