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e-bilten  MAREC 2017        

 

V mesecu marcu  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 Zaključilo se je 8. Timovo tekmovanje 

 Obisk predstavnikov avstrijskega podmladka 

 UTD – pomisleki in izzivi 

 Življenje vzemi v svoje roke! 

 Poziv galerije Media Nox  

 SIPajo ideje prihodnosti 

 17. Kongres SDM izvolil novo vodstvo 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Razprava: Mladi v Kočevju 

 Gremo do 20? 

 Program ŠTEKER 

 Natečaj prostovoljec leta 2016 

 Mladinski svet Ljutomer 

 Predstavitev fundaciji Evens 

 Sirska kultura 

 Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

 Pismo podpore 

 Prižgali smo lučko 

 5x STOP je COOL 

 Predstavitev knjige 

 Koraki v podjetništvo 

 Kako na svoje? 
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 Asertivni odšli v svet 

 V iskanju prave vrednosti 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Pod portugalskim in turškim horizontom 

 Dan za spremembe – Dan za sodelovanje v Mariboru 

 FOTO in IZJAVA TEDNA  

 Evropska mladinska konferenca zaključena  

 eMaMa za mesec MAREC 

ČLANKI  

 MAREC: “Mladi smo strpni!” 

 Vabilo za sodelovanje 

 Filmski jezik ima veliko moč 

 Prehransko svetovanje z nutricistko Andrejo 

 “Mlade ženske ne želimo biti zgolj natakarice.” 

 Klub MaMa navdušil! 

 “Ključ” spreminja model zaposlovanja 

 Združimo se! na gimnazijah 

 Novo vodstvo ZSKSS 

 Seznam priporočene literature o UTD 

 “Ne bojte se izpostaviti!” 

 Najpomembnejša sta skupnost in mentorstvo 

 S polno paro proti 280 poletnim oratorijem 

 10 razlogov zakaj je dobro znati več jezikov 

 Bodi strpen – ne sovraži! 

 Z MLADIM-i glasbeniki 

http://mlad.si/wp-admin/post.php?post=36905&action=edit
http://mlad.si/wp-admin/post.php?post=36911&action=edit
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 Mladi aktivni državljani v Solunu 

MNENJA 

 Strah: sredstvo za obvladovanje javnega mnenja 

 Spoštovana dekleta in ženske! 

 EVS izkušnja v Sloveniji 

 KOLUMNA: O generacijah…. 

 Brcnimo rasizem! 

 Komentar EU dialoga z državljani 

 Zapisi  EVS prostovoljke 

 Komentar na predlog Zakona 

 Javni shod ob dnevu žena 

 “Strpnost in medkulturni dialog za perspektivno evropsko družbo!” 

 37 dni z Mariborom, blog naše EVS prostovoljke Sofije 

 

ANKETA 

 Položaj mladih v Sloveniji (anketa) 

INTERVJUJI 

 Intervju z Amnesty International Slovenija 

LOKALNO  

 Zasnova hostla skoraj končana? 

 Uspešno zaključili Kulturne dni 

 Zaposlitveni bootcamp že tretjič 

 Zaposlitveni bootcamp 

 Delali bodo spremembe 

 Kam s turisti v Slovenskih Konjicah?  

 Počitniške delavnice uspele 

 Duševno zdravje v povezavi s telesnim 

 Zimske počitniške dejavnosti v MCO 

 N’š plac 

 Razgrnitev projektov hostla 

 Dan žena v Brežicah 
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 Usposabljanje za akterje prostovoljstva 

 Izobraževanje za mentorje praktikantov 

 Mladinska filmska delavnica 

 Svetovalnica za mlade 

 Točka za sprejem psihoaktivnih snovi 

 Pomen in prihodnost mladinskega dela 

 EBEC Maribor 2017 

 Mladi turistični vodnik  

NACIONALNO  

 40 dni brez alkohola? 

 Mladi in prihodnost EU 

 Ministrica znova v dialogu z mladimi 

 Urad RS za mladino vabi k sodelovanju pri Zborniku primerov najboljših praks 

 Poslanica ministrice ob dnevu žensk 

 Javna objava Predloga Zakona 

 Razpis za Festival Scena 2017 

 Natečaj mladih neuveljavljenih skupin 

 Odgovori na vprašanja z dialoga 

 Revizijsko poročilo: Učinkovitost mladinske politike 

 Mesečni pravni nasveti 

 Prihajata ETM 2017 in Mladinstival! 

