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NOVICE
Stična mladih
Stična mladih je tradicionalno mladinsko srečanje, ki vsako leto poteka tretjo soboto v
septembru in privabi tisoče mladih. več>
Vir: SKAM
Še ne vid(e)na Ljubljana
V soboto, 1. aprila 2017, so se prostovoljci Mladinskega centra Zagorje ob Savi skupaj s
prostovoljci Centra za mlade Domžale in Mladinskega centra Podlaga odpravili na strokovno
ekskurzijo ŠE NE VID(E)NA LJUBLJANA. več>
Vir: Mladinski center zagorje ob Savi
Turnir v družabnih igrah
V ponedeljek, 3. 4. 2017, so praktikantke Društva CPM, skupaj s praktikantkami CSD
Ljubljana Center v Mladinskem Centru ULCA organizirale Turnir družabnih iger. Turnir je bil
sestavljen iz štirih različnih vrst iger – miselnih, kreativnih, strateških ter iger s kartami, ki so
potekale vsaka za svojim omizjem. več >
Vir: Društvo CPM
Mlada Slovenija ima novo vodstvo
V Bernardinu je potekal 17. redni kongres Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije.
Kongresa se je udeležilo več kot 130 mladih članic in članov. Več >
vir: Mlada Slovenija
“Ne nabavi, popravi!”
“Ne nabavi, popravi!” je projekt, ki se ukvarja s problematiko prekomernega potrošništva in
njegovimi posrednimi ter neposrednimi vplivi na okolje in na nas same. več>
Vir: Zavod delavnica konceptov
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McgaZINE
V Mladinskem centru Litija je izšla nova revija za mlade MCgaZINE. več >
Vir: Mladinski center Litija
16. državni kviz gasilske mladine
Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije in GZ Šmartno pri Litiji sta v soboto, 1. aprila 2017, na
Osnovni šoli Šmartno pri Litiji organizirala državni kviz gasilske mladine. Tekmovalo je 107
ekip. več >
Vir: Mladinski svet GZS
MC Krško na Poti že 4. leto
V nedeljo, 2.4.2017 so Taborniki društva Rod sivi dim Krško že 7 leto zapored priredili
zabavno, družabno in adrenalinsko orientacijsko tekmovanje, kjer ni pomembno zmagati
ampak družiti se s prijatelji v nepozabni avanturi. več >
Vir: Mladinski center Krško
Gasilske organizacije
V Bodislavcih pri Mali Nedelji, v neposredni bližini termalnega kopališča BIOTERME potekajo
vsakoletno mladinski gasilski tabori v realizaciji Občinske gasilske zveze Ljutomer. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
Natečaj prostovoljec leta 2016
Mladinski svet Slovenije je sporočil, da so podaljšali rok za oddajo prijavnic na natečaj
Prostovoljec leta 2016 do vključno 19. 4. 2017! Vse tiste, ki še niste uspeli oddati prijavnic,
ponovno vabijo k prijavam. več >
Vir: Mladinski svet Slovenije
PiMP ni to, kar mislite
Brežiški Zavod za podjetništvo, turizem in mladino v sklopu Mladinskega centra uspešno
nadaljuje projekt PiMP – Priložnosti in izzivi mladih v Posavju. več >
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Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
E-cikliraj tudi v Mariboru
Ekipa projekta LIFE je skupaj z dijaki Srednje ekonomske šole Maribor v torek, 4. aprila 2017,
izvedla delavnico “E-odpadki in naše okolje” in s tem napovedala lansiranje uličnih
zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v okolici Maribora. več >
Vir: Mreža MaMa
FOTO in IZJAVA TEDNA
Uredništvo mlad.si je tokratno foto in izjavo tedna prepoznalo v mladih, izobraženih in
pogumnih ženskah, ki so se pokazale kot najbolj aktivne udeleženke delavnic Sindikata mladi
plus. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Model M v Ljubljani
Model M Slovenija se je preselil v Ljubljano, kjer je 7. marca v Kariernem središču Zavoda RS
za zaposlovanje v Ljubljani potekalo informativno srečanje, na katerem je bil prisotnim
predstavljen projekt Model M Slovenija. več >
Vir: Inštitut za razvoj družbene mobilnosti
1. mednarodni dan testiranja drog
Združenje DrogArt je v okviru mednarodne kampanje “International Drug Checking Day”
Mariboru in Ljubljani izvedlo predavanje in delavnico z namenom osveščanja o možnih
storitvah testiranja drog. več>
Vir: Združenje DrogArt
Tečaj šivanja v okviru projekta Ključ
V Mladinskem centru Trbovlje je v okviru projekta KLJUČ v februarju in marcu za mlade do
29. leta potekalo specifično usposabljanje šivanja. Tečaj sta vodila Fazita Hadrović in Matej
Uduč. več>
Vir: Mladinski center Trbovlje
MC Litija in Klub KLIŠE objavljata razpis
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Mladinski center Litija in Klub litijskih in šmarskih študentov objavljata razpis za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2017. več>
Vir: Mladinski center Litija

