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NOVICE
Mladi in obnovljivi viri energije
Mladinski center EKTC Maribor se je v okviru svoje dejavnosti Centra eksperimentov pridružil
dejavnostim slovenskega dogodka Dan za spremembe in je potekal 5.4.2017 v prostorih
Centra eksperimentov v Mariboru na Glavnem trgu 20. več>
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
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“Hrana ne orožje”
Mladinski center EKTC Maribor se je 8.4.2017 v okviru svoje dejavnosti Centra
eksperimentov pridružil dejavnostim slovenskega dogodka Dan za spremembe 2017 v
Mariboru. Tema osmega Dneva za spremembe, ki ga na nacionalni ravni koordinira
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je sodelovanje. Mladinski
center EKTC je z mobilnimi eksperimenti sodeloval v Magdalenskem parku. več >
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
“Mladi in varnost”
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ugotavlja, da varnosti kot dobrina ni
prioriteta vsake Vlade, zato je pomembno sporočilo letošnje konference “Mladi in varnost“,
ki je nedavno potekala v Malagi (Španija), da pomen varnost ne sme obstajati samo v teoriji,
ampak so pomembni konkretni rezultati v praksi. Več >
Vir: uredništvo mlad.si
Delati z mladimi je zakon!
Kaj vse se je dogajalo v zadnjem mesecu v mladinskem centru Bob ….? V slogu vetrovnih
vtisov … Vse to si lahko prebereš TU tu.. Nekaj slikovnih vtisov pa z veseljem poglej na
youtube Zavod Bob. več>
Vir: Zavod Bob
BITI – Spet na splet
V okviru zbirke knjižic BITI*, ki jih izdaja KUD Pozitiv v sodelovanju z Dijaškim domom Ivana
Cankarja, je izšla že 15. knjižica: “BITI – Spet na splet“. več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv
Predvsem pa “dogaja na Maršu”
Marševci smo vam pripravili kratka obvestilca o tem, kaj se nam je dogajalo v preteklem
mesecu. Poleg predstavitvenega filmčka, ki ga lahko pogledaš tukaj, nam je Slovenija res
postala majhna. več >
Vir: Zavod Bob
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Mladi pri deljenju informacij na spletu
V današnjem digitalnem svetu je deljenje zasebnih informacij in fotografij na družbenih
omrežjih kot sta Facebook in Instagram za mnoge nekaj povsem samoumevnega. Nova
raziskava Kaspersky Laba razkriva, da večina ljudi (93 %) deli podatke preko digitalnih
kanalov. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Lego robotika za študente Pedagoške fakultete
Dne 11.4.2017 smo imeli v EKTC Maribor Dan odprtih vrat. V okviru dneva odprtih vrat smo
v našem centru gostili 14 študentov programa predšolske vzgoje, Pedagoške fakultete,
Univerze v Mariboru. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Livada na obisku
Mojca, Matej, Gaj in Matjaž smo na “dan upora” odšli k “top modelu“, “hipsterju” po imenu
Zlatko in spoznali okolje, družino in vzdušje, ki ga ustvarjajo. več >
Vir: Zavod BOB
Odprta ULCA
Čakaš na vlak, na frenda al’ pa se sam’ na splošn’ nimaš k’m za d’t? PRIT’ V ULCO. več >
Vir: Zavod BOB
Mentorji prostovoljstva
V Mladinskem centru Prlekije od formiranja v letu 1994 dalje posvečajo izredno in
najpomembnejšo pozornost prav razvoju prostovoljstva. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
V Zalogu proti diskriminaciji
Mladi zmaji v partnerstvu s Četrtno skupnostjo Polje in v sodelovanju z Društvom DIH –
Enakopravni pod mavrico, številnimi prostovoljci ter partnerji, smo v nedeljo, 28. maja, v
Zalogu, na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog, gostili 19. družabno – rekreativno prireditev
Plata – Z nogometom proti diskriminaciji. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
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Pridi na pogovor v Smerokaz
Vsako sredo od 13.00 do 16.00 ure se v prostorih MC ULCA dogaja Smerokaz. več >
Vir: Zavod BOB
Najboljši esej o podjetništvu
Generalni direktorat Evropske komisije za enotni trg je objavil natečaj za mlade za najboljši
esej o podjetništvu 2017. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Sprejeta Nacionalna poklicna kvalifikacija
V petek, 2. junija 2017, je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje dokončno
potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo
(NPK) mladinski delavec/delavka. več>
Vir: uredništvo mlad.si
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tedensko rubriko foto in izjava tedna uredništvo mlad.si namenja Zavodu 404,
ustanovljenemu z namenom, da mladim posreduje tehnične veščine in jih navduši za
raziskovanje, znanost in podjetništvo. Resnični talenti se lahko namreč razvijajo le v
skupnosti, kjer so njihove ideje cenjene. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Medijski zajtrk
V petek, 2. junija 2017, je v prostorih Mladinskega sveta Slovenije potekal prvi Medijski zajtrk
MSS. Dogodek na katerem je Mladinski svet Slovenije predstavil svojo poslanstvo, trenutne
aktivnosti in aktualno problematiko mladih v Sloveniji. več>
Vir: Mladinski svet Slovenije
Projekt 20 za 20
Petek, 2. junij 2017, je bil za osnovnošolce ljubljanske Osnovne šole Ledina nadvse poseben
dan. Že res, da se vsi že veselijo zasluženih poletnih počitnic, vendar so se danes k pouku
odpravili z velikimi nasmeški na obrazu, saj so vedeli, da jih na prvi junijski petek čakajo
posebni obiski. več>
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Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije

Mednarodni večer v MC Idrija
My name is Ines and I’m a Spanish EVS volunteer in Mladinskem centru Idrija. I love
languages and cultures. več>
Vir: Mladinski center Idrija
Natečaj oblikovanja oblačil
Center mladih Koper in Zavod Fontico razpisujeta natečaj za mlade neuveljavljene modne
oblikovalce. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Festival RDEČI REVIRJI
Pretekli konec tedna se je v Zagorju zaključil 15. mednarodni festival uprizoritvenih
umetnosti, Festival Rdeči revirji. Festival se je začel v četrtek, 1.junija in zaključil v nedeljo 4.
junija 2017 v poznih večernih urah. Predtem je festival potekal še v Hrastniku in istočasno še
v Trbovljah. več>
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
BITI – Alkoritem.si
V okviru zbirke knjižic BITI*, ki jih izdaja KUD Pozitiv v sodelovanju z Dijaškim domom Ivana
Cankarja, je izšla še 16. knjižica: “ BITI Alkoritem.si“. več>
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv
Županja prisluhnila pobudam mladih v občini Črna na Koroškem
V petek, 2. junija, je v Črni na Koroškem potekala javna tribuna, katere namen je bil
spodbuditi mlade, da podajo svoja mnenja, želje in konkretne predloge, na podlagi katerih se
bo oblikovala strategija za mlade občine Črna na Koroškem. več>
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
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Obnovimo stare hiše
Rezultate tedenskih srečanj bodo mladi arhitekti, krajinski arhitekti in grafični oblikovalci
predstavili javnosti. Sestankujejo v Mladinskem centru Dravinjske doline, kjer v co-working
prostorih načrtujejo nov projekt. Ta bo zajemal prenovo trške hiše v Vitanju. Več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Štepcival
Združenje Sezam skupaj z Mladinsko postajo Moste in Zavodom Delavnica konceptov ter v
sodelovanju s ČS Golovec na Praznik glasbe, 21.6.2017 v sklopu Štepcivala – potujočega
festivala po Štepanjskem naselju, na Jakčevi ulici, na ploščadi blizu Mercatoja pripravlja
glasbeno-ustvarjalni dogodek na Štepcivalu.. več>
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
EVS izkušnja na festivalu Cu’fus
Slogan “Svi pod mus na Cu’fus” mi je v glavi napovedal nov izziv – izrezal sem šablono z
napisom in ga odtisnil na majico, nevedoč, kakšna dvotedenska dogodivščina me čaka. Vedel
sem samo, da bo največja naloga in s tem najtežja zdržati 5 minut brez smeha. Prava misija
nemogoče, verjemite. Več>
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže
Udeleženci Ključa na študijskem obisku
En sklop projekta Ključ predstavlja tudi obisk lokalnih podjetij, kjer se mladi na neformalen
način spoznavajo z delom v podjetju in mrežijo z delodajalci. Z obiski želimo, da iskalci
zaposlitve v sproščenem duhu spoznavajo delovno okolje, način dela in zaposlovanja v
določenem podjetju ter da izgubijo strah pred delodajalci.več>
Vir: Mladinski center Trbovlje
Obisk iz pobratene občine
Že tradicionalno so nas, 1. 6. 2017, obiskali mladi iz pobratene občine Bajina Bašta.več>
Vir: Mladinski center Krško
mlad.si s samostojnim profilom
Uredništvo mlad.si vam z veseljem sporoča, da je osrednji portal za mladinski sektro
Slovenije, mlad.si, dobil samostojni profil na spletnem omrežju facebook. več>
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Vir: uredništvo mlad.si

