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 MEPI forum 2017


 FOTO in IZJAVA TEDNA
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 Kje pa ti preživljaš počitnice?


 Skavti postavili Ljubljano
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ČLANKI 
 

 Mladi, okolje in turizem


 Res ni služb za mlade?


 Mnogo več, kot mreža Youth Hostlov


 Lahkih nog naokrog
 

INTERVJU 

 

 “Evropska mladinska kartica dela življenje mladega človeka lažje”
 Usposabljanje na delovnem mestu
 Velenjčani “mamo čez”!
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 Svoboda
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LOKALNO 

 

 Model M Slovenija v Murski Soboti
 Meet and Code natečaj
 Projekt Martinček 2017
 Solidarnost velja!
 Ideje za branja in drugačna spoznanja
 Počitniški kino v Idriji
 Zaključek mednarodne mladinske izmenjave
 V znamenju kreativnosti
 Revitalizacija trške hiše v Vitanju
 Pomoč mladih na Festivalu Čira Čara
 Bajina bašta 2017
 Na Debelem rtiču se igramo
 CPM-jevci na Treningu socialnih veščin

 
 

 

NACIONALNO 

 

 

 Razpis za sofinanciranje zaposlitev


 Nacionalna mladinska konferenca


 Vseslovenski in regionalni video natečaj


 Prvo polletje Mreže MaMa


 Pomembne novosti v zvezi z NPK


 Ključ do vključenosti


 Potuj, misli, deli


 Spodbujanje podjetništva med mladimi 2017-2019


 Mladinska izmenjava Donkeink


 Delovni dan v OZN


 Zaposlitev na področju mladinskega dela
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MEDNARODNO 

 

 Usposabljanje za mladinske delavce


 Evropski mladinski dogodek


 Mednarodna mladinska konferenca


 “LOLIPOP 2017″


 Publikacija “Sodelovati, informirati, opolnomočiti”


 Publikacija o človekovih pravicah


 Evropska strategija usposabljanj


 Svetovni dan veščin mladih


 Šola kreativnosti gre v tujino


 Evropska mladinska konferenca


 Priložnost za opravljanje EVS v Franciji


 Iščemo udeležence za mladinsko srečanje
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NOVICE 

 

Projekt socialnega podjetništva za mladeM 

 

Na Mladinskem centru Šentjur, organizacijska enota Razvojne agencije Kozjansko, smo 

zaključili z enoletnim projektom o socialnem podjetništvu za mlade “Set up!”. V času 

projekta, ki ga je sofinancirala Evropska komisija iz programa Erasmus+ Mladi v akciji, je 

skupina mladih iz Kozjanskega in Obsotelja odkrivala socialno podjetništvo ter spoznala po 

čem se socialno podjetništvo razlikuje od tradicionalnega podjetništva. več> 

 

Vir: Razvojna agencija Kozjansko 

 

Predstavitev javnega razpisa 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino v letošnjem letu načrtuje 

objavo javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Z 

javnim razpisom se spodbuja zaposlovanje mladih na področju mladinskega dela. več > 

 

Vir: Urad RS za mladino 

 

Zemljevid za mlade popotnike 

 

V okviru Ljubljanske mreže info točk – L`MIT je izšel nov zemljevid za mlade popotnike USE-IT 

Ljubljana. Zemljevid je brezplačen in ponuja nekomercialne informacije, saj so za njegovo 

vsebino in podobo znova poskrbeli mladi iz lokalnega okolja. Več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Skavti prvi v program vključujejo MEPI 
 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je podpisalo pogodbo o izvajanju 

programa MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), ki je mednarodni program osebno 

socialnega razvoja in vključuje mlade med 14. in 25. letom starosti ter jih spodbuja k 

večji odgovornosti za lasten osebnostni in poklicni razvoj. več> 

 

Vir: Združenje slovenskih skavtinj in skavtov 

 

MCC postal nov mentorski kotiček 

 

