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NOVICE
Decembrska e-MaMa
December je bil poln prednovoletnih srečanj, obljub in zaobljub, v znamenju mreženja,
priprave poročil, pregleda realizacije dela in priprave načrtov za naprej. več >
Vir: Mreža MaMa
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Pridruži se ekipi CPM
Ekipa CPM prostovoljk in prostovoljcev vabi študente 1., 2., in 3. letnikov dodiplomskega
študija katerekoli študijske smeri. več >
Vir: Društvo CPM
Javno vabilo mladim
Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce, da se odzovejo na javno povabilo za
sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in pri ustvarjalnih
delavnicah za otroke in mlade. več >
Vir: Društvo ŠKUC
"Pripni si Ukrep!"
V sredo 11. januarja, je v prostorih MC Ulca v Ljubljani, potekal dogodek lokalnih
ambasadorjev projekta, ki so mu mladi nadeli slogan Junaki zaposlovanja – vrnimo si
prihodnost. Poimenovali so ga – »Pripni si Ukrep!« več >
Vir: Mreža MaMa
Pričenjajo s programom MEPI
V Dijaškem domu Antona Martina Slomška letošnje šolsko leto pričenjajo s programom MEPI
in zato so se strokovni sodelavci dijaškega doma v petek, 6. januarja, odpravili na zimski
obisk. več >
Vir: MEPI
Umetniška četrt – pripravništvo
Od 2. januarja do 1. marca 2017, EPEKA, socialno podjetje v okviru projekta Umetniška četrt
gosti pripravnika iz Univerze v Limburgu. več >
Vir: Združenje EPEKA
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50 odtenkov služb
V petek 13.1.2016, so bili Junaki zaposlovanja izredno aktivni. Lokalni ambasadorji projekta
so dogodka pripravili tako v Ormožu, kot na Ptuju. več >
Vir: Mreža MaMa
Razstava umetnika
Z novim letom so otvorili razstavo umetnika Marjana Orešnika iz OZARA Slovenija, ki je
nacionalno združenje za kakovost življenja in je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po
organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec
Nastanek države Slovenije
Mladinski center Prlekije že več let tesno sodeluje z Združenjem prleških vojnih veteranov, ta
organizacija je tudi bila ena prvih kolektivnih članic Info servisne mreže NVO, katerih
aktivnosti usklajuje in je vodilni partner prav MCP. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
Idejni projekti dobivajo podobo
Ustvarjalni mladi so se že četrtič zbrali v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline in
pod mentorstvom arhitektke Mie Crnič nadaljevali z delom na idejnih projektih. več >
Vir: MCDD
Prvo srečanje Vzgoje za poklic
V četrtek, 12. 1. so se v središču Ljubljane na uvodnem srečanju sestali udeleženci programa
Vzgoja za poklic, ki ga izvaja Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. več >
Vir: ZSKSS
Rezultati projekta Rock ob Sotli
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli se že skoraj 20 let kontinuirano ukvarja z organizacijo
koncertov izvajalcev sodobnih glasbenih zvrsti. več >
Vir: MD Bistrica ob Sotli
Video: Kaj je socialno podjetništvo?
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Socialno podjetništvo je pojem, ki se zadnje čase veliko pojavlja, vendar se morda še vedno
sprašujete, kaj to pravzaprav je, kakšne probleme naslavlja ter katere so njegove prednosti in
izzivi. več >
Vir: PiNA

Posvet gasilskih mladinskih mentorjev
V petek, 20. 1. 2017, in soboto, 21. 1. 2017, so se mentorji gasilske mladine zbrali na
strokovnem posvetu v Termah Zreče. več >
Vir: GZS
Čajanke brez cenzure
V Mladinski postaji Moste vsak mesec potekajo pogovorna srečanja ob čaju, na katerih se
dotikamo različnih tematik, ki so s stališča družbe morda potisnjene rob, veljajo za tabu, ali
pa se o njih ne govori dovolj, čeprav se tičejo nas vseh in so pomembne za naša življenja, za
razumevanje drug drugega in za medsebojno sprejemanje. več >
Vir: Delavnica konceptov
Mladi v dialogu z odločevalci
Mladinski center Dravinjske doline se je v organizaciji Mladinske mreže MaMa in MSS
udeležil evalvacijskega srečanja projekta Strukturirani dialog: Za družbene spremembe. več >
Vir: MCDD

ČLANKI
JANUAR: Načrti v 2017
Uvodna beseda uredništva; januar 2017. več >
Vir: uredništvo mlad.si
O človekovih pravicah
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V Mladinskem centru Brežice so organizirali multimedijsko delavnico: Človekove pravice in
popotniško novinarstvo. več >
Vir: ZPTM Brežice