Mladi pišejo o arhitekturi
V začetku junija je Mladinski center Dravinjske doline, v sklopu projekta Mladinske kreativne
produkcije (MKP), organiziral brezplačno delavnico na temo kreativnega pisanja o arhitekturi
in dizajnu. več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Plačevanja zaključnih nalog
Univerza v Ljubljani je s sprejetjem novega statuta, ki je stopil v veljavo 11. 2. 2017,
študentom in študentkam odvzela možnost, da svojo zaključno nalogo v obdobju dveh let po
izgubi študentskega statusa predložijo brez finančnih posledic. več>
vir: Sindikat Mladi plus
Radovljiški dijaki E-ciklirali
Mreža MaMa je skupaj s predstavnico družbe ZEOS d.o.o., Uršo Dolinšek v sredo, 7. junija
2017 obiskala dijake iz Ekonomske gimnazije in srednje šole v Radovljici. več >
vir: Mladinska Mreža MaMa
Arhitektura v šolskih klopeh
V šolskem letu 2016/17 je Mladinski center Dravinjske doline, v okviru projekta Mladinske
kreativne produkcije (MKP), izvedel usposabljanja na temo arhitekture in oblikovanja “Arhi
tura“. V likovne kreativne delavnice je bilo vključenih deset mladih. več >
vir: Mladinski center Dravinske doline
Priporočila o mladinskem delu

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.

Po več kot 18 mesecih usklajevanj številnih deležnikov je 47 držav članic Sveta Evrope
sprejelo priporočila na področju mladinskega dela. S tem je najvišji organ Sveta Evrope
naredil pomemben korak k večji prepoznavnosti ter priznavanju mladinskega dela in s tem
tudi prepoznal pozitivne učinke mladinskega dela in aktivnosti mladinskih organizacij na
posameznika, skupnosti in družbo kot celoto. več >
vir: uredništvo mlad.si
Slovenski dnevi turizma
V ponedeljek in torek, 5. in 6. junija, smo se udeležili 22. turističnega sejma Slovenski dnevi
turizma na Trgu Bana Jelačića v Zagrebu, kjer so se predstavile slovenske turistične
destinacije kot so slovenske terme in zdravilišča, turistične kmetije, mesta in drugi ponudniki.
več >

vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
“Prehransko svarilo!”
Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo osnovne in srednje šole povabili k sodelovanju v video
natečaju v okviru projekta EAThink2015, ki globalno učenje povezuje s šolskimi eko vrtovi.
več >

vir: Inštitut za trajnostni razvoj
FOTO in IZJAVA TEDNA
ladih, ki so pripravljeni svoj čas in energijo posvetiti pomoči drugim je veliko več, kot pa je
priložnosti za tovrstne dejavnosti. Uredništvo mlad.si zato v tokratni rubriki foto in izjava
tedna pozdravlja predlog proračuna Evropske komisije, na podlagi katerega bi bilo za
evropsko solidarnostno enoto v obdobju treh let na voljo 340 milijonov evrov. več >
vir: uredništvo mlad.si
Nove zgodbe v Živi knjižnici Zasavje
Živa knjižnica Zasavje je potekala v petek, 2. junija, od 13. – 18. ure v Zagorju, v sklopu
festivala Rdeči revirji. Pri postavitvi in izvedbi te Žive knjižnice je sodelovalo 18 prostovoljcev,
ki so skupaj opravili več kot 150 ur prostovoljskega dela. več >
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vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
Festival Parada ponosa 2017
Na različnih lokacijah po Ljubljani, se je v petek 9. junija, začel festival Parada ponosa 2017, ki
se bo zaključil v soboto, 17. junija, s tradicionalno parado. več>
vir: uredništvo mlad.si
Slovenija ne bo naslednja Silicijeva dolina
V četrtek, 8. junija 2017, smo v Zavodu Ypsilon organizirali Y.business dogodek, katerega gost
je bil Michael Goldberg. Goldberg prihaja iz ameriške zvezne države Ohio, natančneje iz
mesta Cleveland. Skozi dinamičen pogovor je udeležencem predstavil zgodovino mesta in
dejavnike, ki so vplivali na razvoj intenzivnih procesov spodbujanja podjetništva, ki jih lahko
prenesemo tudi v slovensko poslovno okolje. več>
vir: Zavod Ypsilon
“Žuram s prijatelji, ne z drogo!”
Preventivni projekt “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” smo v mesecu juniju izvedli še na dveh
šolah: OŠ Bizeljsko (8. 6. 2017) in OŠ Brežice (12. 6. 2017). Pri tem smo skupaj zajeli 93
devetošolcev in, sodeč po njihovih odzivih, so tudi tokrat naše preventivne aktivnosti zelo
lepo uspele in bile dobro sprejete. več>
vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
FOTO in IZJAVA TEDNA
V soboto, 17. junija 2017, bo v Ljubljani potekala že 17. Parada ponosa, zato uredništvo
mlad.si tokratno foto in izjavo tedna namenja LGBTIQ+ skupnosti. Parada ponosa je trenutek
vidnosti in slišnosti marginaliziranih in zatiranih. več>
vir: uredništvo mlad.si
E-cikliranje z mladimi
Mreža MaMa je v sodelovanju z družbo Zeos d.o.o. v sredo, 14. junija 2017, na delavnici “Eodpadki in naše okolje” dijake iz Srednje šole Slovenj Gradec in Muta seznanila z nastajajočo
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infrastrukturo oddajanja starih aparatov po državi ter skupaj z mladimi razvijala nove ideje
na področju E-cikliranja. več>
vir: Mladinska mreža MaMa