MCC Celjski mladinski center se je pridružil projektu Mentorski program – Uči se od 
najboljših in tako postal nova lokacija za izvajanje Mentorskih kotičkov. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 
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Uvodno srečanje za mladinsko izmenjavo 

 

Med 16. in 19.6.2017 je potekalo uvodno srečanje vodij mladinske izmenjave imenovane 

˝Emoticon˝, ki bo potekala v juliju v mestu Palermo, Sicilija. V mladinski izmenjavi sodeluje 

tudi naš Celjski mladinski center, ki na izmenjavo pošilja pet udeležencev ter tako krepi 

mobilnost mladih kot ključno aktivnost 1 v programu Erasmus+. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

 

Poletni čas je za mlade odlična priložnost, da se z nahrbtnikom na rami odpravijo na pot in 

vsakodnevno rutino zamenjajo za nova doživetja, poznanstva in izkušnje, ki bogatijo 

njihova življenja. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Mladifest 2017 

 

Ste pripravljeni na letošnje poletje? Pravijo, da bo vroče, saj se je v zraku nekaj kuhalo že 

med letom, mladinski vročinski val pa bo Sežano zadel v juliju! Njegov vrhunec bo v mesto 

prinesel glasbene, gledališke, športne, medgeneracijske in ustvarjalne pretrese. 

Intenzivnost? 23. stopnja po vročinski lestvici. Ime mladinskega pojava? Mladifest. več > 

 

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
 

Pohodne poti po Prlekiji 
 
Prlekija nudi zelo različna rekreativno turistična doživetja. tega se že od ustanovitve 

organizacije v letu 1994 zavedajo tudi v Mladinskem centru Prlekije. več > 

 

Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p. 

 

8. Evropska platforma mladinskih centrov 

 

Mitja Valentinc, direktor Mladinskega centra Krško se je med 26. in 29. junijem udeležil 8. 
Evropske platforme mladinskih centrov. več > 

 

Vir: Mladinski center Krško 

 

Bašta fest – festival z dušo! 

 

Tudi letos se je ekipa mladih iz Mladinskega centra Krško, ki jih tako ali drugače zanima 

film, že četrto leto zapored med 29. junijem in 2. julijem 2017, udeležila prekrasnega 

festivala Bašta fest. več > 

 

Vir: Mladinski center Krško 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/2017/07/porocilo-uvodnega-srecanja-za-mladinsko-izmenjavo/
http://mlad.si/2017/07/foto-in-izjava-tedna-17/
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http://mlad.si/2017/07/8-evropska-platforma-mladinskih-centrov/
http://mlad.si/2017/07/basta-fest-festival-z-duso/
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Varno vožnjo na poti v poletje 

 

Poletje je čas počitnic, je čas brezskrbnosti in brezdelja, predvsem pa čas težko 

pričakovanega oddiha. Realna slika pa kaže, da je poletje obenem tudi čas, ko se zgodi 

največ prometnih nesreč. Zavod Vozim je za bralce portala mlad.si pripravil priporočila za 

varno vedenje mladih na cesti. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

MOOSVID 

 

Mnogi med nami se še vedno ne zavedajo težav, s katerimi se srečujejo mladi gluhi, zato se ti 

pogosto počutijo ujete v začaran krog komunikacijske osamljenosti, saj se težje vključijo v 

družbo in imajo več težav na področju pridobivanja informacij. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Zaposlitev na področju mladinskega dela 

 

V petek, 14. juija 2017, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

poteka predhodna predstavitev javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega 

dela v mladinskem sektorju. več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

 

Tokratno Foto in izjavo tedna namenjamo Evropski mladinski kartici, ki jo je za uredništvo 

mlad.si v poglobljenem intervjuju, predstavil direktor Zavoda Mobin, Jan Peloza. več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Razpis kandidacijskih postopkov 

 

Mladinski svet Slovenije obvešča vse organizacije, ki delujejo v javnem interesu v 

mladinskem sektorju, da je 5. julija 2017 objavil Razpis za izbor predstavnikov v Svetu 

Vlade RS za mladino za naslednje skupine mladinskih organizacij. več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 
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Marš na(d) delo! 