Mlada Slovenija
Nadaljujemo z AKCIJO predstavitve nacionalnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju.
več >
Vir: uredništvo mlad.si, Mlada Slovenija
“Predstavniki občin pričakujejo več pozitivnega pritiska mladih…”
V Uradu RS za mladino so se v začetku leta 2016 odločili nadaljevati s projektom regijskih
dogodkov v mladinskem sektorju, pod sloganom “Rastimo skupaj“. Tu je kratek pregled
njihovega dela. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Mladi se v dialogu z odločevalci počutijo bolj samozavestne in vključene..."
V četrtek, 26.01. je v Ljubljani, v organizaciji Mladinske mreža MaMa in Mladinskega sveta
Slovenije, potekal evalvacijski dogodek projekta Strukturirani dialog: Za družbene
spremembe. več >
Vir: Mreža MaMa
Mladim se odpirajo vrata za zaposlitve v državni upravi
V okviru Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2016 in 2017 je
Vlada RS določila posebno kvoto dovoljenih zaposlitev, ki je namenjena izključno zaposlitvam
pripravnikov. Predlagana kvota je bila zaposlitev 237 pripravnikov za leti 2016 in 2017. več >
Vir: MSS
Erasmus+ praznuje 30 let
Evropska komisija je začela kampanjo ob 30-letnici programa EU na področju izobraževanja
in usposabljanja Erasmus (od leta 2014 Erasmus+). več >
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Vir: uredništvo mlad.si
Marš na(d) trg dela opravlja uvodne razgovore
V januarju so v Zavodu BOB pričeli z novim Kariernim zaganjalnikom – že drugim po vrsti!
več >
Vir: Zavod BOB

Kaj je bilo naj v preteklem letu na projektu LivadaLAB?
Kolaž izjav in fotografij vas bo popeljal v preteklo leto, medtem ko Livadovci že načrtujejo in
pripravljajo aktivnosti za letos. več >
Vir: Zavod BOB

MNENJA
"Naj dan brez cigarete postane življenje brez cigarete."
Uredništvo mlad.si objavlja prispevek s strani Urada RS za mladino, ob Svetovnem dnevu
brez cigarete. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Za zdrave in neodvisne zdajšnje in prihodnje generacije!"
Uredništvo mlad.si ob današnjem Svetovnem dnevu brez cigarete in prihajajoči tobačni
zakonodaji objavlja prispevek, ki ga je oblikovalo v sodelovanju z ministrico za zdravje,
Milojko Kolar Celarc. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Dokaži sam sebi, da zmoreš!"
Uredništvo www.mlad.si predstavlja prvo izmed večjih novosti v letu 2017. Gre za platformo,
ki v naslavlja predvsem vas – mlade, vam kaže poti, vas opogumlja in vam bistri ideje. več >
Vir: uredništvo mlad.si

ANKETA
ANKETA - kajenje med mladimi
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31. januar beležimo kot Svetovni dan brez cigarete, ko naj bi se kadilci odrekli cigaretam ali
pa vsaj zmanjšali število pokajenih cigaret. Ob aktualnem dogajanju na področju prihajajoče
nove zakonodaje, smo naključnim akterjem v mladinskem sektorju postavili vprašanje: “Kako
bi naslavljali problem kajenja med mladimi?” več >
Vir: uredništvo mlad.si