Eko delavnica v Kamniku
Pred nastopom poletnih počitnic je Mreža MaMa skupaj z družbo Zeos d.o.o., z namenom
ozaveščanja mladih o nevarnih e-odpadkih, obiskala dijake v Kamniku. Delavnica “E-odpadki
in naše okolje”, ki je potekala v petek, 16.junija 2017, na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa
Maistra, je pospremila nedavno predajo uličnih zbiralnikov za stare aparate in baterije
občinam Kamnik in Komenda. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Prostovoljec leta 2016
V torek, 20. junija 2017, je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala slavnostna
podelitev priznanj Prostovoljec leta 2016. Mladinski svet Slovenije je letos že petnajstič
zapored razpisal natečaj za Naj prostovoljko in Naj prostovoljca, Naj prostovoljski projekt,
Naj mladinskega voditelja in voditeljico, Naj mladinski projekt ter posebno priznanje za
mednarodno prostovoljstvo in 2 priznanji za posebne dosežke. več>
vir: uredništvo mlad.si
VEM za mlade
V sklopu mesečne teme “mladi in informiranje” smo na uredništvu mlad.si za mnenje prosili
tudi Urad vlade RS za komuniciranje. Slovenska vlada v zadnjih letih z javnostjo vse več
kominicira tudi preko družbenih omrežij, saj se zaveda, da so ta danes postala
najpomembnejši vir informacij. več>
vir: uredništvo mlad.si
FOTO in IZJAVA TEDNA
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V torek, 20. junija 2017, je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala slavnostna
podelitev priznanj Prostovoljec leta 2016, zato tokratno izjavo in foto tedna namenjamo
vsem prostovoljcem, ki nesebično pomagaja drugim in s tem krepijo družbeno odgovornost
ter vrednote kot so solidarnost, sočutje in humanost. več>
Vir: uredništvo mlad.si