 

Zavod Bob vas v sklopu projekta Marš na(d) trg dela vabi na javno razpravo na temo 
brezposelnosti mladih, ki bo v četrtek, 27. julija 2017, ob 13. uri v MC ULCA. več> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

Dogajanje mladinskega centra Bob 

 

MC Bob spodbuja tudi mreženje znotraj projektov Zavoda Bob in tako v sodelovanju z ekipo 

Livada Lab soustvarja urbane zelene površine. S tem namenom smo si rezervirali zadnja dva 

dni v tednu. več> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

Vključi se v PUM-O 

 

Ste stari med 15 in 26 let in potrebujete pomoč pri učenju in podporo pri iskanju zaposlitve. 

Al pa bi si želite samo kakšne zanimive aktivnosti skozi poletje? Obiščite Zavod Bob in 

preverite kaj vam ponuja program Projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-O). več> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

Gradnja skupnosti parka 

 

Vabljeni, da se vsak četrtek med 16.30 in 20.30 v Severnem mestnem parku 
priključite kreativni ekipi Mc Bob. več> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

Marš na(d) trg dela 

 

Si končal s šolo, ali pa si “en popravni izpit” stran od tega? Si star_a med 15 in 20 let, iščeš 

delo med poletjem, pa ne bi šel_a (spet) delati v strežbo? Relevantne delovne izkušnje so 

pri prodoru na trg dela zelo pomembne. Pridobivaš jih lahko, tudi če še nisi končal_a s 

formalnim izobraževanjem. več> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

NEXTival – festival po naše! 

 

Letos je že osmo leto zapored potekal festival za mlade – NEXTival. Dela smo se lotili z 
veliko vnemo in optimizmom, ki sta nas spremljala ves čas med pripravo. več> 

 

Vir: Zavod BOB 
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Kombi makeover! 

 

Če si se v mesecu juniju sprehajal v okolici Zavoda Bob, si lahko slišal zvoke vrtalnika in žage. 

Lahko si opazil, da človekINJE preživljamo nadpovprečno količino časa na parkirišču. Razlog za 

“naredi si sam” (DIY) vzdušje je kombi, ki bo postal bogato opremljen mobilni center. več> 

 

Vir: Zavod BOB 

 

Bobni, ogenj in bombe 

 

Pretekli petek so se nad Ljubljano zgrinjali oblaki, veter je dvigoval pesek na bližnjem 

parkirišču, prve dežne kaplje so se že spusile z oblakov. Telefoni so zvonili, leteli so SMS-

ji: “Kje se dobimo? A piknik bo?“ Več> 
 

Vir: Zavod BOB 

 

Glas mladih 

 

Društvo Skam poziva vse mlade, da do 20. septembra 2017, izpolnijo vprašalnik, ki so ga 
za boljše razumevanje položaja mladih, pripravili na tajništvu sinode v Vatikanu.. več> 
 

Vir: Društvo SKAM 

 

MEPI forum 2017 

 

Zadnji petek v mesecu juniju, natančneje, 30.6.2017 je na Gimnaziji Celje – Center potekal že 
četrti Nacionalni MEPI forum. Forum je nosil naslov: “Povezani že 20 let”. Več> 

 

Vir: MEPI 

 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

 

Tedenska rubrika foto in izjava tedna gre v Velenje, kjer je h glasbenemu uspehu 
mladega hip-hoperja pod imenom Mrigo, pripomogel tudi Mladinski center Velenje.več> 

 

Vir: urednišvo mlad.si 

 

Fotografska ekskurzija 

 

V začetku julija so se mladi fotografi Centra za mlade Domžale, ki skozi leto 
obiskujejo fotografske delavnice odpravili ob idilično Kolpo. več> 

 

Vir: Center za mlade Domžale 
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Slovenski dijaki ponovno uspešni 

 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je sporočila, da se je prek kratkim na Tajskem 

zaključila 49. mednarodna kemijska olimpijada. Slovenski dijaki so se izkazali tudi letos, saj se 

v domovino vračajo z dvema srebrnima in eno bronasto medaljo ter častnim priznanjem. 

več> 

 

Vir: ZOTKS 

 

Kje pa ti preživljaš počitnice? 
 
