e-bilten MAREC 2016
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Pripravljeni!? 1, 2, 3. Rišemo!
Novo delovno mesto
Mladi za lepši jutri
2. obletnica MC Gornja Radgona
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MAREC; medgeneracijsko sodelovanje in boj proti rasni diskriminaciji
Karierni zmenki z delodajalci
Srednješolski naravoslovci na olimpijado
"Pomembno za nas je, da skupaj držimo trdno mrežo in da sledimo potrebam naših
članic!"
Uvertura v Škisovo tržnico
Prevzeti vajeti v svoje roke
Krakov 2016: Svetovni dan mladih
Zakaj potrebujemo zelene površine?
Sodeluj: 2 projekta terenskega dela!
Kaj lahko storijo mladinske organizacije za zdravje mladih?
Alkohol je del naše kulture?
"Novi tobačni zakonodaji naproti!"
O ponudbi avtomatov in alternativi
Virus na Slovenskem tednu boja proti raku
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Biti medgeneracijsko povezan
»Deklice, dekleta, mladenke, žene, ženske čestitke ob našem prazniku!«
“Radi imamo človekove pravice. Zato jih tudi neguj(e)mo.”
Predpustna obgrobka
Mlad.sem. Svet še zdaleč ni lep.
"Na medgeneracijskih delavnicah sodeluje vedno več mladih!"
EVS prostovoljci po Kamniško
Minil je prvi mesec

INTERVJU


“Prav je, da v gledališču govorimo jasno o tistih, ki si zaslužijo glas za in da nas takšne teme
ne pustijo na miru.”



Intervju z Matejem Šrancem
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Intervju s pobudnico Mary
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Begunci so tukaj, pomagajmo jim
Zimski oratorij
Potrebujete pomoč?
Regijsko srečanje kolednikov v Celju
Podpora idejam mladih
MIKKova filmska delavnica
Predsednik republike skupaj z dijaki
Odprli sestrsko organizacijo
Mladi o medkulturnosti
Tečaj kaligrafije – COPPERPLATE
Časopis Scena išče sodelavce
Video svet
Festival glasbe in založništva
Tobalko Vila z vami bi delila 2
Delavnice za grajenje skupnosti
Kopiloti začenjajo nov cikel aktivnosti
Mladi izdelovali butare
Delavnice za grajenje skupnosti
Projekt Regionalno stičišče
Priprava poletnih programov

NACIONALNO












"Ne potrebujemo rož, ampak službo!"
Usposabljanje za trenerje
Aplikacija Mreže MaMa je dosegljiva
Prostovoljec leta 2015
Znani rezultati Javnega poziva
Regijski dogodki v letu 2016
Nacionalna konferenca
Program “Dobro sem”
Postani ambasador Unisport
Program "S tolarjem do diplome"
Razpis "Mladi upi"
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Svetovni dan boja proti rasizmu
Rok za oddajo akreditacije
Srečanje: mladi in lokalni odločevalci
Usposabljanje na delovnem mestu
Urad RS za mladino – objave na mlad.si

MEDNARODNO


















MC Brežice na platformi Sveta Evrope
Mednaordno usposabljanje #OnAct
Mednarodno usposabljanje
Prenovljena Eurodeskova baza
Po znanje v Bratislavo
Tekmovanje za mladinski esej
Tudi evropski parlament proti
Usposabljanje mladinskih delavcev
Volunteers of Europe
Na seminarju Go Pro!
#YouthUp
Raziskava HousErasmus+
Evropska spletna stran EVS 20 let
Na treningu za trenerje
Mednarodno usposabljanje v teku
Mednarodno usposabljanje “SOHO”
Obisk MC v Karslruhe-ju
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Uredništvo portala mlad.si
1. april 2016
info@mlad.si