 “Klub MaMa združuje prostovoljstvo, znanje, strokovnost, voljo, odločenost in 

zabavo.” 

 Razpis za mlade 

 Kako upravljati s svojo kariero? 

 

http://mlad.si/wp-admin/post.php?post=36921&action=edit
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MEDNARODNO  

 

 Kaj pomeni + v vaši izkušnji Erasmus+ 

 2. vrh mladih voditeljev 

 "Zmanjšujemo osipništvo!” 

Uredništvo portala mlad.si 
03. april 2017 

info@mlad.si 
 

 
NOVICE 

 

Zaključilo se je 8. Timovo tekmovanje 

Zaključilo se je 8. Timovo tekmovanje s papirnatimi letalci in modeli drsalcev, ki ga je 

organiziralo uredništvo revije za tehniško ustvarjalnost mladih TIM v sklopu Zveze za 

tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).   več > 

Vir: ZOTKS 

Obisk predstavnikov avstrijskega podmladka 

V četrtek, 23. februarja 2017 so bili na delovnem obisku v Sloveniji člani podmladka 

Avstrijske ljudske stranke Junge ÖVP. več > 

Vir: SDM 

UTD – pomisleki in izzivi 

Gosti (dr. Urban Boljka, Bernard Brščič, Branko Gerlič, Rok Kralj, Sebastjan Pikl) okrogle mize 

o UTD, ki je potekala 21.2.2017 v dvorani Doma sindikatov.  več > 
 

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

Življenje vzemi v svoje roke! 

Kje so meje in kako jih premagati, smo izvedeli na dogodku Speak Up! No Limits! inspired by 

Lidl Slovenija, ki ga je Zavod Ypsilon pripravil v SiTi Teatru, 23. februarja 2017, ob 19. uri. Več 

> 

vir: Zavod Ypsilon 

mailto:info@mlad.si
http://mlad.si/2017/03/zakljucilo-se-je-8-timovo-tekmovanje/
http://mlad.si/2017/03/obisk-predstavnikov-avstrijskega-podmladka/
http://mlad.si/2017/03/utd-pomisleki-in-izzivi-2/
http://mlad.si/2017/03/zivljenje-vzemi-v-svoje-roke/
http://mlad.si/2017/03/zivljenje-vzemi-v-svoje-roke/
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Poziv galerije Media Nox  

Galerija Media Nox želi s finančno pomočjo spodbuditi in podpreti mlade lokalne umetnike 

pri realizaciji njihovega umetniškega projekta, s katerim bi pomagali oz. polepšali življenje v 

družbi in s tem družbo obogatili ter skušali izboljšati.  več> 

Vir: MKC Maribor 

SIPajo ideje prihodnosti 

Usmerjanje udeležencev zaposlitvenih bootcampov se ne konča z enotedenskim 

programom, temveč “cehovci” sodelovanje z njimi nadaljujejo.  več> 

Vir: Društvo mladinski ceh 

17. Kongres SDM izvolil novo vodstvo 

V soboto, 4. marca 2017 je Hotelu Sotelia v Podčetrtku potekal 17. kongres Slovenske 

demokratske mladine. Kongresa so se udeležili delegati in gostje iz celotne Slovenije in izvolili 

vodstvo za naslednji dve leti.  več > 

Vir:  SDM 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

Tu je tedenska rubrika IZJAVA in FOTO tedna. Fotografija je bila posneta na Klubu MaMa, 

prvem polletnem dvodnevnem srečanju članic Mladinske mreže MaMa v letu 2017. več> 

Vir:  uredništvo mlad.si 

Razprava: Mladi v Kočevju 

V sredo, 15. februarja 2017, je Občina Kočevje odprla svoja vrata mladim. V okviru dneva 

odprtih vrat Občine Kočevje je namreč potekala razprava z naslovom Mladi v Kočevju.  več> 

Vir:  Inštitut za mladinsko politiko 

Gremo do 20? 