 

Poletje je pravi čas, da ga izkoristimo tudi za dejavnosti, za katere nam med letom 

zmanjka časa. Na uredništvu mlad.si smo zato pregledali in povprašali, kaj v času počitnic 

za mlade pripravljajo mladinski delavci v mladinskih in drugih organizacijah. več> 

 

vir: uredništvo mlad.si 

 

Skavti postavili Ljubljano 
 
 

ed 20. in 30. julijem poteka prvi tabor vseh ljubljanskih skavtinj in skavtov vseh starostnih 

skupin pod imenom Emonada, kjer se je zbralo okrog 500 mladih skavtov. več> 

 

vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

 

Ker se tudi na uredništvu mlad.si zavedamo pomena kritičnega mišljenja mladih, tokratno 
 

rubriko foto in izjava tedna namenjamo razmišljujočemu prispevku o svobodi v neskončni 
 

možnosti izbire, ki nam jo iluzorni prikazuje delovanje kapitalizma. več > 
 
 

vir: uredništvo mlad.si 
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ČLANKI 
 

Mladi, okolje in turizem 
 
 

 

Mesec junij smo namenili temi mladi in informiranje. Na temo informiranja kot najbolj brana 

prispevka izpostavljamo Nacionalni posvet o informiranju za mlade in Evropsko mladinsko 

kartico. Visoko število ogledov je prav tako dosegel prispevek Kako je mladinski delavec 

postal poklic, ob svetovnem dnevu beguncev pa je na omenjeno temo več ogledov pritegnilo 

tudi mnenje evropskega poslanca Igorja Šoltesa. več> 
 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Res ni služb za mlade? 

 

V sredo, 28. junija 2017, je Zavod Ypsilon z udeleženci projekta Made with Y in širšo javnostjo 

preživel v Orehovem gaju (Ljubljana) na Zaključni konferenci prvega cikla projekta Made with Y. 

Novinarsko konferenco je vodil Andraž Šiler, strokovni direktor Zavoda Ypsilon. več> 
 

Vir: Zavod Ypsilon 

 

Mnogo več, kot mreža Youth Hostlov 

 

V okviru julijske mesečne teme smo se na uredništvu mlad.si obrnili na Popotniško združenje 

Slovenije. PZS je nevladna mladinska neprofitna organizacija, ki se ukvarja z mobilnostjo 

mladih ter v tem smislu predvsem z mladinskim popotništvom, katerega namen je 

spodbuditi mlade in mlade po srcu k raziskovanju domovine in tujih kultur in krajev ter jih 

motivirati, da že v mladih letih pridobijo izkušnje s potovanj, tako doma, kot v tujini. več > 
 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

Lahkih nog naokrog 

 

Si tudi ti želiš raziskovati svet, pa nikoli ni pravi čas in nikoli dovolj denarja? Na uredništvu 

mlad.si vam predstavljamo Katarino in Roka Hočevar, mlada popotnika, zakonca in avtorja 

popotniškega bloga Lahkih nog naokrog, ki sta do danes obiskala že 54 držav po svetu, 

številka pa vztrajno narašča. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
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MNENJA 

 

 

Svoboda 
 

V 9. številki Zine Pizda!, ki jo izdaja Kolektiv Pizda! je objavljen članek na temo svobode 
in delovanja kapitalizma. Več> 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 

