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NOVICE
Simulacija za večjo participacijo
Združenje EPEKA, so. p., je kot pošiljajoča organizacija sodelovalo pri projektu
EuroParliament 2.0 - Simulacija za večjo participacijo. več >
Vir: EPEKA
Porihtajmo si Šmartno
Občina Šmartno ob Paki je letos že drugo leto zapored mladim ponudila možnost
počitniškega dela v lastni občini. več >
Vir: MC Šmartno bo Paki

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.

Čarobni travnik z drčo
kupina mladih iz Mladinske postaje Moste in skupina animatork in umetnic iz Sezama so
skupno pripravili tri dni ustvarjalnih počitniških dni za otroke in mlade v Štepanjcu. več >
Vir: Združenje SEZAM
Japonski dresnik – tretjič
Mladi iz Mladinske postaje Moste in prostovoljci iz ZDA so v juliju ponovno stopili v akcijo za
odstranjevanje japonskega dresnika. več >
Vir: Združenje SEZAM
eMaMa za mesec julij
Mladinska mreža MaMa vsak mesec izda publikacijo eMaMa, v kateri povzame svoje delo
preteklega meseca in napove prihajajoče dogodke in aktivnosti ekipe Mreže MaMa. več >
Vir: Mreža MaMa
Skok v poletje 2016
Tudi letos so skočili v poletje in pristali na počitniškem programu njihovega mladinskega
centra. več >
Vir: SMC Maribor
Skavti na Svetovnem dnevu mladih
Več kot 2,5 milijona mladih iz 187 držav sveta v drugem največjem poljskem mestu, v
Krakovu. več >
Vir: ZSKSS
Izmenjava z mrežo Smokefree Youth
Vsaka izmenjava ima svoj čar, katerega ustvarjajo udeleženci in organizatorji izmenjave. več >
Vir: Brez izgovora Slovenija
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Za zdravje mladih
V okviru projekta Za zdravje mladih so Brez izgovora Slovenija v sodelovanju z NIJZ izvedli
raziskavo o igranju računalniških iger med mladimi v Sloveniji. več >
Vir: Brez izgovora Slovenija
Počitniške delavnice
V petek, 15. julija, so zaključili s prvim delom počitniških delavnic z varstvom za otroke, ki jih
Mladinski center Šmartno ob Paki pripravlja že tretje poletje zapored. več >
Vir: MC Šmartno ob Paki
Odličja mladih slovenskih znanstvenikov
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) sporoča, da je bil pretekli teden zelo uspešen za
mlade slovenske znanstvenike. več >
Vir: ZOTKS
Odločitve Evropske komisije
Danes je Evropska komisija sprejela odločitve, stališča in mnenja, s katerimi vas seznanja
predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Prostovoljski blog za mlade
Zavod Voluntariat je nedavno svetu razkril svoj prenovljeni blog o prostovoljstvu, namenjen
mladim, ki so že aktivni prostovoljci ali pa bi to radi postali. več >
Vir: Zavod Voluntariat
Nagrajeni tviti in fotografije
Ob 12. avgustu 2016, Unescovem svetovnem dnevu mladih, je Zavod Nefiks organiziral
natečaj za najboljšo fotografijo in najboljše Twitter sporočilo z oznako #mladiv2030. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Človek, ne jezi se
Mladinski svet Slovenije (MSS) je letos mednarodni dan mladih obeležil z aktivnostmi na
Prešernovem trgu, kjer so od jutra do zgodnjega popoldneva izvajali posvetovanja z mladimi
s pomočjo strukturiranega dialoga. več >
Vir: uredništvo mlad.si, MSS
Slovenija sledi Hongkongu
Odličnemu projektu v Hongkongu, ki je prejel prestižno nagrado UNESCO-a, sledimo tudi v
Sloveniji. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Davki določili zmagovalca
Natečaj Davki in jaz – Kaj mi omogoča davčni sistem?, se je uspešno zaključil. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
Kako deliti pravo zgodbo?
Poročilo s treninga “Share the Right Story“, ki je potekal od 8. do 16. avgusta 2016 na
Češkem. več >
Vir: Društvo CPM
Ladja Rex na kolonijah
16 poti, ki so se vsaka zase vile po slovenskih deželah, so nekega dne, v nedeljo, 10.7.2016,
če smo natančni, skupaj zavile med s soncem obsijane Alpe, v dolino reke Soče, kjer so za
kratek čas stkale svoje krake in se prepustile učenju, izkušnjam in občutkom druga druge.
več >
Vir: UMMI, zavod za izobraževanje Koper
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Kako je stopiti v čevlje drugega?
Prav to so se spraševali udeleženci mednarodne mladinske izmenjave Stepping into someone
else's shoes, ki so jo organizirali mladi prostovoljci Društva širjenja uporabnih znanj (DŠUZ)
ob pomoči programa Erasmus+ in občine Krško. več >
Vir: MC Krško
Razbijali stereotipe in brisali meje
Mladi iz vseh koncev Evrope so v Celju ponovno dokazali, da se človek dokaže samo s svojimi
dejanji. V Celjskem mladinskem centru so gostili mednarodno mladinsko izmenjavo
"CHANGING VIEWS," katere udeleženci so se ukvarjali z aktualnimi temami, kot so strpnost
in toleranca, socialna izključenost ter begunska problematika. več >
Vir: Celjski mladinski center
Postani CZM prostovoljec!
Jesen je čas, ko si mnogi od nas delamo nove načrte za prihodnost. Če jih še nimaš ali si si
med zaobljube zadal, da boš aktivnejši, ti Center za mlade Domžale ponuja to priložnost.
več >
Vir: CZM Domžale
Študijski obisk
V mesecu avgustu so v ZPTM Brežice, Mladinski center Brežice, gostili delegacijo iz Bolgarije.
Udeležili so se ga predstavniki 4 na novo ustanovljenih mladinskih centrov, predstavniki
občin Plovdiv in Stara Zagora ter predstavniki bolgarskega ministrstva za izobraževanje. več >
Vir: ZPTM Brežice