NOVICE
Digitaliziraj svoje izkušnje
Vabljeni v nov zaposlitveni klub Zavoda Nefiks! Izbirajo 15 mladih, ki bodo dobili priložnost
da bodo v 1. ZAPOSLITVENEM KLUBU NEFIKS: DIGITALIZIRAJ SVOJE IZKUŠNJE, pridobili nova
znanja o zaposlitvenih priložnostih ter se znali predstaviti delodajalcem. več >
Vir: Zavod Nefiks
Mladi odločevalci – mladi navdušeni
Statistike in javno mnenje v preteklih letih odražajo zaskrbljenost nad nezainteresiranostjo
splošne javnosti nad delom občin, splošno kritiziranje ter mnenje, da se v občinskih sferah ne
dela nič ali pa zelo malo. Raziskave MCDD so pokazale, da večina prebivalstva (predvsem
mladih) takšno mnenje izraža predvsem iz dejstva, da jim delo občin nikoli dejansko ni bilo
predstavljeno, torej nepoznavanje. več >
Vir: MCDD
Papirnata letalca tudi letos letela daleč
Letošnjega Timovega tekmovanja s papirnatimi letalci in modeli drsalcev, ki ga je že sedmo
leto zapored organiziralo uredništvo revije za tehniško ustvarjalnost mladih TIM v sklopu
Zveze za tehnično kulturo Slovenije, se je skupno udeležilo 36 tekmovalcev. več >
Vir: ZOTKS
eMaMa za mesec februar
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: Mladinska mreža MaMa
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Prihaja “Kinotrip”
V ponedeljek, 7. marca, ob 12. uri bodo v Kinodvoru javnosti predstavili nov filmski festival za
mlade, ki se bo v Kinodvoru odvil med 24. in 27. marcem 2016. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Nastopi na Škisovi tržnici
Po lanski rekordni Škisovi tržnici, ki jo je v enem dnevu obiskalo več kot 22.000 obiskovalcev,
so vse misli že uprte v izvedbo 19. Škisove tržnice. več >
Vir: Zveza ŠKIS
Prvi slovenski imenik dostopnih točk
Pridem.si je prvi in edini slovenski spletni imenik, namenjen gibalno oviranim osebam.
Imenik zajema najrazličnejše lokacije v Sloveniji, ki so dostopne gibalno oviranim osebam, in
sicer omogoča iskanje različnih podjetij ali organizacij po regijah, mestih ali dejavnostih. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Knjižnica tete Rose vabi
Vabljeni k brskanju po knjižnih policah Knjižnice tete Rose, ki je odprta vsak delavnik med
10:00 in 18:00. več >
Vir: Pekarna-Magdalenske mreže
Usposabljanje za mentorje prostovoljstva
Mladinski kulturni center Maribor in Slovenska filantropija, Združenje pa promocijo
prostovoljstva organizirata brezplačno Uvodno usposabljanje za mentorje prostovoljstva, ki
odgovarja na izzive, s katerimi se mentorji srečujejo v praksi pri vzpostavitvi in organizaciji
prostovoljskega dela. več >
Vir: MKC Maribor
Po prostovoljske izkušnje v Nemčijo
Bi želeli preživeti eno leto v majhnem mestecu v Nemčiji, kjer bi si pridobili izkušnje na
področju dela z otroki in mladostniki? več >
Vir: Pekarna-Magdalenske mreže
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Ferdo in pastir o projektnem delu
Izšla je nova, že deveta risanka iz serije Ferdo in Pastir, ki jih že leto dni pripravljajo na
Socialni akademiji. več >
Vir: Socialna akademija
Soustvarjaj na Doživljajskem igrišču
Društvo Center za pomoč mladim v Mariboru, v programu Doživljajsko igrišče ponuja
možnost sodelovanja novim prostovoljcem starim 18 ali več let. več >
Vir: Društvo Center za pomoč mladim
Ali govoriš emoji?
Festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru in MKC Maribor razpisujeta nagradni natečaj Ali
govoriš emoji? več >
Vir: MKC Maribor
ZA kampanjo proti seksističnem govoru
Kot partnerji nacionalne mreže kampanije NO HATE Speach Movement so v ZPTM Brežice,
ob 8. marcu 2016, mednarodnem dnevu žena organizirali aktivnost in se pridružili
ozaveščanju na prav poseben način. več >
Vir: ZPTM Brežice
O dnevu žensk tudi informativno
Mednarodni dan žensk je čas za premislek o vlogi žensk v zgodovini, o njihovi borbi za
pravičnejši položaj, o doseženem napredku, o dejanjih poguma in odločnosti. več >
Vir: MC Jesenice
6 krajev, 700 mladih prostovoljcev in Ostržek
V preteklih tednih se je po vsej Sloveniji odvilo šest pomladanskih srečanj animatorjev Oratorija, na
katerih se je srečalo skoraj 700 mladih prostovoljcev. več >