Zveza ŠKIS in študentski klubi so v okviru Sokijevega dobrodelno-glasbenega projekta 20 za 

20 obdarila 10 osnovnih šol, Zveza ŠKIS in klubi pa imajo namen sodelovati tudi v prihodnje. 

več> 

Vir: Zveza ŠKIS 

http://mlad.si/2017/03/poziv-galerije-media-nox/
http://mlad.si/2017/03/sipajo-ideje-prihodnosti/
http://mlad.si/2017/03/17-kongres-sdm-izvolil-novo-vodstvo/
http://mlad.si/2017/03/foto-in-izjava-tedna/
http://mlad.si/2017/03/razprava-mladi-v-kocevju/
http://mlad.si/2017/03/gremo-do-20/
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Program ŠTEKER 

Društvo IndiJanez je v sredo, 15.3.2017 pričelo z izvajanjem pomoči mladim v stiski (zaenkrat 

srednješolcem), v obliki posvetovalnice, ki bo odprta vsako sredo od 18. do 20. ure in se 

nahaja v Upravni stavbi KC Pekarna, Ob železnici 16 v Mariboru, v pritličju (enak vhod, kot v 

hostel).  več> 

Vir: Društvo IndiJanez 

Natečaj prostovoljec leta 2016 

 Mladinski svet Slovenije letos že petnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v 

okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj 

mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto 2016.  več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Mladinski svet Ljutomer 

Že v začetku letošnjega leta je v Ljubljani na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, bil opravljen podpis pogodba z izbranimi izvajalci, na podlagi precej 

zahtevnega javnega razpisa. S tem se je uresničila naša predvidena napoved podana v 

članku.  več> 

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

Predstavitev fundaciji Evens 

Na Društvu Center za pomoč mladim že vrsto let delajo z mladimi in z njimi trenirajo socialne 

veščine. Tokrat so svoje delo predstavili tudi predstavnici Evens fundacije – organizacije, ki 

med drugim podpira tudi vzgojo za mir. več> 

Vir: Društvo CPM 

Sirska kultura 

Mladinska postaja Moste je v četrtek, 24.3.2017, pokala po šivih. Mladi Sirci, ki živijo v 

Sloveniji, so pripravili imeniten program s predstavitvijo Sirije, njihove kulture, mesta. 

arhitekturo. več> 

Vir: Mladinska postaja Moste 

Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

http://mlad.si/2017/03/program-steker/
http://mlad.si/2017/03/natecaj-prostovoljec-leta-2016/
http://mlad.si/2017/03/mladinski-svet-ljutomer/
http://mlad.si/2017/03/predstavitev-fundaciji-evens/
http://mlad.si/2017/03/sirska-kultura/
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Mladinski center Brežice je v ponedeljek, 6.3.2017, v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova izvedel 

preventivni projekt “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” z namenom informiranja in ozaveščanja 

mladostnikov o škodljivi rabi dovoljenih in nedovoljenih drog. več> 

Vir: Mladinski center Brežice 

 

 

 

Žuram s prijatelji, ne z drogo! 

Mladinski center Brežice je v ponedeljek, 6.3.2017, v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova izvedel 

preventivni projekt “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” z namenom informiranja in ozaveščanja 

mladostnikov o škodljivi rabi dovoljenih in nedovoljenih drog. več> 

Vir: Mladinski center Brežice 

Pismo podpore 

Mladinski svet Slovenije, Brez izgovora Slovenija, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje 

in trajnostni razvoj (IMZTR) ter Evropska mladinska koalicija za okolje in zdravje (EEHYC) so v 

ponedeljek, 20.3.2017, na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor naslovili 

pismo podpore k aktivnemu sodelovanju Slovenije v procesu okolja in zdravja v okviru 

Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). več> 

Vir: Brez izgovora Slovenija 

Prižgali smo lučko 

Na zaključni prireditvi 19. Festivala dokumentarnega filma, ki je bila 22. marca 2017 v 

Cankarjevem domu v Ljubljani, so Amnesty International Slovenije poleg glavne nagrade za 

najboljši dokumentarec (prejel jo je film Nisem tvoj zamorec režiserja Raoula Pecka) razglasili 

tudi zmagovalce filmskega natečaja za mlade. Žirija – sestavljali so jo Miha Hočevar, Marina 