Poklici prihodnosti
V petek, 7. 4. 2017, se je v Mladinskem centru Podlaga ob 16:00 uri pričel dogodek Poklici
prihodnosti. Organizirala ga je ekipa sežanskih in koprskih ambasadorjev, ki so združili moči
in za mlade pripravili navdihujoč dogodek s številnimi koristnimi informacijami in zanimivimi
gosti.več>
Vir: Mladinski center Podlaga
Toti Jam – Maš ti to!
V Mariboru se je v petek, 31. marca in soboto, 1. aprila, odvijal skavtski dogodek, imenovan
Jam (Džem), pod geslom “Maš ti to“. več>
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Socialno podjetništvo
V mesecu februarju je se je v Ljubljani odvil že peti Italijanski poslovni forum (IBF), ki so ga
skupaj z znanstveno raziskovalnim Inštitutom Jožef Stefan organizirali Italijansko-slovenski
forum, Italijansko veleposlaništvo v Sloveniji ter Agencija za gospodarsko promocijo pri
italijanskem veleposlaništvu. Tema letošnjih razprav je bilo socialno podjetje, ob tej
priložnosti pa je izšla tudi publikacija Od socialnega podjetja do socialne inovacije.več>
Vir: uredništvo mlad.si
Obisk Mladinskega doma Jarše
Prostovoljci Slovenske fundacije za UNICEF so v četrtek, 6. 4. 2017, obiskali Mladinski dom
Jarše v Ljubljani, kjer so na pobudo vseslovenske akcije Dan za spremembe izvedli delavnico
za skupino otrok in mladostnikov na temo beguncev in migrantov.več>
Vir: Društvo UNICEF Slovenija
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Podaj naprej
V soboto, 8. aprila 2017, je potekala akcija Podaj naprej v okviru 8. dneva za spremembe.
več>
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi

Ulična akcija
V soboto je po celotni Sloveniji potekala že 8. dobrodelna prireditev Dan za spremembe.
Letos pod sloganom Dan za sodelovanje. V sodelovanju s prostovoljkami je Center za mlade
Domžale pripravil ulično akcijo, s katero je širil sporočilo strpnosti. Prepričani so namreč, da
je nujni predpogoj za sodelovanje, spoštovanje drug drugega. več>
Vir: Center mladih Domžale
Delovna akcija z Zavarovalnico Sava
Vsako leto se na začetku pomladi na Doživljajskem igrišču poslavljamo od zime in
pripravljamo prostor na prihajajočo sezono. več>
Vir: Društvo Center za pomoč mladim
V znamenju povezovanja in sprememb
Mladinski center Dravinjske doline se je tudi letos pridružil vseslovenski, prostovoljski akciji
Dan za Spremembe in v sodelovanju z različnimi lokalnimi društvi izvedel delovno akcijo
“Žinkana“, ki je polepšala otroška igrala pri Domu kulture. Več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
FOTO in IZJAVA TEDNA
Uredništvo mlad.si je pred prihajajočimi prazniki foto in izjavo tedna prepoznalo v sporočilu
o strpnosti , ki so ga mlade prostovoljke v sodelovanju s Centrom za mlade Domžale širile po
ulicah Domžal. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Društvo IndiJanez izvedlo Posluh!
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Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez je 29. marca in 5. aprila 2017, na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem v Mariboru, v okviru programa Posluh!, izvedlo interaktivno šolsko uro,
na kateri so gostili 33-letno Valentino in 25-letno Katjo, ki sta dijakom orisali svoji življenjski
poti. Več>
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