INTERVJU
Tadej Slapnik: "Mladi - prioriteta vlade!"
Uredništvo mlad.si objavlja intervju z državnim sekretarjem v vladnem kabinetu, Tadejem
Slapnikom ki ga je Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje pripravil za SINFO –
dvomesečni magazin v angleškem jeziku oziroma promocijsko revijo, ki prinaša izbor
zanimivih prispevkov s področja gospodarstva, kulture, znanosti, športa in turizma. več >
Vir: uredništvo mlad.si
MC Idrija: "Vse odločitve, program – delovanje soustvarjamo mladi do 30 let!"
Uredništvo www.mlad.si objavlja intervju z ekipo Mladinskega centra Idrija. Gre za mladinski
center, kjer se dogaja! Kjer se mladostniki zabavajo, spoznavajo sovrstnike, kujejo nove
projekte in širijo pozitivno mladinsko energijo. več >
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
MP Moste v letu 2017
Kar težko je po vseh te prazničnih dnevih spet stopiti nazaj v kolesje, ampak mladi iz MPM,
Moste Zaolška 55 v Ljubljani, so uspešno startali. več >
Vir: Združenje SEZAM
Mlade inspiriral MCC Hostel
Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). več >
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Vir: MCDD
Mladi odpravljajo vrzeli
V co-working prostorih MCDD je tako potekalo drugo delovno srečanje mladih s področja
arhitekture in oblikovanja. več >
Vir: MCDD
Rešen izziv lahko pomeni zaposlitev
Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je podpora mladim pri vstopu na trg dela in
iskanju zaposlitve. več >
Vir: MCT
Izbrane fotografije
Mladinski center Dravinjske doline je v okviru programskega stebra Patriot konec leta 2016
organiziral foto natečaj z naslovom »Sem puj, sn te fprašo.«. več >
Vir: MCDD
O pogumu in vztrajnosti
V Mladinskem centru Brežice so organizirali zanimivo predavanje, kjer so prisluhnili zgodbi o
pogumu, vztrajnost in neusahljivi volji do življenja. več >
Vir: ZPTM Brežice
E-cikliraj delavnice so tu
Pred dnevi so na Gimnaziji Brežice izvedli zanimivo delavnico na temo recikliranja eodpadkov (e-odpadek = Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno
delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje). več >
Vir: ZPTM Brežice
E-cikliraj v Brežicah
"Če E-cikliramo vsi, se boljše živi,” to je eden izmed sloganov, ki so se jih brežiški gimnazijci v
petek, 13. januarja 2017, domislili na letošnji otvoritveni delavnici iz sklopa delavnic »Eodpadki in naše okolje«. več >
Vir: Mreža MaMa
MC ULCA in Junaki zaposlovanja
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Enajstega januarja zjutraj so se vrata MC ULCA odprla že zelo zgodaj! več >
Vir: Zavod BOB

Trening socialnih veščin
Med 20. in 22. januarjem smo se CPM-jevci zbrali v Vrtičah pri Mariboru, kjer so imeli redni
letni občni zbor društva, kateremu pa je v prihajajočih dveh dneh sledilo še interno
izobraževanje za prostovoljce in zaposlene. več >
Vir: Društvo CPM
Mladi soustvarjajo
V Mladinskem centru Dravinjske doline se je v sklopu projekta Mladinske kreativne
produkcije (MKP) izoblikovala skupnost arhitektov in oblikovalcev. več >
Vir: MCDD
Količkanje 2017
Na lepo sončno soboto, 21. januarja, je na smučišču Rudno pri Železnikih potekal
smučarsko/borderski dogodek Količkanje za skavtinje in skavte iz cele Slovenije. več >
Vir: ZSKSS

NACIONALNO
Mreža MaMa Januar - Junij 2017
Mladinska mreža MaMa je za bralke in bralce mlad.si pripravila pregled projektnih aktivnosti
v prvi polovici leta 2017. Vabljeni k branju. več >
Vir: Mreža MaMa
Energetski startup pospeševalnik
Medijska hiša Energetika.NET s svojim Zavodom Modri svet za mlade v sodelovanju z ABC
pospeševalnikom snuje prvi energetski pospeševalnik v Sloveniji in regiji JV Evrope. več >
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Vir: uredništvo mlad.si
Ustvarite slogan ali logo
V Amnesty International Slovenije razpisujejo natečaj za mlade, stare od 15 do 29 let, za
izdelavo slogana in/ali logotipa na temo strpnosti in diskriminacije. več >
Vir: Amnesty International

MSS nagrade za diplomante
Mladinski svet Slovenije je objavil razpis za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s
področja mladih v letu 2016. več >
Vir: MSS
Nova dimenzija mobilnosti
V Podcerkvi ob Cerkniškem jezeru odprli prvi hostel v celoti dostopen invalidom na vozičkih.
več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Znanje naravoslovja
Zveza za tehnično kulturo Slovenije je razglasila zmagovalce 5. državnega tekmovanja iz
znanja naravoslovja, ki je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika srednjih šol. več >
Vir: ZOTKS
Bi delal/a na URSM?
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z današnjim dnem objavilo prosto delovno
mesto VIŠJI SVETOVALEC v Uradu Republike Slovenije za mladino. Rok za prijavo je 8 dni. več >
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
Etični kodeks poslovanja!
Mladi iz petih držav (Slovenija, Madžarska, Italija, Nemčija, Belgija) so v okviru projekta
Youth for Enterpreneurship and Business Ethics, zapisali svoj etični kodeks poslovanja! več >
Vir: Socialna akademija
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Za soorganiziranje prostovoljnega dela
Zavod Voluntariat objavlja razpis za soorganiziranje prostovoljnega dela v letu 2017. Razpis je
namenjen vsem neprofitnim organizacijam v Sloveniji, ki želijo v letu 2017 organizirati
mednarodne prostovoljske tabore. več >
Vir: Zavod Voluntariat