Vir: Zavod Salesianium, OE Oratorija Slovenija
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Točka za testiranje novih psihoaktivnih snovi
V Pekarno Magdalenske mreže lahko povsem anonimno vsak delovni dan od 10:00 do 18:00
oziroma v petek do 16:00 prinesete vzorec za laboratorijsko analizo in tako zmanjšate
tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi. več >
Vir: Pekarna-Magdalenske mreže
2. SubArtov filmski festival
Leto je naokrog in Društvo SubArt v sklopu projekta Kinofobia ponovno išče najbolj odbite,
aktualne, družbenokritične, politične, eksperimentalne, poučne, umetniške, animirane,
glasbene, športne, zabavne… filme, ki jih bodo v sklopu TEDNA MLADIH 2016 predvajali v
Vovkovem vrtu v Kranju. več >
Vir: SubArt
Mladi tekmovali z inovativnimi tehnologijami
Na 22. Festivalu inovativnih tehnologij so se mladi seznanili z znanstvenimi in raziskovalnimi
dosežki inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v Sloveniji. več >
Vir: ZOTKS
Member2Member delavnica
V četrtek, 10. marca 2016 se je v Zavodu Ypsilon odvila druga Member2Member delavnica
na temo osebnega znamčenja. Vodila sta jo člana Zavoda Ypsilon Žiga Komac in Matic
Moličnik, ki sta predstavila pomembnost znamčenja in nasvete o tem, kako jih razvijati. več >
Vir: Zavod Ypsilon
“Z računalniki skozi okna!”
Zveza za tehnično kulturo Slovenije je organizirala že 16. državno računalniško tekmovanje “Z
računalniki skozi okna”, ki je namenjeno programu nižjega izobrazbenega standarda in
tradicionalno poteka na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. več >
Vir: ZOTKS
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človekINJE - (teoretično) ozadje dela
ČlovekINJE so skupina strokovnih sodelavk, ki v okviru družbeno odgovorne kampanje
Mestne občine Ljubljana (MOL) “Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš” izvajajo
preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost. več >
Vir: Zavod BOB
Sprejeli dodatni termin
Zaradi velikega zanimanja za udeležbo na Uvodnem usposabljanju za mentorje
prostovoljstva so v Mladinskem kulturnem centru Maribor omogočili dodaten termin za
usposabljanje in to v četrtek, 24. 3. 2016. več >
Vir: MKC Maribor
Mladi odloča(j)mo
Mladinski svet Slovenije vabi mladinske centre k sodelovanju pri projektu Mladi odloča(j)mo,
s katerim želijo vzpostaviti dolgoročnejša partnerstva med mladimi in predstavniki občin na
lokalnem nivoju. več >
Vir: uredništvo mlad.si
EBEC 2016
Tudi v letošnjem letu je EKTC Maribor, so.p. s Centrom eksperimentov Maribor ponovno
sodeloval s študenti BEST pri lokalnem EBEC 2016 - inženirskem tekmovanju, ki se deli na
skupinsko načrtovanje in študijo primera. več >
Vir: EKTC Maribor
Zaključil se je računalniški pokal
Zveza za tehnično kulturo Slovenije je organizirala že 19. računalniški pokal LOGO, ki ga z
namenom uvajanja najmlajših v računalništvo organizira že od leta 1997. več >
Vir: ZOTKS
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Turizmu pomaga lastna glava
Turistična zveza Slovenije v tem šolskem letu izvaja že 30. festival Turizmu pomaga lastna
glava, letos na temo ZELENI TURIZEM. več >
Vir: Turistična zveza Slovenije
Bodite naj mladi prostovoljci
Zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Mladinski center Litija, objavlja natečaj za
izbor najbolj prizadevnih mladih prostovoljk ali prostovoljcev v letu 2015 v občini Litija. več >
Vir: MC Litija
Ferdo in pastir o viziji
Izšla je nova, deseta risanka iz serije Ferdo in Pastir, ki jih že leto dni pripravljajo na Socialni
akademiji. več >
Vir: Socialna akademija
Seminar Piran 2016
V Velenju je med 18. in 20. marcem 2016 potekal tradicionalni regionalni seminar 9
podmladkov socialdemokratskih strank iz 6 držav Balkana (Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Makedonije, Črne Gore in Srbije), pod imenom Seminar Piran 2016. več >
Vir: Mladi forum SD
Uspeh na mini poskusni odpravi
MEPI udeleženci Osnovne šole Jurija Vege Moravče in njihovi mentorji ter voditelji odprav so
se v petek, 11. marca odpravili na tabor v CŠOD Gorenje pri Zrečah, kjer so se intenzivno
pripravljali na poskusno in kvalifikacijsko odpravo. več >
Vir: MEPI – mednarodno priznanje za mlade
Pripravljeni!? 1, 2, 3. Rišemo!
Marca so TiPovej!Zavod in Društvo moderatorjev Slovenije organizirali delavnico grafičnega
moderiranja "Pripravljeni!? 1, 2, 3. Rišemo!", ki sta jo vodila mednarodno priznana trenerja
Vanda Kovács iz Madžarske in Torben Grocholl iz Avstrije. več >
Vir: TiPovej!
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Novo delovno mesto
Upravni odbor Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto za:
Generalno/ega sekretarko/ja za polovični delovni čas. več >
Vir: Brez izgovora Slovenija
Mladi za lepši jutri
Na Mestnem trgu v Ljubljani so skavti v okviru programa Zelena prestolnice Evrope 2016
izvedli delavnico, kjer so mimoidoče učili, kako se izdelujeta domač, ekološki, naravi prijazen
pralni prašek in deodorant. več >
Vir: ZSKSS
2. obletnica MC Gornja Radgona
V petek, 11.3. in soboto, 12.3.2016 je Mladinski center Gornja Radgona praznoval drugo
obletnico delovanja. več >
Vir: MC Gornja Radgona