Akcija Bodi dober partibadi!
V sklopu Dneva za spremembe so 8. aprila mladinski delavci programa Izberi sam izvedli
akcijo Bodi dober partibadi! v Ljubljani. več>
Vir: Združenje DrogArt
Mednarodni seminar v Grčiji
PiNA Terminal, v sodelovanju s partnerji iz Grčije, išče 7 kandidatov/kandidatk (22-35 let) za
udeležbo na 8–dnevnem mednarodnem seminarju. več>
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Mednarodno usposabljanje Project Lab
Med 10. in 12. aprilom 2017, se je mladinska delavka Društva SMC Maribor v Zagrebu na
Hrvaškem udeležila 3-dnevnega mednarodnega usposabljanja Project Lab: Kako načrtovati
projekte v okviru programa Erasmus + Mladi v akciji, ki je potekalo v sodelovanju z
Nacionalno agencijo programa Erasmus+ in Zavoda za razvoj mobilnosti mladih – Movit. več>
Vir: Društvo selezijanski mladinski center Maribor
Korak bližje izmenjavi v Palermu
Med 31. 3. 2017 in 3. 4. 2017 je na Siciliji, v sončnem Palermu, potekal intenzivni pripravljalni
sestanek za mladinsko mednarodno izmenjavo “Tutti uguali-tutti differenti: young Europeans
come together to learn how to embrace human rights”, ki se ga je udeležila tudi Ina,
prostovoljka Društva Center za pomoč mladim. več>
vir: Društvo CPM
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Na Livadi dogaja
Zavod Bob je v letošnji pomladi že zasadil gredice z zelenjavo, posadil čudoviti novi drevesi in
v mesecu aprilu in maju pripravil pester program. več>
vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti

Vključi se v PUMO
Če se vam je zataknilo v šoli in niste prepričani, kam in kako naprej, se lahko vključite v
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUMO). več >
vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti
Izredna seja Sveta Vlade RS za mladino
V torek, 18. aprila 2017 so se v prostorih Vlade RS na izredni seji Sveta Vlade RS za mladino
sestali predstavniki ministrstev in predstavniki mladinskega sektorja. Seja je bila zaradi
izjemno kritičnega revizijskega poročila Računskega sodišča o Učinkovitosti mladinske
politike sklicana na zahtevo mladinskega sektorja. več >
vir: uredništvo mlad.si
Grafitarska delavnica
Center za mlade Domžale se je odzval na želje mladih in pripravil grafitarsko delavnico. več >
vir: Javni zavod Center za mlade Domžale
Pridi na pogovor v Smerokaz
Vsako sredo od 13. do 16. ure se v prostorih MC ULCA dogaja Smerokaz. več >
vir: BOB; zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti
Skavti vzgajamo za poklic
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Program Vzgoja za poklic (VZP)m ki ga izvaja Združenje slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov, poteka v treh ciklih. Prvi se je pričel z začetkom januarja. Namenjen je iskanju
poklicne poti in odkrivanju lastnih poklicnih želja, spoznavanju sebe, zbiranju poguma za
lastno uresničevanje, odkrivanju notranje in zunanje motivacije. več >
vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Tkanje vezi med generacijami
Pretekli petek, 14. aprila 2017, je v avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje potekal 4.
medgeneracijski festival z naslovom “Srečen za živet”. več >
vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
Karierni sejem z dodano vrednostjo
Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina se je v četrtek, 13. aprila 2017, s projektom
“Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela” predstavil na
Kariernem sejmu v Novi Gorici. več >
vir: Inštitut za mladinsko politiko
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tokratna foto in izjava tedna sta namenjena predstavnikom mladinskega sektorja, ki so v
revizijskem poročilu Računskega sodišča o Učinkovitosti mladinske politike prepoznali
priložnosti za razvoj mladinskih politik in sprejemu učinkovitejših ukrepov za mlade. več>
vir: uredništvo mlad.si
KREATIVA² V SEŽANSKEM PODZEMLJU
Med 3. in 14. aprilom so v Mladinskem centru Podlaga Sežana na strokovni praksi gostili štiri
dijakinje programa aranžerskih tehnik Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, ki so sejno
sobo centra spremenile v sobo ustvarjalnosti. več>
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vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana

Simulacija Evropskega parlamenta
Mladinski svet Slovenije vas vabi na simulacijo Evropskega parlamenta, ki bo v petek, 5. maja
2017, od 10.00 do 14.00 ure v Državnem zboru v Ljubljani. več>
vir: uredništvo mlad.si
Izmenjava dobrih praks
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v preteklem tednu sodeloval na tretjem
študijskem obisku strateškega partnerstva Youth workers academy, ki je bil izveden v
Sloveniji z namenom spoznavanju dobrih praks iz terena in pripravi priročnika, ki bo
namenjen mladinskim delavcem za senzibilizacijo vseh mladih na tematikah, ki so jih
obravnavali na študijskem obisku. več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Uspešno zaključen študijski obisk
V okviru strateškega partnerstva Youth workers academy, ki se izvaja v sklopu programa
Erasmus+: Mladi v akciji, so se mladinski delavci iz Romunije, Turčije, Hrvaške in Slovenije
pretekli teden, med 18.4. in 22.4. mudili na študijskem obisku v Sloveniji. več>
vir: Mladinska mreža MaMa
Ko bom velik, bom …
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Inštitut za mladinsko politiko bo v okviru projekta Lokalno partnerstvo za povečanje
zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela, izvedel raziskavo o dejavnikih, ki vplivajo na
odločitev o poklicni poti. več>
Vir: Inštitut za mladinsko politiko

Manj je več
Ob Dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila po celem svetu, so slovenski skavti ustvarili
mrežo aktivnosti po vsej Sloveniji in na konkreten način pokazali, kako lahko vsak
posameznik prispeva k zdravju našega planeta. več>
vir: Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj
Globalno učenje
V maju slovenski skavti gostijo 70 udeležencev iz 7 držav v osrčju Triglavskega narodnega
parka, v Planici. več>
vir: Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj
Osma SCENA zažgala mariborski Štuk!
Kulturno društvo mladinski center Indijanez je od 14. do 16. aprila 8. leto zapored pripravilo
vrhunsko glasbeno poslastico – FESTIVAL SCENA, na katerem se v vikendu pred velikonočnim
ponedeljkom v dvorani Štuk v Mariboru vsako leto predstavijo uveljavljene in neuveljavljene
glasbene skupine iz Maribora in bližnje okolice. več>
Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez
Doživi Evropo, pridi na dneve EU
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Ob dnevu Evrope 5.,6., in 8., 9. maja, vabljeni v Hišo EU na dogodke, s katerimi bomo
obeležili obletnico evropskega združevanja. več>
vir: uredništvo mlad.si
Potrebujem arhitekta!
Arhitekt nam s svojim znanjem svetuje, kako racionalizirati prostor z namenom zmanjšanja
stroškov gradnje. V snovanju novih objektov je nujno potreben, ne samo za izris gradbene
dokumentacije, ampak tudi za smiselno in funkcionalno oblikovanje prostorov. več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline

FOTO in IZJAVA TEDNA
Ob prihajajočem 1. maju, prazniku dela, smo foto in izjavo tedna prepoznali v pozitivnem
sporočilu Alenke Zdešar, ki je mlade nagovorila, naj prepoznajo in uresničijo svoje talente, ki
jim bodo pomagali pri iskanju lastne poklicne poti. več>
vir: uredništvo mlad.si
Rastimo skupaj 2017
Urad Republike Slovenije za mladino in Mladinski svet Slovenije tudi v letošnjem letu
nadaljujejo s projektom Rastimo skupaj. Kot nadgradnjo regijskih dogodkov 2015-2016 bodo
nudili in izvajali podporo posameznim občinam, ki so se prijavile na razpis, s poudarkom na
razvoju mladinskih politik na lokalni ravni. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Mladinski video festival PLURAL+ 2017
Mladinski video festival PLURAL+ 2017 vabi mlade z vsega sveta, stare do 25 let, da
sodelujejo s kratkim videom, dolgim največ pet minut, na temo migracije, raznolikosti in
socialnega vključevanja. Vsi video posnetki morajo biti v angleščini oz. imeti angleške
podnapise, prav tako pa morajo biti posnetki narejeni po januarju 2015. več>
vir: uredništvo mlad.si
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ČLANKI
APRIL: “Mladi in zdravje”
Dragi obiskovalci, obiskovalke in soustvarjalci in soustvarjalke portala mlad.si, v preteklem
mesecu, ki smo ga namenili strpnosti, kot enega izmed najbolj branih prispevkov
izpostavljamo reportažo z Dialoga z državljani, kjer so se mladi pogovarjali s predsednikom
Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem in s predsednikom vlade RS dr. Mirom Cerarjem.
Izjemno branost pa je dosegla tudi reportaža Kluba MaMa, ki ga je Mreža MaMa v marcu
organizirala za svoje članice. več>
Vir: uredništvo mlad.si

Borke
Na Sindikatu Mladi plus so z začetkom leta 2017 začeli organizirati usposabljanja za mlade
brezposelne – oziroma Potujočo šolo sindikalizma, kot so poimenovali vse skupaj -, s katerimi
jih želijo opolnomočiti za vstop na trg dela in jih ozavestiti o pravicah, ki jih imajo. več >
Vir: Sindikat mladi Plus
Zavod Ypsilon
Na uredništvu mlad.si tokrat prvič predstavljamo organizacijo Zavod Ypsilon. Kaj je Zavod
Ypsilon, komu je namenjen in kakšna je njegova vloga v slovenskem mladinskem sektorju, sta
nam zaupala direktor Miha Žefran in strokovni direktor Andraž Šiler. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Kako se spoprijeti s stresom?
Na Socialni akademiji se lahko v okviru projekta Inkubator 4.0 naučite učinkovitih načinov za
spoprijemanje s stresom in drugih veščin, ki vam pridejo prav v svetu sprememb,
zaključevanja študija in iskanja zaposlitve. več>
Vir: Socialna Akademija
Skupaj na poti
Društvo Skam objavlja poslanico, ki jo je na 32. svetovni dan mladih 2017, zapisal papež
Frančišek. več >
Vir: Društvo SKAM
Nova mladinska delegatka pri OZN
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V začetku aprila je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji izvolil novo slovensko
mladinsko delegatko pri Združenih narodih Sabino Carli. Na uredništvu mlad.si smo ob
nastopu mandata, o načrtih in ciljih za prihajajoče leto, vprašali novo izvoljeno Mladinsko
delegatko pri OZN, Sabino Carli. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Brez izgovora “NE” alkoholu
V okviru aprilske mesečne teme “Mladi in zdravje” objavljamo prispevek mladinske zveze
Brez izgovora Slovenija na trenutno aktualno temo “Alkohol na športnih prireditvah“. Na
zvezi Brez izgovora Slovenija so mnenja, da bi z omilitvijo zakonodaje na področju porabe
alkohola mladim poslali napačno sporočilo, da je uživanje alkohola povsod (tudi na športnih
prireditvah) popolnoma sprejemljivo. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Vsi smo na trgu dela
Delo in trg delovne sile se spreminjata hitreje kot kdajkoli prej, prav tako pa se spreminjajo
generacije mladih, ki z drugačnim mišljenjem in pod drugačnimi pogoji, kot so jih imeli
njihovi starši, poskušajo ostati konkurenčni na trgu dela. več >
Vir: uredništvo mlad.si

MNENJA
Mladi Romi v Sloveniji
Svetovni dan Romov je bil to leto namenjen odpravi socialne izključenosti in diskriminacije, s
katero se ta skupina prebivalcev sooča tudi v Sloveniji. Uredništvo mlad.si ob tej priložnosti
objavlja prispevek, ki je nastal v sodelovanju z mladimi Romi, ki aktivno sodelujejo v
Združenju EPEKA. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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ANKETA
ANKETA ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu
28. aprila bomo obeležili Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki ga je Mednarodna
organizacija dela razglasila z namenom promoviranja varnejšega, bolj zdravega in dostojnega
dela na globalni ravni. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