ČLANKI
AVGUST - Mladi in urbane kulture – festivali
V mesecu avgustu kot glavno temo izpostavljamo: Mladi in urbane kulture – festivali. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Vrtiljak občutkov
225 mladih iz Slovenije je pretekli teden, od 20. do 25. julija, uživalo v gostoljubnosti in
odprtosti Poljakov. več >
Vir: Društvo SKAM
Morski užitki
Po dveh doživetih, zanimivih, razburljivih in vročih tednih počitniškega programa Skok v
poletje 2016 so si naposled morali tudi animatorji vzeti čas za oddih. več >
Vir: SMC Maribor
Ob mednarodnem dnevu mladih
Ob mednarodnem dnevu mladih z vami delimo sporočilo za javnost Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mreža MaMa in dan mladih
Ob mednarodnem dnevu mladih s strani Mreže MaMa sporočamo, da smo v 10 letnem
delovanju skupaj z mladinskimi centri organizirali različne projekte namenjene mladim, skozi
katere pridobivajo izkušnje za večjo zaposljivost in vključevanje v družbo. več >
Vir: Mreža MaMa
Indeks mladih
Ob mednarodnem dnevu mladih z vami delimo sporočilo za javnost Mladinskega sveta
Slovenije. več >
Vir: uredništvo mlad.si, MSS
Poletni festivali za mlade
Uredništvo mlad.si je za vas uredilo nabor nekaterih poletnih festivalov, ki so se v naših
mestih že odvili in tudi nabor tistih, ki se jih še lahko udeležite in si z njimi popestrite kak dan.
več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Enako plačilo za enako delo!
Evropska komisija je v juniju sprejela nov celovit program znanj in spretnosti za Evropo. več >
Vir: Sindikat Mladi plus

MNENJA
“Kakšna naj bo prihodnost? Oblikujmo jo skupaj.”
Ob letošnjem mednarodnem dnevu mladih smo na uredništvu k sodelovanju povabili
ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič. več >
Vir: uredništvo mlad.si
“Potrebno je le malo poguma, vztrajnosti in ščepec drznosti.”