INTERVJU 
 

“Evropska mladinska kartica dela življenje mladega človeka lažje” 
 
 
 

Na uredništvu portala mlad.si, smo v okviru mesečne teme “Mladi, okolje in turizem” za 

intervju prosili Jana Pelozo, direktorja Zavoda Mobin, ki v Sloveniji izvaja program Evropske 

mladinske kartice. Več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Usposabljanje na delovnem mestu 
 
 

Projekt Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela, ki ga 

v sodelovanju z Občino Ajdovščina, lokalnimi podjetji in Zavodom RS za zaposlovanje izvaja 

Inštitut za mladinsko politiko, že prehaja v svojo drugo oziroma v tretjo fazo, katere ključni 

namen je povezati mlade iskalce zaposlitve z lokalnim trgom dela. Več> 
 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

 

Velenjčani “mamo čez”! 
 
 

Na uredništvu mlad.si smo v okviru rubrike Uspešni mladi za uspešne mlade, za 

sodelovanje prosili velenjskega hip-hoperja Mriga. Njegovi začetki segajo v MC Velenje, kjer 

se je imel prvič priložnost širši publiki predstaviti tudi na odru, kasneje pa je v domačem 

MC-ju sodeloval tudi pri ustvarjanju glasbeno-kulturnega programa. Več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
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ANKETA 
 

Anketa o potrebah in željah mladih Celjanov 

 

Celjski mladinski center je začel delovati v letu 2005. Vizija, kateri sledi je postati 

organizacija, ki se bo uspešno odzivala na potrebe mladih v prihodnosti, ter 

sooblikovala prostor druženja, zabave, ustvarjanja in pridobivanja novih znanj. Več> 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

LOKALNO 

 

Model M Slovenija v Murski Soboti 
 

 

V Murski Soboti se je projekt začel izvajati 23.5.2017, zaključil pa se je 29.6.2017. Za 15 

mladih je bila udeležba brezplačna. Povezali so se s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi 

udeleženci projekta ter tako spoznali in izvedeli veliko informacij, ki so pri iskanju zaposlitve 

nujne. več > 
 

Vir: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
 

Meet and Code natečaj 
 
 

Zavod MISSS v imenu TechSoup Slovenija razpisuje natečaj za izvedbo dogodka MEET AND 

CODE za mlade med 8. In 24. letom. Preverite svojo upravičenost za izvedbo dogodka z 

registracijo vaše nevladne organizacije na platformo TechSoup Slovenija. več> 
 

Vir: Zavod MISSS 
 
 

 

Projekt Martinček 2017 
 
 

V trenutku, ko se konec junija zaprejo šolska vrata in za dobra 2 meseca ugasnejo šolski 

zvonovi, se dogajanje, otroški smeh in kriki preselijo na Debeli rtič. Tako je bilo tudi letos, ko 

se je 3.7.2017 pričel naš projekt Martinček. več> 
 

Vir: UMMI, Zavod za izobraževanje Koper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/2017/07/anketa-o-potrebah-in-zeljah-mladih-celjanov/
http://mlad.si/2017/07/model-m-slovenija-murska-sobota/
http://mlad.si/2017/07/meet-and-code-natecaj/
http://mlad.si/2017/07/projekt-martincek-2017/


Solidarnost velja! 
 

Za Tima Bučarja se gre, mladinca, prostovoljca, startupovca, mladega podjetnika, ki je v 

otroštvu prebolel hudo bolezen, zaradi katere je imel toliko operacij, da zdaj lahko hodi in 

dela. Za Tima, velikega borca, ki deluje na območju Ljubljane in spoznate ga lahko hitro, saj 

neutrudno poganja voziček, na katerem peče palačinke, prevaža različne reklamne materiale 

za različne mladinske akcije. več > 

 
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

Ideje za branja in drugačna spoznanja 
 

 