Ob zaključku šolskega leta
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič ob zaključku letošnjega šolskega leta učenkam in
učencem, dijakinjam in dijakom želi lepe in sproščene počitnice. več>
vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Marš na(d) trg dela
Si končal s šolo, ali pa si “en popravni” stran od tega? Si star med 15 in 20 let, iščeš delo med
poletjem, pa ne bi šel (spet) delat v šank? več>
Vir: Zavod BOB
“E-odpadki in naše okolje”
Preden šole do septembra zaprejo vrata in dijaki Šolskega centra Kranj pričnejo z dvema
brezskrbnima mesecema počitnic, smo jih v sredo, 21. junija 2017 – ekipa Mreže MaMa in
Urša Dolinšek iz družbe ZEOS d.o.o. obiskali že na drugi delavnici “E-odpadki in naše okolje“,
katere organizator je družba ZEOS, d.o.o. Dogodek je bil izveden pod njihovim projektom
LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj. več>
vir: Mladinska mreža MaMa
FOTO in IZJAVA TEDNA
Mladi so pričeli z dvomesečnim oddihom, ki poleg poletnih festivalov in zabave, prinaša tudi
povečano tveganje za zlorabo prepovedanih substanc. Na uredništvu mlad.si zato tokratno
rubriko foto in izjava tedna namenjamo odgovornemu ravnanju vsakega posameznika in
celotne družbe, da skupaj poskrbimo za varnost mladih in brezskrbne poletne dni. več>
vir: uredništvo mlad.si
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ČLANKI
Mladi in informiranje
Mesec maj smo namenili praznovanju. Kot enega najbolj branih prispevkov tokrat
izpostavljamo Zgodbe o uspehu – e-knjigo o uspehih mladinskega sektorja, ki jo je izdal Urad
RS za mladino, uspešno pa smo v okviru Evropskega tedna mladih izpeljali tudi festival
mladinskega dela – Mladinstival. več>
Vir: Uredništvo mlad.si
Študijska praksa in prostovoljstvo
Sem Tanja Vajs, študentka na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, smer
enopredmetna fizika, kjer zaključujem dodiplomski študij. Obenem pa sem vzporedno
vpisana v 1. letnik podiplomskega študija, smer izobraževalna biologija in geografija. več>
Vir: Evropski kulturni in tehnooški center
Erasmus+ izmenjava ‘Evropske sanje’
Kakšna je prihodnost Evrope? Se bo v prihodnosti razširila še na nove članice ali jih bo še več
izgubila? So vse države članice v Uniji enako dobro povezane ali pa med njimi obstajajo
pomembne razlike? več >
Vir: Zavod APIS
Coinhab – Ugodneje do doma
V Sloveniji je stanovanjska problematika mladih ena ključnih tem mladinske politike, saj
večina mladih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nima možnosti, da bi gradila
individualne objekte, niti nima možnosti najema stanovanj, ki so pogosto predraga in
neprilagojena željam in potrebam mladim (stanovanjskega izziva pa seveda ne moremo
izvzeti od izziva zaposlovanja mladih). več>
Vir: uredništvo mlad.si
Mreža L’MIT
V sklopu mesečne teme mladi in informiranje vam na uredištvu mlad.si predstavljamo Mrežo
L’MIT – Ljubljansko mrežo info točk za mlade, ki že več kot 18 let prinaša aktualne
informacije za mlade in mladinske organizacije v Ljubljani – od letošnjega leta naprej na
prenovljenem spletnem portalu www.lmit.org! več>
Vir: uredništvo mlad.si, Mreža L’MIT
Mladinska akademija
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V preteklem tednu je med 7. in 11. junijem 2017 Mladinska Mreža MaMa v sklopu projekta
strateškega partnerstva Youth workers academy, uspešno zaključila zadnjega izmed štirih
študijskih obiskov. Tokrat se je ekipa 12 mladinskih delavcev – strokovnjakov mudila v Turčiji,
v Istanbulu. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa

Samoorganiziranje v Grčiji
Sredi pogajanj z EU institucijami, ki grško vlado, kot kažejo dejstva, vodijo v podpisovanje že
četrtega memorandum, od kar je država sprejela podporne mehanizme, še zmeraj ostaja
vprašanje: Kaj meni grško ljudstvo o teh odločitvah? Ima pravico do izbire? Jo je kdaj sploh
imelo? In če ne, se je uprlo in borilo proti družbeno-političnemu zatiranju, ki ga naša tako
imenovana leva vlada izvaja dan za dnem?. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
Kako je mladinski delavec postal poklic?
Zgodba o prizadevanjih po uveljavitvi poklica mladinski delavec/delavka je rezultat skoraj
desetletnega dela različnih akterjev in organizacij. Dolga pot, ki je terjala več vzponov in
padcev, se je uspešno zaključila v začetku junija 2017, ko je je Strokovni svet RS za poklicno
in strokovno izobraževanje dokončno potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in
spretnosti. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Kako plesati z glavo?
Na današnji dan, 26. junija, obeležujemo svetovni dan boja proti zlorabi drog in
nezakonitemu prekupčvanju. Na uredništvu mlad.si smo se zato obrnili na Združenje DrogArt
in jih povprašali, kakšno je stanje na področju zlorabe drog v Sloveniji, katere droge
prevladujejo na trgu in kaj lahko stori vsak izmed nas, da bi zmanjšali tveganja, ki jih prinaša
zloraba drog. več >
Vir: Združenje DrogArt
Junaki zaposlovanja skrbeli za prihodnost mladih
V letu 2017 je ekipa Junakov zaposlovanja v sodelovanju dveh partnerskih organizacij, Zveze
svobodnih sindikatov Slovenije in Mreže MaMa, obiskala šest različnih krajev po Sloveniji,
kjer so mladi ambasadorji v lokalnem okolju pripravili dogodke, na katerih so svoje
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sovrstnike informirali o ukrepih sheme Jamstva za mlade, dostojnem delu, pojavu
prekarnosti in aktivni participaciji v družbi. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Video kot orodje informiranja mladih
Da se je v zadnjih letih način komuniciranja mladih radikalno spremenil najbrž ni potrebno
posebej poudarjati. Na spletu se milijone ponudnikov trudi, da bi za nekaj sekund pritegnili
pozornost mladih in jim ponudili svoje storitve. več >
Vir: Socialna akademija