ČLANKI
MAREC; medgeneracijsko sodelovanje in boj proti rasni diskriminaciji
V mesecu marcu izpostavljamo dve glavni temi meseca. Medgeneracijsko sodelovanje in boj
proti rasni diskriminaciji. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Karierni zmenki z delodajalci
Člani zaposlitvenega kluba za mlade Zagorje so danes, 1. marca 2016, v Mladinskem centru
Zagorje organizirali Karierne zmenke z delodajalci, na katerih se je zbralo 20 mladih iskalcev
dela ter predstavniki šestih podjetij, organizacij in zavodov. več >
Vir: MC Zagorje ob Savi
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Srednješolski naravoslovci na olimpijado
Zveza za tehnično kulturo Slovenije je razglasila zmagovalce 4. državnega tekmovanja iz
znanja naravoslovja, ki je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika srednjih šol.
Najboljših šest tekmovalcev z državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja se je uvrstilo tudi
v izbor za ekipi, ki bosta slovenske barve zastopali na evropski naravoslovni olimpijadi The
European Union Science Olympiad (EUSO). več >
Vir: ZOTKS
"Pomembno za nas je, da skupaj držimo trdno mrežo in da sledimo potrebam naših
članic!"
Mladinska mreža MaMa je v Mariboru, v zadnjih dveh dneh prejšnjega delovnega tedna, 10.
in 11. marca, organizirala prvi Klub MaMa v letu 2016. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Uvertura v Škisovo tržnico
Ljubljana bo letos gostila že 19. Škisovo tržnico, največjo prireditev za mlade pri nas, ki v
enem dnevu na enem mestu postreže z okusi in vonjavami iz cele Slovenije. Na
Mednarodnem otoku Škisove tržnice bodo slovenske tradicionalne dobrote dopolnile tudi
tuje. več >
Vir: Zveza ŠKIS
Prevzeti vajeti v svoje roke
V petek, 11. marca 2016 je v prostorih Acceleration Business City HUB potekalo predavanje
ameriškega profesorja Scott L. Stewarda, ki je obiskal Zavod Ypsilon. več >
Vir: Zavod Ypsilon
Krakov 2016: Svetovni dan mladih
Vsaki 2 ali 3 leta se mladi katoličani z vsega sveta srečajo na istem mestu, na Svetovnem
dnevu mladih, ki je največji dogodek za mlade z vsega sveta. več >
Vir: Društvo SKAM
Zakaj potrebujemo zelene površine?
V tednu 26.–29. 1. 2016 je potekalo GREEN SURGE srečanje skupine znanstvenikov iz
Slovenije in tujine. Na srečanju so predstavili izhodišča in strategije za zelena mesta. več >
Vir: Zavod BOB
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Sodeluj: 2 projekta terenskega dela!
Bob Geto ft. Tobalko Vila in Mreža Mlada ulica, ki delujeta v okviru Zavoda Bob, vabita vse, ki
bi se želeli preizkusiti v terenskem delu in v delu z mladimi, da se jima pridružite. več >
Vir: Zavod BOB
Kaj lahko storijo mladinske organizacije za zdravje mladih?
Na posvetu "Kaj lahko storijo mladinske organizacije za zdravje mladih," ki je potekal v
četrtek, 17. marca 2016 v Ljubljani, so predstavili izsledke raziskav, opravljenih v sklopu
izvajanja projekta Za zdravje mladih, o vlogi mladinskih organizacij oziroma mladinskega
sektorja pri promociji zdravega življenjskega sloga med mladimi. več >
Vir: Brez izgovora Slovenija
Alkohol je del naše kulture?
Katja Blatnik iz Zavoda Varna pot nam je v prispevku orisala aktivnosti na področju večje
prometne varnosti . V prispevku je predstavila tudi projekt Čista nula, čista vest. več >
Vir: Zavod Varna pot
"Novi tobačni zakonodaji naproti!"
Danes, 24.03.2016, je v Ljubljani potekala novinarska konferenca na temo nove Tobačne
zakonodaje RS v javni razpravi. Konferenco je organizirala Vsebinske mreže nevladnih
organizacij Sloveniji s področja javnega zdravja v sodelovanju s Konzorcijem vsebinskih mrež
NVO. več >
Vir: uredništvo mlad.si
O ponudbi avtomatov in alternativi
Zdrave prehranjevalne navade podpirajo naše zdravje in so pomembne v vsakem
življenjskem obdobju posameznika. več >
Vir: Brez izgovora Slovenija
Virus na Slovenskem tednu boja proti raku
Člani projekta Virus, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije, so uspešno
zaključili akcijo osveščanja o virusu HPV in raku materničnega vratu, ki se je odvijala od srede,
9.3.2016, do petka, 11.3.2016 v okviru Slovenskega tedna boja proti raku. več >
Vir: DŠMS
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MNENJA
Biti medgeneracijsko povezan
Za mlad.si je prispevek o medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju tokrat napisal član
SMC Rakovnik, Domen Strmšnik. Od kar človek pomnim zase je bil usmerjen k napredku.
Napredek kot odkrivanje nerazkritega. Iskanje tistih zadnjih meja. več >
Vir: Društvo SMC Rakovnik
»Deklice, dekleta, mladenke, žene, ženske čestitke ob našem prazniku!«
Dan žensk je mednarodni praznik žensk, ki ga po svetu že od leta 1917 praznujemo vsako
leto 8. marca. Ob tej priložnosti smo za zapis prosili ministrico za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak. O tem zakaj je prav, da se okoli
mednarodnega dneva žensk dela “cela drama”, o bitkah, ki so bile v boju za enakopravnost
že dobljene, pa tudi o tistih, ki so še pred nami. več >
Vir: uredništvo mlad.si
“Radi imamo človekove pravice. Zato jih tudi neguj(e)mo.”
21.03. beležimo Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Ob aktualnih dogodkih, ki ob
večplastnih zgodbah številnih ljudi zrcalijo tudi širjenje nestrpnosti in porast rasne
diskriminacije je to obeležje toliko bolj pomembno. Tokrat je za nas prispevek napisala Ana
Čemažar, vodja projektov na področju učenja človekovih pravic in kampanj pri Amnesty
International Slovenije. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Predpustna obgrobka
Marko Brecelj, predsednik marionetne uprave in propagaj Ustanove nevladnih mladinskega
polja Pohorski bataljon (UPB) je v javnem, čestitnem in zaprosilnem pismu Ministrici za
kulturo zapisal nekaj misli, ki so se UPBju porodile ob kulturnem prazniku. več >
Vir: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon

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.

Mlad.sem. Svet še zdaleč ni lep.
Tokrat je dolgoletni aktivist na mladinskem in kulturnem polju, organizator kulturnih
dogodkov za mlado in staro in navsezadnje član Kolektivne pisarne UPB, Tine Hafner – Mlčk
pripravil zapis o našem portalu Mlad.si in uredniških smernicah, po njihovem “zanimivih
kriterijih” Urada za mladino RS in o tem, kaj je po njihovem tudi realnost mladinskega
sektorja pri nas . več >
Vir: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon
"Na medgeneracijskih delavnicah sodeluje vedno več mladih!"
V okviru izbrane teme meseca marca, smo tokrat za zapis poklicali v Radlje ob Dravi. Sara
Berglez Zajec je za naše bralce in bralke opisala pot aktivnosti na področju
medgeneracijskega povezovanja in predstavila dodano vrednost teh aktivnosti; tako za tiste,
ki so aktivno vključeni v dejavnosti, kot za vse ostale. več >
Vir: uredništvo mlad.si
EVS prostovoljci po Kamniško
V okviru obeležbe 20 let EVS v Sloveniji se je Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z ekipo
portala mlad.si odločila, da bo izkoristila priložnost in oblikovala platformo, namenjeno
predstavitvi EVS izkušenj nekaterih članic Mreže MaMa. Vsak mesec bosta tako predstavljeni
2 zgodbi: aktivnosti 2 mladinskih centrov. Prvi je bil izbran - Mladinski center Kotlovnica
Kamnik. več >
Vir: MC Kotlovnica Kamnika in uredništvo mlad.si
Minil je prvi mesec
Tokrat objavljamo zapis Michala Čerňanskýa, EVS prostovoljca v Pekarni Magdalenske mreže
Maribor. V Mariboru je že mesec dni, ostal pa bo vse do konca leta. Tokrat o začetnem
privajanju, pričakovanjih in presenečenjih, pa tudi o prvih aktivnostih, ki jih je doživel v
prvem mesecu svoje prostovoljne službe. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
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INTERVJU
“Prav je, da v gledališču govorimo jasno o tistih, ki si zaslužijo glas za in da nas takšne teme
ne pustijo na miru.”
Mednarodni gledališki inštitut, ki deluje pod okriljem Unesca, je leta 1961 27. marec razglasil
za svetovni dan gledališča. Ob tej priložnosti smo se za nekaj odgovorov obrnili na ŠKUC.
Alen Jelen, gledališki in radijski režiser ter dramaturg, ki od leta 2000 umetniško vodi ŠKUC
gledališče, tokrat o preteklih projektih ŠKUCa, stanju na področju mladih gledaliških
ustvarjalcev, načinu dela v ŠKUC, aktualnih projektih, in še marsičem. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Intervju z Matejem Šrancem
Intervju z Matejem Šrancem, nekoč nadobudnim rockerjem, ki je skupaj z drugimi mladimi
prebudil in dal krila jeseniški mladinski glasbeni sceni. Kakšne sledi je njegovo delo pustilo v
njem samem in kakšne sledi pušča za sabo na Jesenicah, smo ga povprašali po letošnjem
(baje zadnjem) ‘izvodu’ Karavane rocka. več >
Vir: MC Jesenice
Intervju s pobudnico Mary
Mary je EVS prostovoljka iz Grčije v DZMP Luksuz produkciji. Zanimajo jo socialne teme,
psihologija in ljudje na splošno. Na valentinovo je v Mladinskem Centru Krško organizirala
izmenjavo rabljenih reči, na kateri so obiskovalci lahko prinesli predmete, ki jih ne
potrebujejo več, in jih zamenjali za nekaj drugega. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka

LOKALNO
Begunci so tukaj, pomagajmo jim
V Sezamu so ponosni na to, da so bili v soboto pravem trenutku na pravem mestu. V soboto,
dne 27.2.2106 so bili na shodu, ki je izrazil DOBRODOŠLICO novim prebivalcem Ljubljane,
beguncem, ki so nastanjeni v azilu na Kotnikovi ulici. več >
Vir: Združenje Sezam

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.