V sredo, 14. 6. 2017, se je na Ljudski univerzi Sežana izvedla delavnica Društva Humanitas z 

naslovom “Skozi oči begunca“, sicer del sklopa dogodkov Paralelni svetovi, v organizaciji 

mladinskega centra Podlaga. Namen delavnice je bil predstaviti mladim težke razmere, s 

katerimi se soočajo begunci ter jih spomniti v kakšnem čudovitem svetu sami živijo. več> 
 

Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

 

Počitniški kino v Idriji 
 

 

Počitniški kino, ki ga v soorganizaciji pripravljata Mladinski center Idrija in Mestna knjižnica in 
čitalnica Idrija, tudi letošnje poletje poteka na štirih različnih lokalcij v Idriji. več > 
 

Vir: Mladinski center Idrija 

 

Zaključek mednarodne mladinske izmenjave 
 

 

Med 14. in 21. julijem je Mladinski center Zagorje gostil mednarodno mladinsko izmenjavo 

“How to get a job 101”. Tako za organizatorje, izvajalce, kot tudi za 17 mladih udeležencev iz 

Slovenije, Estonije in Cipra, je bila izmenjava neprecenljiva izkušnja. več> 
 

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 
 

V znamenju kreativnosti 
 

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v sklopu projekta Socio – večgeneracijski 

center (Socio VGC) na dvorcu Trebnik za otroke izvedel že drugi termin Poletne šole 

kreativnosti. več > 
 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
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Revitalizacija trške hiše v Vitanju 
 
 

Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). 

Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja so v sodelovanju 

z Občino Vitanje na javni razgrnitvi, v prostorih Občine Vitanje, predstavili idejni projekt 

prenove trške hiše v Vitanju. več> 
 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

 

Pomoč mladih na Festivalu Čira Čara 
 
 

 

V juniju smo v okviru Vile Čira Čara, hiše za otroke in mlade pod okriljem Zavoda Manipura 
organizirali zabavno druženje za otroke, mlade in starše “Festival Čira Čara. več > 
 

Vir: Zavod Manipura 

 

Bajina bašta 2017 
 

 

udi letošnje leto smo se z Mladinskim centrom Krško udeležili štiri dnevnega potovanja v 

Bajino Bašto. Bajina Bašta je naselje v Srbiji, ki je središče istoimenske občine. Vsako leto se 

tam udeležimo sodelovanja na Drinski regati, priredimo slovenski večer ter si ogledamo 

značilnosti Srbije. Tudi letos ni bilo nič drugače. več> 
 

Vir: Mladinski center Krško 

 

Na Debelem rtiču se igramo 
 
 

Drugi termin projekta Martinček, ki se je izvajal med 9. in 13. julijem je bil predvsem igrivo 

obarvan. Obiskali sta nas dve simpatični dekleti, Alisa Dolar Bratuša in Klara Bohinc, ki sta na 

Debelem rtiču poskrbeli za smeh in dobro voljo. več> 
 

Vir: UMMI, Zavod za izobraževanje Koper 

 

CPM-jevci na Treningu socialnih veščin 
 
 

V juliju 2017 je bila taborniška hišica sredi gozda v dolini reke Soče ponovno rezervirana za 

Trening socialnih veščin pod okriljem Društva Center za pomoč mladim. 22 ljudi se je odločilo 

šest dni (pre)živeti z neznanci in na ta način, kot že ime pove, osvojiti in trenirati socialne 

veščine, ki pridejo prav v vsakdanjem življenju. več> 
 

Vir: Društvo center za pomoč mladim 
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NACIONALNO 

 

 

Razpis za sofinanciranje zaposlitev 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis “Spodbujanje zaposlovanja 

mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z 

nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami”. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Nacionalna mladinska konferenca 

 

Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Agencijo RS za okolje, 

Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija organizira Nacinalno konferenco o trajnostni 

mobilnosti za mlade, ki bo potekala 20. septembra 2017 v Hiši EU v Ljubljani. več> 
 

Vir: No Excuse Slovenija 

 