Katalenić in Samo Selimović – je nagradila film Prižgali smo lučko, ki so ga posneli učenke in 

učenci Osnovne šole Simona Jenka iz Kranja. več> 

Vir: Amnesty international Slovenija 

5x STOP je COOL 

Zavod Varna pot že več let sodeluje in izvaja delavnice 5x STOP je COOL na Srednji 

zdravstveni šoli v Ljubljani, s katerimi želi opozoriti na nevarnosti v prometu. več> 

http://mlad.si/2017/03/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-4/
http://mlad.si/2017/03/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-4/
http://mlad.si/2017/03/pismo-podpore/
http://mlad.si/2017/03/prizgali-smo-lucko/
http://mlad.si/2017/03/5x-stop-je-cool-3/
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Vir: Zavod varna Pot 

Predstavitev knjige 

V sredo, 29.3.2017, ob 18. uri, se lahko udeležite predstavitve knjige “Forms of Education: 

Couldn’t Get a Sense of It”, ki bo potekala v Galeriji K18. Knjiga je prva izdaja INCA press, 

katerega člani delujejo na relaciji  Seattle – Maribor.več> 

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

 

Koraki v podjetništvo 

V sredo, 22. marca 2017, je ob 17. uri, v Mladinskem centru Zagorje ob Savi potekala 

delavnica Koraki v podjetništvo, ki jo je vodil Matija Goljar, ustanovitelj in vodja Ustvarjalnika 

ter voditelj oddaje Štartaj, Slovenija. več> 

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 

Kako na svoje? 

V petek, 24. marca 2017, je v Hiši mladih v Ajdovščini potekal že drugi posvet o stanovanjskih 

kooperativah. več> 

Vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Asertivni odšli v svet 

Med 24. in 26. marcem so na Društvu Center za pomoč mladim izvedli trening asertivnosti za 

10 mladih med 19. in 29. letom starosti. več> 

Vir: Andreja Romih 

V iskanju prave vrednosti 

V četrtek, 23. marca 2017, so v Večgeneracijskem centru Zagorje gostili avtorja knjige V 

iskanju prave vrednosti, gospoda Roberta Zupana. več> 

Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

Objavljamo tedenska rubrika IZJAVA in FOTO tedna. Tokrat o prizadevanju Mladinskega 

Sveta Slovenije za vključitev predstavnikov mladih v Ekonomsko-socialni svet. več> 

http://mlad.si/2017/03/predstavitev-knjige/
http://mlad.si/2017/03/koraki-v-podjetnistvo/
http://mlad.si/2017/03/kako-na-svoje/
http://mlad.si/2017/03/asertivni-odsli-v-svet/
http://mlad.si/2017/03/v-iskanju-prave-vrednosti/
http://mlad.si/2017/03/foto-in-izjava-tedna-2/
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Vir: uredništvo mlad.si 

Pod portugalskim in turškim horizontom 

Mladi iz lokalne skupnosti Slovenske Konjice so v preteklih dveh tednih na dveh 

mednarodnih projektih v Turčiji in na Portugalskem predstavili Mladinski center Dravinjske 

doline (MCDD) in slovensko kulturo. več> 

Vir: Mmladinski center Dravinjske doline 

 

Dan za spremembe – Dan za sodelovanje v Mariboru 

Lokalna mreža prostovoljskih organizacij “Prostovoljstvo v Mariboru” vabi v soboto, 8. 4. 

2017, na 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. več> 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

FOTO in IZJAVA TEDNA 

Uredništvo mlad.si pred iztekom meseca objavlja zadnjo marčevsko IZJAVO in FOTO tedna. 