V letošnjem februarskem razpisu, je Mladinski svet Slovenije izbiral tretjega zaporednega
mladinskega delegata pri OZN. Izbran je bil Andraž Šiler in tu je njegov zapis vam, mladim.
več >
Vir: uredništvo mlad.si
EVS pri Mladih zmajih
Tokrat je na vrsti Zavod Mladi zmaji iz Ljubljane. Članica Mreže MaMa je z EVS pričela leta
2012 in od takrat so gostili 4 mlade prostovoljce in prostovoljke. Preberite si o njihovih
izkušnjah v prispevku, ki so nam ga poslali. več >
Vir: uredništvo mlad.si, Mladi Zmaji
Uspešno sodelovanje v lokalnem okolju
Melanija Majdič Zupančič, profesorica angleščine na Osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje
ob Savi, je z nami delila svoje mnenje o sodelovanju z Mladinskim centrom Zagorje ob Savi.
Vabljeni k branju. več >
Vir: MCZOS
Počitnice v SMC Celje
Tokrat nam je Metod Ogorevc iz SMC Celja poslal zanimiv zapis pestrega počitniškega
dogajanja, ki se je odvijalo v Celju. Vabljeni k branju. več >
Vir: SMC Celje
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INTERVJU
Festival mladih kultur Kunigunda
Objavljamo obsežen intervju z ustvarjalci letošnjega festivala Kunigunda, ki vam bo
podrobneje predstavil sam festival ter postregel z zanimivimi informacijami. Vabljeni k
branju. več >
Vir: uredništvo mlad.si
“Stalni delavnik ne obstaja”
Tim Lep je kot CEO za en mesec dobil edinstveno priložnost za delo ob boku direktorja
McDonald's v Sloveniji. več >
Vir: MKC Maribor
Intervju: Martina Vuk
Svojo delovno izkušnjo je zaokrožila z intervjujem z državno sekretarko na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martino Vuk. več >
Vir: MSS

LOKALNO
Mednarodni festival Mladi levi

Med 19. in 28. avgustom bo v stari mestni elektrarni Ljubljana potekal Mednarodni festival
Mladi levi 2016. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Poletni tabor

Med 1. in 5. avgustom 2016 je na Grajskem dvorišču in Letnem Kopališču Murska Sobota
potekal poletni naravoslovno-ustvarjalni tabor za otroke. več >
Vir: MIKK
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Rudbekija in ambrozija
Tako zapeljivo zveneči sta ti dve imeni tujerodnih rastlin, pa vendar sta obe rastlini še kako
nevarni. več >
Vir: Združenje SEZAM
Poletna šivalnica v Ormožu
Mlade ustvarjalne ženske so si vroče poletne dni krajšale v hladnih grajskih prostorih
Mladinskega centra za šivalnimi stroji. več >
Vir: MC Ormož
Seminar Go Pro!
Mladinski center Zagorje ob Savi že nekaj let uspešno deluje tudi na mednarodnem področju.
več >
Vir: MCZOS
Kreativno poletje v MCDD
Mladinski center Dravinjske doline je izvedel 2. termin Poletne šole kreativnosti. Dnevi so bili
tematsko obarvani. Pri izvedbi programa so sodelovala različna društva. več >
Vir: MCDD
MIKKlab ob kavi
V torek, 16. avgusta 2016 od 19:15 do 21:30 je v klubskih prostorih Mladinskega
informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota potekalo predavanje v sklopu projekta
MIKKlab o kavi. več >
Vir: MIKK
Šola kreativnosti tretjič
Mladinski center Dravinjske doline je izvedel še tretji termin programa Poletne šole
kreativnosti (PŠK), ki je bil tako kot predhodna dva zelo raznolik. več >
Vir: MCDD
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Delavnica dokumentarnega filma
Od 8.8. do 19.8. je potekala petnajsta vsakoletna mednarodna delavnica dokumentarnega
filma v organizaciji Luksuz produkcije, tokrat v Krškem. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka

NACIONALNO
Strukturirani dialog – Za družbene spremembe
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za izbor operacij za
zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
AKCIJA – mladinske nacionalke
S septembrom pričenjamo z AKCIJO predstavitve nacionalnih organizacij, ki delujejo v
mladinskem sektorju. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Razpis za volitve vodstva MSS
V letu 2016 se izteče mandat aktualnega vodstva in nadzornega odbora Mladinskega sveta
Slovenije. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Vrnimo si prihodnost!
udi v poletnem obdobju po celi Sloveniji iščemo mlade aktiviste in aktivistke, ki si želijo
obuditi dogajanje v svojem lokalnem okolju, pokazati, da smo mladi aktivni, deliti svoje
znanje in se ob tem tudi sami nekaj naučiti, pridobiti nove izkušnje, ki so pomembne tudi na
trgu dela ter se ob tem še zabavati. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Poziv visokošolskim institucijam
Vlada RS je julija sprejela Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva do leta
2020. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Usposabljanje - 20 mladinskih delavcev
Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije organizira projekte strukturiranega
dialoga. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Usposabljanje na delovnem mestu
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa
Usposabljanje na delovnem mestu. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Bliža se inovativni vikend
ABC pospeševalnik v sodelovanju s podjetjem Lidl pripravlja dvodnevni poslovni hackathon,
ki so ga poimenovali Lidlov inovativni vikend. Na dogodku, ki bo potekal 17. in 18. septembra,
se bodo udeleženci pomerili v reševanju različnih poslovnih izzivov podjetja. več >
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
Srečanje delegatov
Evropski mladinski forum v mesecu juliju že tradicionalno organizira srečanje evropskih
mladinskih delegatov pri Organizaciji združenih narodov. več >
Vir: uredništvo mlad.si, MSS
Kratko spletno posvetovanje
Evropska komisija je objavila kratko spletno posvetovanje, namenjeno evalvaciji Strategije
EU za mlade (2010-2018) ter Priporočila Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev.etos se ga
je udeležil aktualni mladinski delegat Slovenije pri OZN Andraž Šiler. več >
Vir: uredništvo mlad.si
#AskNavracsics
Evropska komisija organizira kampanjo #AskNavracsics, v okviru katere imajo mladi
priložnost, da Evropskemu komisarju za mladino predajo predloge, kako olajšati mladim
vključevanje v prostovoljne in druge aktivnosti v svojih skupnostih. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Štipendija OVSE
Na voljo je štipendija (564 evrov/mesec), ki jo Parlamentarna skupščina OVSE 2-krat letno
nameni mladim raziskovalcem za delo v mednarodnem sekretariatu v Köbenhavnu ali na
Dunaju za obdobje 6 mesecev. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Svet EU – pripravništva
Na voljo so plačana pripravništva pri Svetu Evropske unije za leto 2017. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mednarodni dan mladih
Generalna skupščina OZN je leta 1999 razglasila 12. avgust za mednarodni dan mladih zato,
da tudi mladi dobijo dan, ko lahko še posebej opozorijo na svojo vlogo, pravice in dolžnosti
ter tudi težave, s katerimi se spoprijemajo. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Refugees pobuda
Zaradi pobude refugees-welcome.si, ki je razvejana v več kot desetih evropskih državah, je že
več kot 670 beguncev našlo svoj novi dom. In zdaj ga lahko najdejo tudi v Sloveniji. več >
Vir: uredništvo mlad.si
MC Krško v Bajini Bašti
21. 7. se je 25 mladih iz mladinskega centra Krško z avtobusom odpravilo proti Bajini Bašti,
mestecu v Srbiji, ki je pobrateno s Krškim. več >
Vir: MC Krško
Mladi Celjani na Portugalskem
Pet mladih Celjanov in Celjank se je v organizaciji Celjskega mladinskega centra v začetku
avgusta odpravilo na mladinsko izmenjavo na Portugalsko, kjer so učili in raziskovali
toleranco skozi šport. več >
Vir: Celjski mladinski center
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Smernice Sveta Evrope
Svet Evrope je pričel s posvetovanjem o novih Smernicah za vključevanje državljanov pri
političnem odločanju, s katerimi želi nadgraditi svoj Kodeks dobrih praks participacije civilne
družbe v procesih odločanja iz oktobra 2009. Svet Nove smernice Sveta Evrope. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Skavti na Roverway

Poletje je čas norih skavtskih dogodivščin in nepozabnih spominov. Tokrat je zapis napisala
Teja Černe, tudi o tem, kako je bilo, ko je bila del mednarodnega Roverwaya v Franciji. več >
Vir: ZSKSS

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.