Zimski oratorij
Šolarji se vsako leto veselijo in nestrpno pričakujejo zimske počitnice, še posebej če
meteorologi napovedujejo sneg in zimske temperature. Toda, tudi če teh zimskih pogojev ni,
si lahko vseeno naredijo ustvarjalne in družabne počitnice, ki še dolgo ostanejo v spominu.
To se je dogajalo tudi pri v SMC Celje, na zimskem oratoriju. več >
Vir: Celje SMC
Potrebujete pomoč?
Vabljeni v popoldanskem času v INFOPEKO na prijateljski, zaupen in hkrati strokoven
pogovor. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
Regijsko srečanje kolednikov v Celju
Srečanje kolednikov so organizirali v don Boskovem centru v Celju, v prostorih SMC Celje in
don Boskovega centra Celje. več >
Vir: SMC Celje
Podpora idejam mladih
V občini Jesenice imajo mladi že peto leto zapored možnost, da svoje ideje uresničijo tudi
preko Javnega razpisa za mladinske projekte za leto 2016. več >
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice
MIKKova filmska delavnica
V Mikku so v času šolskih počitnic pripravili celotedensko filmsko delavnico, ki jo je vodi
režiser Aleš Nadai. več >
Vir: MIKK Murska Sobota
Predsednik republike skupaj z dijaki
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je včeraj udeležil pogovora z dijaki Srednje
šole Zagorje, ki sodelujejo v projektu »Karierni dan NEFIKS 2016«, katerega častni pokrovitelj
je predsednik republike. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Odprli sestrsko organizacijo
Združenje Epeka, so. p., je mladinska organizacija, ki od svoje ustanovitve dalje deluje na
evropskem nivoju in širše. več >
Vir: Združenje EPEKA
Mladi o medkulturnosti
Mladinski center Dravinjske doline je v Celjskem mladinskem centru izvedel 11 – dnevno
mednarodno usposabljanje “HOID“, na katerem je udeležene iz 8 evropskih držav usposobil
za izvajanje Uric medkulturnega dialoga. več >
Vir: MCDD
Tečaj kaligrafije – COPPERPLATE
Koroški mladinski kulturni center ter Klub koroških študentov nadaljujeta s tečajem
kaligrafije – tokrat se bodo udeleženci tečaja spoznali s pisavo COPPERPLATE. več >
Vir: Koroški mladinski kulturni center
Časopis Scena išče sodelavce
Že drugo leto izhaja brezplačen časopis za mladinsko kulturo Scena. Posvečajo se izključno
mladinskemu kulturnemu ustvarjanju. več >
Vir: SubArt
Video svet
V četrtek, 3.3.2016, so bile v okviru tedenskega programa Kreatorij DIC, predstavljene
produkcije delavnice Video svet, ki so nastale v šolskem letu 2014/15 in 2015/16. več >
Vir: KUD Pozitiv
Festival glasbe in založništva
Radio Študent napoveduje festival glasbe in založništva TRESK#7, ki se bo odvijal v četrtek,
17. marca, v CUK Kino Šiška in v petek, 18. marca, v prostorih Gledališča Glej. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Tobalko Vila z vami bi delila 2
Izvajalci aktivnosti v projektu terenskega dela Tobalko Vila so vse leto spremljali tematike, ki
so jih izpostavljali mladi. več >
Vir: Zavod BOB
Delavnice za grajenje skupnosti
ČlovekINJE so z izvajanjem delavnic za grajenje skupnosti pričele v Zupančičevi jami. V
prostorih Zavoda BOB so izvedle že dve od treh načrtovanih delavnic. več >
Vir: Zavod BOB
Kopiloti začenjajo nov cikel aktivnosti
Vabljeni vsi mladi med 15. in 29. letom, ki si želite sprememb v osebnem življenju ali
zunanjem okolju in zaradi različnih okoliščin potrebujete podporo na poti do zastavljenih
ciljev. več >
Vir: Zavod BOB
Mladi izdelovali butare
Butare so praviloma narejene iz zimzelenega rastlinja, vendar se njihova izdelava razlikuje iz
kraja v kraj, znanje izdelave pa se prenaša iz roda v rod. Tako so se mladi prostovoljci v
Salezijanskem mladinskem centru v Mariboru odločili, da želijo tudi letos generacijam, ki
prihajajo približati tradicijo izdelovanja velikonočnih butar. več >
Vir: Društvo SMC Maribor
Delavnice za grajenje skupnosti
Si želite novo klopco? Več prostora za druženje? Prostore, ki bi jih lahko uporabljali vsi? Čisto
in urejeno okolico? Mladinski center? Nova igrala za otroke? Mogoče zanimive aktivnosti?
Soustvarjati? Ekipa človekINJ vas vabi na delavnice za grajenje skupnosti v Kašlju in Vevčah.
več >
Vir: Zavod BOB
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Projekt Regionalno stičišče
V preteklem tednu je v prostorih Društva NOVUS, v Velenju potekala novinarska konferenca,
na kateri sta dr. Selma Filipančič Jenko, predsednica in zastopnica Društva NOVUS, in
Snježana Lekić, vodja projekta, predstavili projekt Regionalno stičišče NVO Savinjske regije
NOVUS. več >
Vir: MCDD
Priprava poletnih programov
V nedeljo, 21. 2. 2016, so v Društvu SMC Maribor gostili pomladansko srečanje animatorjev
oratorija mariborske regije. Zbralo se je preko 80 mladih animatorjev, prostovoljcev. več >
Vir: Društvo SMC Maribor