MNENJA
Ko nas bo nadomestil algoritem
Razmišljanje o ogroženosti delovnih mest zaradi algoritma, ki naredi neko delovno mesto
nepotrebno. Več>
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
Je begunska kriza razgalila pravi obraz Evrope?
To leto, 20. junija, beležimo že sedemnajsti svetovni dan beguncev. Po podatkih Slovenske
tiskovne agencije je bilo v letu 2016 zaradi vojne, nasilja in preganjanja prisilno razseljenih
rekordnih 65,6 milijona ljudi oz. 300.000 več kot v letu poprej. Več>
Vir: uredništvo mlad.si
Stop za predsodke do vseh generacij
V Sloveniji je vse pogosteje slišati sintagmo medgeneracijska solidarnost, ki poudarja pomen
sodelovanja med generacijami za skupno sožitje v družbi v kateri živimo. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

INTERVJU
Zavod VOZIM

Kakovost življenja posameznikov je v vse večji meri odvisna tudi od stopnje varnosti cestnega
prometa. A je kultura vožnje nemalokrat krivec hudih prometnih nesreč, ki puščajo za sabo
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trajne posledice. Tako v slovenskem, kot v svetovnem merilu so prometne nesreče številka 1
za vzrok smrtnosti med mladimi teh pa je največ ravno v poletnih in zimskih mesecih. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

“Nič o mladih, brez mladih”
Evropski mladinski forum je največja krovna mladinska organizacija, ki združuje nacionalne
mladinske svete in mednarodne nevladne mladinske organizacije iz cele Evrope. Novembra
2016 je bila na generalni skupščini Foruma za članico vodstva YFJ izvoljena Tina Hočevar,
bivša podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije za mednarodno sodelovanje. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

ANKETA
Raziskava o mladinskem informiranju
Vabljeni, da sodelujete v raziskavi, ki jo je pripravil Eurodesk, za lažje prepoznavanje potreb
mladih, ki iščejo informacije o priložnostih za mobilnost. Več>
Vir: uredništvo mlad.si, Eurodesk

LOKALNO
Soustvarjaj zeleno Ljubljano
Izbrane projektne pobude natečaja “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” postopoma
povečujejo kakovost življenja v Ljubljani. več >
Vir: TiPovej! Zavod za ustvarjalno družbo
Fotografija v arhitekturi in dizajnu
Brezplačna delavnica fotografiranja na temo arhitekture in dizajna se je izvedla v
Mladinskem centru Dravinjske doline, na kateri so mladi v okviru projekta Mladinske
kreativne produkcije (MKP) izboljšali svoje znanje na področju fotografiranja ob strokovnem
mentorstvu fotografa Andraža Korošca. Spoznali so kaj vse vpliva na nastanek trendovskih
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fotografij in kako jih narediti atraktivnejše za takojšnjo objavo na spletu. Na delavnici so
preizkušali različne načine fotografiranja in tako ustvarili kvalitetne fotografije. več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Dejavnosti v Večgeneracijskem centru
Večgeneracijski center Posavje je v Mladinskem centru v Brežicah organiziral srečanje mladih
prostovoljcev iz Ekonomsko trgovske šole Brežice in EVS prostovoljk iz Mladinskega centra Brežice, da
so pokomentirali dogajanje v okviru tednu prostovoljstva in naredili zaključek le- tega. več >

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Mlada olimpijada 2017
Sobotno popoldne v mestnem parku Trbovlje je bilo tokrat povsem športno obarvano. Na
največjem zasavskem sejmu športa, ki je letos potekal v sklopu pod geslom “Veš, Zasavc, svoj
šport?”, se je predstavilo 23 društev in posameznikov iz Zasavja, ki so aktivni na področju
športa. več>
Vir: Mladinski center Trbovlje
“Mladinske organizacije naše in vaše mladosti”
Na dan mladosti, 25. maja 2017, smo v sklopu praznovanja 20. obletnice delovanja zavoda
Pekarna Magdalenske mreže organizirali okroglo mizo “Mladinske organizacije naše in vaše
mladosti”. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
“Skozi oči begunca”
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
Poletni tabori za mlade
Mladinski center Jesenice že vrsto let izvaja t.i. žive INFO točke na obeh jeseniških srednjih
šolah: na Srednji šoli Jesenice in na Gimnaziji Jesenice. Namen je mladim čim bolj približati
informacije z različnih interesnih področij mladih, o priložnostih pridobivanja neformalnih
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znanj, veščin in vseživljenjskih kompetenc, kamor nedvomno sodijo tudi udeležbe mladih na
različnih mladinskih taborih. več >
Vir: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice

Upihnili peto svečko
V soboto, 18.6.2017, so animatorji in sodelavci Mladinske točke Podbočje, ki deluje pod
okriljem Mladinskega centra Krško, pripravili odlično zabavo ob peti obletnici delovanja.
Najprej so si otroci s starši lahko ogledali lutkovno predstavo o “pošastozavrih“, po predstavi
pa se je zabava nadaljevala na travniku pred gasilskim domom. Otroci so uživali na
napihljivem gradu, t.i. zorbingu, se pomerili v družabnih igrah ter se sladkali s palačinkami in
torto. več>
Vir: Mladinski cenetr Krško
Kaj manjka Vitanju?
Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP).
več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Plonk cup 2017
Za nami je turnir v malem nogometu imenovan Plonk cup, na katerem se vsako leto med
seboj pomeri osem ekip iz različnih predelov mesta Krško. Tekmovale so ekipe Stara vas,
Resa, Grič-Leskovec, Bronx, Gubčeva, Videm, Staro Krško- Narpel in pa Tujci, katere
zastopajo “bivši” Krčani. več>
Vir: Mladinski center Krško
Pogovorni večer z Miho Blažičem
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V sklopu cikla Paralelni svetovi je na petkov večer, 16. junija 2017, v Kosovelovi sobi Sežana
potekal pogovorni večer z Miho Blažičem – N´tokom, ki sta ga pripravila Mladinski center
Podlaga – Zavod ŠTIP in Kosovelova soba. več >
Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Vabilo za udeležence PUMO
Zavod Bob vabi, da se vključite v PUMO – Projektno učenje za mlajše odrasle. več>
Vir: Zavod BOB
Strokovni prispevek človekINJ
Že veš kaj je preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost? več>
Vir: Zavod BOB
3. dejanje Štepcivala
Tretje dejanje Štepcivala, 21. junija 2017 na Dan glasbe, je bil seveda – glasbeni dogodek v
Štepanjskem naselju. več >
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
“Sirija” na obisku v OŠ Brežice
Mladinski center Brežice je skupaj v sodelovanju z Društvom Terra vera iz Kostanjevce na
Krki, na OŠ Brežice organiziral delavnice na temo migracij in begunstva, katerih namen je bil
ozavestiti učence o kulturnem doprinosu beguncev/ migrantov in njihovem pozitivnem
vplivu na razvoj kulturne dediščine novega okolja. več>
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Srednješolska praksa
Vabljeni k branju zapisa dijakinje naravovarstva, ki se je odločila za opravljanje prakse v
okviru Bobovega projekta LivadaLAB. več >
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
Projekt NESTing
V začetku aprila so se štiri predstavnice mladinskih centrov iz Ljubljane (Javnega zavoda
Mladi zmaji in Zavoda Bob) udeležile treninga v Madžarskem mestecu Orosháza, ki je potekal
v okviru projekta NESTing – Learning by building programa Erasmus+. več>
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Vir: Zavod BOB
Pridi na pogovor
Vsako sredo med 13. in 16. uro se v prostorih MC ULCA dogaja Smerokaz. več>
Vir: Zavod BOB
Mladi so aktivni
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije
(MKP). več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline

“0trok in njegovi možgani”
Inspiracijo za izvedbo tematskega predavanja na temo “Otrok in njegovi možgani“, ki sva ga
izpeljali 12. aprila 2017 v MISC INFOPEKA, sva dobili tekom študija na smeri Zakonske in
družinske terapije. več>
Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center
"Kako razumeti mladostnika"
Razlogov, ki so naju privedli do odločitve, da oblikujeva ponovno predavanje v tem primeru
na temo “Kako razumeti mladostnika in njegovo vedenje” z vidika njegovih možganov, in ga
izvedeva v MISC INFOPEKA, je bilo več. več>
Vir: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

NACIONALNO
“Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018″
V petek, 2. junija 2017, je bil na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev: Pomočnik
vzgojitelja sem 2017– 2018“. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Skavti izvajamo dogodke brez odpadkov
V Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov že od nekdaj svoje člane in mladinske
voditelje spodbujamo, da v svojem trudu za varstvo okolja še bolj upoštevajo možnost
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zmanjševanja odpadkov na dogodkih. Prav zdaj ozaveščenost na tem področju močno raste
in na naših dogodkih in taborih počasi nastajajo zgodbe, ki se že močno približujejo življenju
“brez odpadka”. več>
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Zotkini talenti 2017
S prireditvijo ZOTKINI TALENTI 2017 je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) počastila
dosežke nadarjenih mladih, ki so na državnih tekmovanjih iz znanja z različnih področij in
srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS v šolskem letu 2016/17 prikazali največ
znanja in dosegli najboljše rezultate. več>
Vir: ZOTKS