Tokrat državni sekretar v kabinetu predsednika vlade RS, Tadej Slapnik, o obisku slovenske 

delegacije na Finskem.  več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Evropska mladinska konferenca zaključena  

ejšnji teden je preko 200 mladih in odločevalcev iz vseh držav članic EU izoblikovalo 

konkreten akcijski načrt za implementacijo ukrepov, ki bodo omogočili večje vključevanje 

mladih v raznoliko in vključujočo Evropo. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

eMaMa za mesec MAREC 

Mladinska mreža MaMa objavlja marčevsko eMaMo. Več> 

vir: Mladinska mreža MaMa 

ČLANKI  

http://mlad.si/2017/03/pod-portugalskim-in-turskim-horizontom/
http://mlad.si/2017/03/dan-za-spremembe-5/
http://mlad.si/2017/03/foto-in-izjava-tedna-3/
http://mlad.si/wp-admin/post.php?post=36911&action=edit
http://mlad.si/2017/03/evropska-mladinska-konferenca-zakljucena/
http://mlad.si/2017/03/emama-za-mesec-marec/
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MAREC: “Mladi smo strpni!” 

Drage bralke, bralci, soustvarjalke in soustvarjalci portala mlad.si, mesec kulture je za nami. 

Veseli smo, da ste z različnimi prispevki obogatili našo mesečno temo, posebej pa veseli, da 

ste sprejeli tudi novo rubriko FOTO in IZJAVA tedna. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

Vabilo za sodelovanje 

Model M pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš 

svojo lastno. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 

Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.   več > 

Vir: Inštitut IRDO 

Filmski jezik ima veliko moč 

Delavnica Ustvari dokumentarec združuje kreativno multimedijsko udejstvovanje mladih s 

kritičnim raziskovanjem družbene realnosti preko prizme človekovih pravic. To je priložnost, 

da si mladi vzamejo besedo ter z ustvarjalnim izražanjem svojih pogledov in čustev o 

problemu, ki ga sami zaznavajo za ključnega, družbi preko svojih filmskih produktov nastavijo 

ogledalo, sprožajo dialog in tako tvorno iščejo rešitve. več> 

Vir: Socialna akademija 

Prehransko svetovanje z nutricistko Andrejo 

V MKC so v sodelovanju z Linea Snello Slovenj Gradec organizirali prehransko svetovanje z 

znano slovensko nutricistko Andrejo Širca Čampa. več> 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

“Mlade ženske ne želimo biti zgolj natakarice.” 

Statistika v zadnjih mesecih sicer beleži padec brezposelnosti med mladimi, a visoko 

izobražene mlade ženske, zbrane v projektu Kolegice, opozarjajo, da se zanje položaj na trgu 

dela ni bistveno izboljšal.  več > 

Vir: Zavod Nefiks 

Klub MaMa navdušil! 

http://mlad.si/2017/03/marec-mladi-smo-strpni/
http://mlad.si/2017/03/vabilo-za-sodelovanje/
http://mlad.si/2017/03/filmski-jezik-ima-veliko-moc/
http://mlad.si/2017/03/prehransko-svetovanje-z-nutricistko-andrejo/
http://mlad.si/2017/03/mlade-zenske-ne-zelimo-biti-zgolj-natakarice/
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V četrtek in petek , 09.3.in 10.3., se je v prostorih Celjskega mladinskega centra odvilo 

dvodnevno srečanje članic Mreže MaMa, znano kot Klub MaMa. več > 

Vir: Mreža MaMa 

“Ključ” spreminja model zaposlovanja 

Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je podpora mladim pri vstopu na trg dela in 

iskanju zaposlitve. V okviru projekta Ključ – »Kdor išče delo, hitreje najde službo«, ki ga 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, so si 

postavili ambiciozen cilj - spremeniti želijo model zaposlovanja.več> 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

Združimo se! na gimnazijah 

V okviru programa Združimo se!, katerega predmet so teoretična in praktična usposabljanja 

za nezaposlene mlade v mladinskih centrih in dveh srednjih šolah, smo v februarju in marcu 

na Gimnaziji Ravne na Koroškem in Gimnaziji Ptuj izvedli kratke informativne delavnice iz 

kritične pismenosti o delavskih pravicah in o zadružništvu. več > 

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

Novo vodstvo ZSKSS 

V soboto, 11. marca 2017, so skavti izvolili novo vodstvo (izvršni odbor, nadzorni odbor, 

častno razsodišče) Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov za naslednja 3 leta.več> 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtinj 

Seznam priporočene literature o UTD 

Za vas so na Gibanju za dostojno delo in socialno družbo po okrogli mizi “UTD – pomisleki in 

izzivi”, pripravili seznam literature, člankov, knjig, prispevkov, ki so vam ob prebiranju lahko v 

veliko pomoč pri raziskovanju univerzalnega temeljnega dohodka.več> 

Vir: Gibanje za dostoj no delo in socialno družbo 

“Ne bojte se izpostaviti!” 