NACIONALNO
"Ne potrebujemo rož, ampak službo!"
V torek, 8. marca 2016, bodo mlade, visoko izobražene ženske, zbrane v projektu Kolegice, ki
deluje v okviru Zavoda Nefiks, obiskale ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška. več >
Vir: Zavod Nefiks
Usposabljanje za trenerje
Mladinski svet Slovenije bo med 31. marcem in 3. aprilom 2016 izvedel intenzivno 4-dnevno
usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Aplikacija Mreže MaMa je dosegljiva
Mladinska mreža MaMa skozi svoje aktivnosti oblikuje kvalitetno podporno okolje za
delovanje mladinskih centrov in v tej smeri smo čas namenili tudi razvoju mobilne aplikacije,
preko katere je omogočena dodatna promocija mladinskih centrov na mladim privlačen
način. Ime smo izbrali skupaj – MaMa. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
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Prostovoljec leta 2015
Mladinski svet Slovenije je letos že štirinajstič zapored razpisal natečaj Prostovoljec leta, v
okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj
mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Znani rezultati Javnega poziva
Urad RS za mladino je objavil rezultate Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela v
letih 2016 in 2017 in sklep predstojnika o izboru upravičencev na javnem pozivu. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Regijski dogodki v letu 2016
V Uradu RS za mladino so se odločili nadaljevati s projektom regijskih dogodkov v
mladinskem sektorju, ki potekajo pod sloganom “Rastimo skupaj“. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Nacionalna konferenca
CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco “Zaključni koraki do
Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. “ več >
Vir: uredništvo mlad.si
Program “Dobro sem”
Mladinski svet Slovenije pripravlja program “Dobro sem.” Spadate v starostno skupino od
18-30 let ali več in ne veste, kaj bi v življenju rad počel? več >
Vir: uredništvo mlad.si
Postani ambasador Unisport
Športna zveza Univerze v Ljubljani vabi študente različnih fakultet in akademij, ki so
predvsem predani športu, so komunikativni, timski in bi postali ambasadorji na svojih
fakultetah/akademijah. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Program "S tolarjem do diplome"
Fundacija Študentski tolar je objavila poziv za lažje dokončanje visokošolskih in višješolskih
študijev. Namenjen je študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v
stiski. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Razpis "Mladi upi"
Objavljen je razpis “Mladi upi“. Namenjen je mladim, ki v športu dosegajo nadpovprečne
rezultate, v umetnosti kažejo nadpovprečno nadarjenost ter v znanosti razvijajo nove
prodorne zamisli ali so njihovi avtorji ter imajo pri svojem področju delovanja mentorje oz.
trenerje, ki lahko jamčijo za njihove dosežke in perspektivnost, ki jo lahko tudi potrdijo. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Svetovni dan boja proti rasizmu
21. marec je Svetovni dan boja proti rasizmu. Na pobudo Združenih narodov ga praznujemo
že 50 let. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Rok za oddajo akreditacije
Na spletni strani MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih obveščajo, da imajo organizacije,
ki želijo pridobiti akreditacijo za izvajanje EVS pred drugim prijavnim rokom v letu 2016, za
oddajo vloge za akreditacijo časa do vključno petka, 11. marca 2016. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Srečanje: mladi in lokalni odločevalci
V sredo, 23.03.2016, je na Mladinskem svet Slovenije potekalo Srečanje med mladimi in
lokalnimi odločevalci. Gre za srečanje mladih in lokalnih političnih odločevalcev, v okviru
projekta strukturiranega dialoga Mladi odločaj(m)o, ki je podprt s strani programa
Erasmus+:Mladi v akciji. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Usposabljanje na delovnem mestu
V četrtek, 24.03.2016, je Zavod RS za zaposlovanje objavil Javno povabilo delodajalcem za
izvedbo programa Usposabljanje na delovnem mestu. Za leti 2016 in 2017 je skupno
namenjenih 8,7 milijona evrov za vključitev 4.525 brezposelnih oseb. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Urad RS za mladino – objave na mlad.si
Ob na novo posodobljenih uredniških smernicah in aktualiziranem načinu dela, pa je tudi
Urad RS za mladino s strani organizacij v mladinskem sektorju, prejel nekatere opombe in
pobude, ki velevajo odziv. Urad RS za mladino odgovarja, uredništvo mlad.si pa odgovor
objavlja v celoti. več >
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