Valter osvaja Evropo
Skoraj natanko štiri leta po tem, ko je Valter-ljubkovalno ime za kombi – skupaj s svojima
lastnikoma Nino in Rokom Klančnikom osvojil Evropo, prihaja na knjižne police še knjiga z
vtisi z velikega popotovanja. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec
3- mesečna praksa
Zavod Voluntariat tudi letos vabi mlade med 21. in 30. letom k sodelovanju v aktivnostih
globalnega učenja z izkušnjo 3-mesečne prostovoljske prakse, tokrat v Mjanmaru, Keniji in
Južnoafriški republiki (JAR). več >
Vir: Zavod Voluntariat
Evropska prestolnica mladih 2017
Evropska prestolnica mladih za leto 2017 je Varna, eno večjih mest v Bolgariji. več >
Vir: uredništvo mlad.si
18. Bienale mladih umetnikov
ŠKUC, BJCEM in Ministrstvo za kulturo Republike Albanije najavljajo začetek mednarodnega
multidisciplinarnega dogodka, 18. Bienala mladih umetnikov Mediterranea. več >
Vir: ŠKUC
Razpis za zbornik
Dom mladih Pančevo poziva vse zainteresirane mlade avtorje naj pošljejo svoja dela na
razpis za Zbirko poezij in kratkih proz mladih iz ex-Yu držav – ”Rokopisi 40”. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Prepoznaj sovražni govor
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Mladinski oddelek pri Svetu Evrope, je objavil razpis za trening “Razvoj protiukrepov in
alternativnih vidikov do sovražnega govora skozi izobraževanje o človekovih pravicah,” ki bo
organiziran v okviru gibanja “Ne sovraži.” več >
Vir: uredništvo mlad.si

“Sen kresne noči"
Združenje EPEKA, soc. p., sodeluje pri projektu “Sen kresne noči” (Midsummer Night’s
Dream), ki na podlagi proučevanja praznovanj praznikov v raznolikih evropskih regijah
spodbuja solidarnost in sprejemanje drugačnosti ter kulturnih razlik. več >
Vir: Združenje EPEKA
Mladinska izmenjava
EPEKA, soc. p., kot partner sodeluje pri projektu mladinske izmenjave “Changing the
Picture”, ki bo potekal od 9. do 16. avgusta v Sofiji, prestolnici Bulgarije. več >
Vir: Združenje EPEKA
Coaching v mladinskem delu
Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri projektu Mindful Coaching in Youth
Work/Coaching v mladinskem delu. Usposabljanje se bo odvijalo v mestu Nowy Sacz na
Poljskem od 18. do 25. februarja 2017. več >
Vir: Združenje EPEKA
Planting Cities
Od torka, 3. 1. 2017, do sobote, 7. 1. 2017, je v Katmanduju, v Nepalu, potekalo zaključno
mednarodno srečanje projektnih partnerjev in konferenca projekta Planting Cities – PLACE.
več >
Vir: PiNA
Socialno podjetništvo kot rešitev
Združenje EPEKA, socialno podjetje, sodeluje kot partner pri projektu Socialno podjetništvo
kot ena od rešitev za evropsko begunsko krizo, ki ga koordinira Centar za savremene životne
kompetencije iz Beograda. več >
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Vir: Združenje EPEKA
Vzpostavljanje partnerstev
Združenje EPEKA, socialno podjetje, je partner pri projektu vzpostavljanja partnerstev
Mladinsko športno delo povečuje vključenost in sprejemanje različnosti v Evropi, ki ga
koordinira Aktivni mladi u srečnoj Evropi, Pančevo. več >
Vir: Združenje EPEKA
Udeležba na skupščini ENYC
Mreža ENYC (European Network of Youth Center) je bila ustanovljena leta 2003 pod okriljem
Sveta Evrope z resolucijo CM/Res(2008)23 Mladinska politika Sveta Evrope. več >
Vir: MC Krško
Nagrajenci YESSS 2016
Sara Širnik z ekipo Projekta Livada je ena od petih izbranih nagrajenih idej mednarodnega
natečaja YESS 2016 za mlade za razvoj socialnih podjetij in prejemnica 1.000 € za njen zagon.
več >
Vir: PiNA
Socialno podjetništvo
Od inovativnega razmišljanja in družbene empatije do sposobnosti imeti jasno vizijo tudi
takrat, ko večina odneha. več >
Vir: PiNA
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