Zavod Nefiks in Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani sta v ponedeljek, 6. 

marca 2017, v prostorih Študentskega kampusa v Ljubljani organizirala dogodek Tudi ženske 

smo lahko uspešne podjetnice!, namenjen mladim ženskam, ki jih zanima svet podjetništva. 

več> 

Vir: Zavod Nefiks 

Najpomembnejša sta skupnost in  mentorstvo 

http://mlad.si/2017/03/klub-mama-navdusil/
http://mlad.si/2017/03/kljuc-spreminja-model-zaposlovanja/
http://mlad.si/2017/03/klub-mama-navdusil/
http://mlad.si/2017/03/novo-vodstvo/
http://mlad.si/2017/03/seznam-priporocene-literature-o-utd/
http://mlad.si/2017/03/ne-bojte-se-izpostaviti/
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Sheena Lindahl je soustanoviteljica in predsednica mreže Empact, ki mladim podjetnikom 

omogoča povezovanje in izpostavljenost v širši skupnosti. 7. marca 2017 je obiskala Zavod 

Ypsilon v ABC Hubu, kjer se je srečala z mladimi podjetniki, študenti ter člani Zavoda Ypsilon. 

več> 

Vir: Zavod Ypsilon 

 

 

 

 

S polno paro proti 280 poletnim oratorijem 

V februarju in marcu so v šestih krajih po Sloveniji potekala t. i. pomladanska srečanja 

animatorjev Oratorija*, ki so namenjena spoznavanju z aktualno temo, povezovanju in 

učenju novih veščin mladih prostovoljcev. Skupno se jih je udeležilo kar 800 mladih. več> 

Vir: Zavod Salesianum 

10 razlogov zakaj je dobro znati več jezikov 

Zavod Nefiks od sredine marca naprej organizira jezikovne klube po celi Sloveniji. več> 

Vir: Zavod Nefiks 

Bodi strpen – ne sovraži! 

V sklopu izbrane mesečne teme – Mladi smo strpni, je uredništvo portala mlad.si v 

sodelovanju z Gibanjem Ne sovražnemu govoru pripravilo prispevek o kampanji, ki poteka že 

tretje leto z namenom povečanja ozaveščenosti o sovražnemu govoru, še posebej na spletu, 

hkrati pa “opremlja” mlade in mladinske organizacije s potrebnimi kompetencami za boj 

proti sovražnemu govoru.  več> 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

Z MLADIM-i glasbeniki 

Mladinska mreža Mama je v okviru projekta MLADIM v sredo, 22.marca 2017, v Mladinskem 

centru Brežice izvedla usposabljanje z naslovom Marketing in organizacija v delovanju 

glasbenih skupin. Usposabljanja, ki ga je vodil bobnar skupine Big Foot Mama, Jože Habula, 

sta se udeležili dve glasbeni skupini iz lokalnega okolja, in sicer Dr. Norium in FourMore.  

več> 

Vir: Mladinski center Brežice 

http://mlad.si/2017/03/ne-bojte-se-izpostaviti/
http://mlad.si/2017/03/s-polno-paro-proti-280-poletnim-oratorijem/
http://mlad.si/2017/03/10-razlogov-zakaj-je-dobro-znati-vec-jezikov/
http://mlad.si/2017/03/bodi-strpen-ne-sovrazi/
http://mlad.si/2017/03/z-mladim-i-glasbeniki/
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Mladi aktivni državljani v Solunu 

Med 19. in 27. marcem 2017 se je v grškem mestu Solun v sklopu programa Erasmus+, 

odvijala mladinska izmenjava pod okriljem projekta Young Europeans for Active Citizenship 

(YEAC). Slovenijo je zastopalo 6 udeležencev iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela 

Novo Mesto.  več> 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto 

 

 

 

 

MNENJA 

Strah: sredstvo za obvladovanje javnega mnenja 

 

Strah je beseda, ki jo v zadnjem času pogosto asociirajo na situacije, ki s strahom nimajo 

nobene povezave, zato je vredno pogledati razloge, zakaj je to komurkoli lahko v interesu. 

več> 

Vir: Mlada Slovenija  

Spoštovana dekleta in ženske! 