Življenje LGBTIQ+ mladih v Sloveniji
28. aprila bomo obeležili Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki ga je Mednarodna
organizacija dela razglasila z namenom promoviranja varnejšega, bolj zdravega in dostojnega
dela na globalni ravni. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
Pevci pozabljenih pesmi
Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu prireditvenega centra Patriot priredil literarno
glasbeni večer z Jernejem Drinbekom, kateremu je sledila tradicionalna LEO olimpijada. več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Kakšen mladinski center želijo mladi?
Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP), v
sklopu katerega se je izvedel mladinski arhitekturni natečaj (MAN). več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Mladi v Vitanju
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije
(MKP). V sklopu projekta so se mladi lotili “oživljanja” stare trške hiše. več>
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Vir: Mladinski center Dravinjske doline

Dogajanje v Mladinskem centru Šmartno ob Paki
Za nami sta zelo topla in prijetna meseca marec in april, ki sta z enim zamahom odela naravo
v pomladne barve. In ko se v Mladinskem centru Šmartno ob Paki oziramo nazaj na ta dva
meseca ugotavljamo, da sta bila tudi pri nas prav tako topla, prijetna in barvita. več >
Vir: Mladinski center Šmartno ob Paki

NACIONALNO
“Za družbene spremembe!”
Mladinska mreža MaMa je objavila zaključno publikacijo projekta “Za družbene spremembe”
v okviru procesa Strukturiranega dialoga, ki ga že peto leto zapovrstjo izvaja skupaj z
Mladinskim svetom Slovenije, ob podpori programa Erasmus + Mladi v akciji. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Video natečaj za mlade
Evropska komisija je pozvala mlade od 16 do 25 let, da ustvarijo video o digitalni viziji za leto
2025. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Diplomsko in magistrsko delo o mladih
Mladinski svet Slovenije je v letu 2017 že osmič zapored razpisal natečaj MSS nagrada za
najboljše diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih v letu 2016. Organizatorji natečaja
so dobitnici nagrade MSS za leto 2016 razglasili na zaključni prireditvi, ki je potekala v
ponedeljek, 3. aprila 2017 ob 16. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport. več>
Vir: Mladinski svet Slovenije
Trajno zaposlovanje mladih
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v torek, 4.4.2017, objavilo javno povabilo za
Trajno zaposlovanje mladih. več>
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Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Soustvarjajte Mladinstival
Mladinstival – festival mladinskega dela bo v okviru 8. evropskega tedna mladih potekal v
torek, 9. maja 2017, na Gospodarskem razstavišču in pred Hišo Evropske unije v Ljubljani, in
bo na dinamičen, interaktiven, raznovrsten, predvsem pa zanimiv način predstavil in proslavil
mladinsko delo z vidika aktivnega (evropskega) državljanstva ter polnejše participacije
mladih v demokratični družbi. več>
Vir: uredništvo mlad.si

Dialog z evropsko komisarko Violeto Bulc
Vabljeni, da se v torek, 9. maja ob 10. uri, udeležite Dialoga z evropsko komisarko za promet
Violeto Bulc, ki bo potekal v okviru evropskega tedna mladih na festivalu mladinskega dela –
Mladinstivalu. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Fortox 2017

V času med 28. in 30. majem 2017, bo potekala na Bledu, v hotelu Golf, mednarodna
konferenca z naslovom “Združimo moči za zmanjšanje števila mrtvih in poškodovanih v
cestnem prometu.” več>
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
Razpis Enter!
V okviru Projekta Enter!, ki ga je začel mladinski sektor Sveta Evrope, je objavljen nov razpis
za Usposabljanje mladinskih delavcev za boj proti diskriminaciji, izključenosti in nasilju nad
mladimi z manj možnostmi. Projekt spodbuja dostop mladih do socialnih pravic, kot sredstvo
za njihovo lažje vključevanje in sodelovanje v družbi. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Konjičani mednarodni
Ekipa Mreže MaMa, katere del sta bila tudi Konjičana, direktorica MCDD Neža Pavlič Brečko
in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, se je konec meseca marca
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udeležila nacionalne konference mladinskega dela NUORI2017 v Finskem mestu Tampere.
več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
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