Vseslovenski in regionalni video natečaj 
 

Zavod Nefiks, v sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve, ki ga sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, vabi vse kreativne mlade iskalce 

zaposlitve do 29. leta, da se prijavijo na vseslovenski in/ali regionalni video natečaj. več> 
 

Vir: Zavod Nefiks 

 

Prvo polletje Mreže MaMa 

 

Za nami je prva polovica leta, zato smo na Mreži MaMa pripravili obsežno poročilo, v 

katerem smo zabeležili vse pomembne aktivnosti v letu 2017, tako na nacionalni kot 

mednarodni ravni. Poleg dosedanjega dogajanja, boste v poročilu prav tako izvedeli, kateri so 

izzivi, ki nas čakajo v nadaljevanju leta in kaj za vas pripravljamo od avgusta do zaključka leta. 

več> 
 

Vir: Mladinska mreža MaMa 

 

Pomembne novosti v zvezi z NPK 

 

Potem, ko je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 2. junija 2017, 

dokončno potrdil Katalog strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo 

(NPK) Mladinski delavec/delavka, se nadaljujejo postopki za pridobitev omenjene 

kvalifikacije. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
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Ključ do vključenosti 

 

MOVIT, Nacionalna agencija programa E+: Mladi v akciji, v sklopu mednarodnega projekta na 

temo socialnega vključevanja, v katerega je vključenih 13 nacionalnih agencij, organizira 

projekt, osredotočen na mlade z depriviligiranih območij. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si, povzeto po L’mit 

 

Potuj, misli, deli 

 

Zavod MISSS v sodelovanju z Uradom RS za mladino v torek, 20. junij 2017, organizira 

nacionalni posvet na področju informiranja mladih. V pripravo posveta so vključeni tudi drugi 

pomembni deležniki na nacionalni ravni, ki so tesno povezani s področjem informiranja za 

mlade. več> 
 

Vir: Socialna akademija 

 

Spodbujanje podjetništva med mladimi 2017-2019 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek, 14, julija 2017, v 

okviru sheme Jamstvo za mlade, objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja 

podjetništva med mladimi 2017-2019. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Mladinska izmenjava Donkeink 

 

Na Zavodu Nefiks vas vabijo na desetdnevno mladinsko izmenjavo, ki bo potekala v okviru 

programa ERASMUS +. Izmenjava je namenjena mladim, starim od 14 do 17 let, potekala pa 

bo od 8.-17. 9. 2017. Izmenjave se bo udeležilo 36 mladostnikov, ki jih zanima narava in 

umetniško izražanje. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Delovni dan v OZN 

 

Želiš en dan preživeti z vpogledom v delovanje Organizacije združenih narodov (OZN) na 

Dunaju? Shadowing programme študentom omogoča, da en delovni dan spremljajo delo 

zaposlenega pri OZN in tako pridobijo vpogled v mednarodni svet Dunajskega 

mednarodnega centra (Vienna International Centre). več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
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Zaposlitev na področju mladinskega dela 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino v letošnjem letu načrtuje 

objavo javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Z 

javnim razpisom se spodbuja zaposlovanje mladih na področju mladinskega dela. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Lista kandidatur za SVM 

 

Na Mladinskem svetu Slovenije je 20. julija je potekel rok za oddajo kandidatur za izbor 

članov Sveta Vlade RS za mladino. Na MSS je v roku prispelo 14 veljavnih kandidatur; seznam 

si lahko ogledate v nadaljevanju. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

MEDNARODNO 

 

Usposabljanje za mladinske delavce 

 

Celjski mladinski center, znotraj katerega deluje Informacijska točka Europe Direct Savinjska, 

išče 2 mladinska delavca za usposabljanje “YOUTH IN WORK – Innovation in youth work“, ki 

bo potekalo v mestu Bilbao v Španiji med 7. in 10. septembrom 2017. več> 
 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Evropski mladinski dogodek 