MC Brežice na platformi Sveta Evrope
Predstavnica ZPTM Brežice se je udeležila 7. Platforme Mladinskih centrov Sveta Evrope, ki je
potekala na Portugalskem, v Mladinskem centru v Lizboni. več >
Vir: ZPTM Brežice
Mednaordno usposabljanje #OnAct
#OnAct je mednarodno usposabljanje, katerega namen je zbrati 30 mladinskih voditeljev in
aktivistov iz mladinskih organizacij osmih držav: Črne gor, Srbije, Bosne in Hercegovine,
Slovenije, Hrvaške, Makedonije, Italije in Albanije. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mednarodno usposabljanje
V Popotniškem združenju Slovenije so ponosni, da je Nacionalna agencija MOVIT odobrila
projekt z naslovom “Napiši projekt in izboljšaj svoje kompetence”. več >
Vir: Popotniško združenje SLovenije
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Prenovljena Eurodeskova baza
Vabljeni k ogledu prenovljene baze različnih programov za mlade. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Po znanje v Bratislavo
Prihodnji teden, od 14. – 18. marca 2016, bo v Slovaškem glavnem mestu Bratislava potekal
seminar za mladinske delavce. več >
Vir: Društvo SKAM
Tekmovanje za mladinski esej
Parlamentarna skupščina Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi je 1.12.2015 odprla
regijsko tekmovanje za mladinski esej “Mladi iz jugovzhodne Evrope za blaginjo regije.” več >
Vir: uredništvo mlad.si
Tudi evropski parlament proti
Evropski parlament je sprejel resolucijo, v kateri jasno nasprotuje podaljšanju sporazuma s
tobačnim velikanom Philip Morris International (PMI), ki naj bi prenehal veljati julija 2016 in
o katerem so pred tedni že opozarjali v nevladnih in drugih javno-zdravstvenih organizacijah,
med drugim tudi v Brez izgovora Slovenija. več >
Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Usposabljanje mladinskih delavcev
Španska nacionalna agencija je v času od 29. 2. do 5. 3. 2016 organizirala usposabljanje
mladinskih delavcev v Mollini. več >
Vir: Celjski mladinski center
Volunteers of Europe
V počastitev 20. obletnice evropske prostovoljne službe so na Movitu vzpostavili Facebook
stran Volunteers of Europe, kjer predstavljajo raznolike in navdihujoče izkušnje nekdanjih
EVS prostovoljcev. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Na seminarju Go Pro!
Mladinski center Zagorje že nekaj let uspešno deluje na mednarodnem področju. Mladim iz
lokalnega okolja omogoča, da nekaj časa preživijo v tujini na različnih aktivnostih- od
mednarodnih mladinskih izmenjav do usposabljanj za mladinske delavce, lahko pa postanejo
tudi prostovoljci v sklopu projektov Evropske prostovoljne službe. več >
Vir: MC Zagorje ob Savi
#YouthUp
#YouthUp je kampanja Evropskega mladinskega foruma, ki je namenjena iskanju rešitev, ki bi
odgovorile na nezaupanje in nezainteresiranost mladih za tradicionalne politične strukture in
procese. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Raziskava HousErasmus+
V okviru novega projekta o iskanju nastanitve za mednarodne študente in druge udeležence
mobilnosti, Erasmus Student Network vabi vse mlade udeležence mednarodnih mobilnosti,
da na njihovi spletni strani izpolnijo vprašalnik o izkušnji pri iskanju nastanitve v tujini. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Evropska spletna stran EVS 20 let
Evropska komisija je ob dvajseti obletnici EVS-a objavila novo spletno stran. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Na treningu za trenerje
Med 12. in 18. marcem 2016 so se tudi CPM-jevci udeležili mednarodnega treninga za
trenerje v mladinskem polju z naslovom "U-turn: learning journey for trainers in the youth
field". več >
Vir: Društvo Center za pomoč mladim
Mednarodno usposabljanje v teku
Popotniško združenje Slovenije v sodelovanju s šestimi partnerskimi organizacijami iz
Španije, Romunije, Italije, Poljske, Bolgarije in Litve pričelo z izvajanjem projekta "Write a
project Improve your competences" v Bovškem Youth Hostlu. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
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Mednarodno usposabljanje “SOHO”
Med 23. in 27. februarjem je v glavnem mestu Cipra – Nikoziji, potekalo mednarodno
usposabljanje SOHO. Namen usposabljanja je povečati kvaliteto EVS aktivnosti in razviti
najpomembnejše kompetence podpornih oseb iz pošiljajoče, gostiteljske ter koordinacijske
organizacije. več >
Vir: Društvo ŠKUC
Obisk MC v Karslruhe-ju
V soboto 19.2.2016 je Sezam obiskal mladinski center v Karlsruhuju, v Nemčiji. več >
Vir: Združenje Sezam
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