Dobra mera iskrivih turističnih idej
Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za
poklicno izobraževanje organizirala festivala Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za
več turizma na temo POTUJEM, TOREJ SEM. več>
Vir: Turistična zveza Slovenija
Rastimo skupaj 2017
Projekt Rastimo skupaj, ki ga Mladinski svet Slovenije na pobudo Urada RS za mladino izvaja
že tretje leto zapored, v letu 2017 poteka kot nadgradnja regijskih dogodkov Rastimo skupaj
2015-2016, v obliki individualnega sodelovanja s posameznimi občinami. več>
Vir: Mladinski svet Slovenije
Javni razpis za zaposlovanje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za zaposlovanje mladih
brezposelnih do 29 let za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih
zavodih. več>
Vir: Uredništvo mlad.si, povzeto po Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nacionalni posvet
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>
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Vir: uredništvo mlad.si, povzeto po Zavod MISSS
Tukaj smo! Skupaj delujemo
V sklopu festivala Parada ponosa 2017 je v četrtek, 15.6.2017, v Hiši EU potekal dialog med
odločevalci na področju mladinske politike in mladinskega dela ter mladimi LGBTIQ+osebami
med 16. In 30. letom starosti, ki se ga je udeležila tudi Mladinska mreža MaMa. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa

Informiranje mladih
Zavod MISSS je v sodelovanju z Uradom RS za mladino v torek, 20. junij 2017, organiziral
nacionalni posvet na področju informiranja mladih. Na posvetu so se zbrali pomembni
deležniki s področja informiranja za mlade na nacionalni ravni, dogodka pa sta se udeležili
tudi predstavnici Evropske agencije za svetovanje in informiranje mladih (ERYICA). več>
Vir: uredništvo mlad.si, povzeto po Zavod MISSS
Certifikat dviguje kvaliteto dela
Radost, igra, smeh, prijateljstvo, otroška igrivost in nagajivost, ustvarjanje, petje, duhovnost
… so le nekatere besede, s katerimi zaobjamemo enega največjih mladinskih prostovoljnih
projektov pri nas. Oratorij vsako leto omogoči izkušnjo koristno in prijetno preživetih počitnic
že več kot 21.000 otrokom v 300 krajih vse Slovenije. več>
Vir: Zavod Salesianum
Z mentorstvom začneš stopničko višje
V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, pobudniku vseslovenske akcije “Slovenija
– mentorska država« so maj in junij že tradicionalno posvetili pobudi mladih za spodbujanje
mentorskega povezovanja. več>
Vir: Zavod Ypsilon
Monitoring skupina že v polnem teku
V mesecu maju, se je v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor drugič sestala
monitoring skupina, za spremljanje ukrepov in pobud nastalih v procesu strukturiranega
dialoga. Monitoring skupina predstavlja pomemben člen procesa strukturiranega dialoga, ki
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do sedaj v Sloveniji ni bil prisoten in mladim nudi možnost spremljanja procesa umeščanja
predlogov in ukrepov v praks, ki so jih mladi predlagali na srečanjih z odločevalci. več>
Vir: Mladinska Mreža MaMa

MEDNARODNO
Evropska solidarnostna enota
Evropska komisija je konec maja predstavila predlog proračuna na podlagi katerega bi bilo za
evropsko solidarnostno enoto v obdobju treh let na voljo 340 milijonov evrov. več>
Vir: uredništvo mlad.si

Mladinska pustolovščina
Združenje EPEKA so.p. sodeluje v projektu Mladinska pustolovščina z Združenjem EPEKA in
belgijskimi skavti, ki se bo med 10. in 18. julijem odvil v Mariboru. več>
Vir: Združenje EPEKA
Spletna jezikovna podpora
Spletna jezikovna podpora omogoča udeležencem programa Erasmus+, da ocenijo in
izboljšajo svoje znanje jezika, ki ga bodo potrebovali pri delu, študiju ali prostovoljskem delu
v tujini, in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost. več>
Vir: uredništvo mlad.si povzeto po Erasmus+, Program EU za izobraževanje, usposabljanje,
mlade in šport
Iščejo se prostovoljci za EVS v Latviji
MKC Slovenj Gradec išče prostovoljce, ki bi se udeležili skupinskega projekta Evropske
prostovoljne službe v LATVIJI, Liepaja, med 26. julijem in 22. septembrom 2017. več>
Vir: MKC Slovenj Gradec
MCDD v Turčiji in na Hrvaškem
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je zelo aktiven na mednarodni ravni. Vključen je v
dva dolgoročna projekta in sicer “Youth workers academy” in “Start the change“. več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
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