 

Evropski mladinski dogodek (European Youth Event) je edinstvena priložnost za mlade iz vse 

Evrope, da izrazijo svoj glas in predlagajo inovativne rešitve za prihodnost Evrope. Dogodek 

organizira Evropski parlament in bo potekal od 1. do 2. junija 2018 v Strasbourgu. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Mednarodna mladinska konferenca 

 

Vabljeni na 15. edicijo mednarodne mladinske konference z naslovom “European Values for 

the Future of SEE countries”. Konferenca bo potekala od 15. do 19. septembra 2017, v 

Kruševem, v Makedoniji. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si, povzeto po IYC “European Values for the Future of SEE countries” 
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“LOLIPOP 2017″ 

 

LOLIPOP je v preteklosti bil reden spremljevalec mladinskega poletnega dogajanja, letos 

pa se je zagnana skupina entuziastov odločila, da bo ponovno obudila festival v Radljah ob 

Dravi. več> 
 

Vir: Mladi forum SD 

 

Publikacija “Sodelovati, informirati, opolnomočiti” 

 

Evropska agencija za informiranje in svetovanje mladih – ERYICA v sodelovanju s 

partnerskimi organizacijami EYCA (European Youth Card Association) in Eurodesk je 

objavila publikacijo(dokument o stališču) z naslovom “Engage. Inform. Empower.” več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Publikacija o človekovih pravicah 

 

Svet Evrope je izdal publikacijo “Human Rights Education in action”. Publikacija 

predstavlja 16 projektov s področja izobraževanja o človekovih pravicah in si prizadeva 

osvetliti raznolikost in bogastvo praks s področja mladinskega dela. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Evropska strategija usposabljanj 

 

Na Movitu so prevedli Evropsko strategijo usposabljanj na področju mladine. Namen tega 

dokumenta je opisati posodobljeno Evropsko strategijo usposabljanj, strategijo Evropske 

komisije za podporo razvoju kakovostnega mladinskega dela v Evropi preko krepitve 

zmogljivosti. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Svetovni dan veščin mladih 

 

V soboto, 15. julija smo obeleževali Svetovni dan veščin mladih, ki so ga zaznamovali tudi na 

sedežu OZN v New Yorku s posebnim dogodkom, ki je potekal v sklopu Političnega foruma o 

trajnostnem razvoju na visoki ravni. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Šola kreativnosti gre v tujino 

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen na prijavi mednarodnih projektov v 
sklopu programa Erasmus+, ki ga izvaja Evropska komisija. več> 
 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
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Evropska mladinska konferenca 

 

Na Mladinskem svetu Slovenije iščejo enega kandidata/ko, ki bo s svojim znanjem, 

izkušnjami prispeval/a k nadgradnji procesa na evropski ravni in priporočila mladih iz 

Slovenije prenesel/a do evropskih odločevalcev in se še skupaj z dvema predstavnikoma 

mladih in dvema predstavnikoma Urada Republike Slovenije za mladino udeležil/a 

konference o Strukturiranem dialogu, ki bo potekala med 23. in 26. oktobrom 2017 v 

Estoniji. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Priložnost za opravljanje EVS v Franciji 

 

PiNA Terminal, v sodelovanju s francosko organizacijo Pistes-Solidaires, išče kandidate/-ke za 

opravljanje Evropske prostovoljske službe (EVS) v Franciji z začetkom v letu 2018. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
 

Iščemo udeležence za mladinsko srečanje 

 

Celjski mladinski center, znotraj katerega deluje Informacijska točka Europe Direct 

Savinjska, išče 6 udeležencev starih med 18-25 let za udeležbo na mednarodnem sestanku z 

imenom “ALPE ADRIA YOUTH MEETING 2017“, ki bo potekal v Velden am Worthersee v 

Avstriji med 17. in 23. septembrom 2017. več> 
 

Vir: uredništvo mlad.si 
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