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, objavljamo zapis ministrice za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

EVS izkušnja v Sloveniji 

Tokrat nam je zapis poslala Renata Kovacs, 23 letna EVS prostovoljka, ki je svoje delo 

opravljala v Mladinskem centru Postojna. več> 

Vir: Zveza društev Mladinski center Postojna 

KOLUMNA: O generacijah…. 

 

Kulturno umetniško društvo POZITIV objavlja zapis z delovnim naslovom: “‘Nehte srat’ na 

našo generacijo oz. zakaj je vaš sinko narcističen, len in še vedno živi v vaši kleti.” Vabljeni k 

branju.  več > 

 

Vir: Kulturno umetniško društvo POZITIV 

 

Brcnimo rasizem! 

http://mlad.si/2017/03/mladi-aktivni-drzavljani-v-solunu/
http://mlad.si/2017/03/strah-sredstvo-za-obvladovanje-javnega-mnenja/
http://mlad.si/2017/03/spostovana-dekleta-in-zenske/
http://mlad.si/2017/03/evs-izkusnja-v-sloveniji/
http://mlad.si/2017/03/kolumna-o-generacijah/
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Uredništvo mlad.si v okviru mesečne teme Mladi smo strpni, v sodelovanju z Mladinskim 

centrom Zagorje ob Savi in anarhistično skupino OSA Zasavje, predstavlja akcijo Brcnimo 

rasizem! Z akcijo želijo organizatorji spodbuditi posameznike in društva, da se med seboj 

povežejo in v njihovem lokalnem okolju skupaj organizirajo nogometni turnir.   več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si, Mladinski center Zagorje ob Savi 

 

 

 

 

 

Komentar EU dialoga z državljani 

 

Mladi prostovoljci Mladinskega centra Brežice so se udeležili težko pričakovanega EU dialoga 

s Predsednikom Vlade RS Mirom Cerarjem in Predsednikom Evropske komisije Jeanom – 

Claudom Junkerjem. več> 

 

Vir: Nicoleta Nour 

 

Zapisi  EVS prostovoljke 

 

EVS prostovoljka Pekarne Magdalenske mreže, Coline Laboulais, z vami deli zapis o prvem 

mesecu slovenskega načina življenja. več> 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže  

 

Zapisi  EVS prostovoljke 

 

EVS prostovoljka Pekarne Magdalenske mreže, Coline Laboulais, z vami deli zapis o prvem 

mesecu slovenskega načina življenja. več> 

 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže  

 

Komentar na predlog Zakona 

 

19. 3. 2017 se je zaključila javna obravnava predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1), spodaj pa objavljamo komentar Sindikata Mladi plus 

na omenjen zakon. več> 

 

Vir: Sindikat mladi Plus 

http://mlad.si/2017/03/brcnimo-rasizem-2/
http://mlad.si/2017/03/eu-dialog-hvala-ne-raje-bi-odgovore-konkretne/
http://mlad.si/2017/03/zapisi-evs-prostovoljke/
http://mlad.si/2017/03/zapisi-evs-prostovoljke/
http://mlad.si/2017/03/komentar-na-predlog-zakona/
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Javni shod ob dnevu žena 

 

Kolektiv Pizda! je 8.marca na mednarodni dan boja žensk za socialne, ekonomske in politične 

pravice v mestu Maribor organiziral javni shod, na katerem je javno obsodil družbeni sistem, 

ki nas potiska v vedno bolj odvisen in negotov položaj. več> 

 

Vir: Kolektiv Pizda, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

 

 

 

 

“Strpnost in medkulturni dialog za perspektivno evropsko družbo!” 

 

Pred dnevi smo zabeležili 60 let od postavitve temeljev Evrope, ki predstavlja najdaljše 

obdobje miru v zabeleženi zgodovine Evrope. Strpnost in spoštovanje drugačnosti 

predstavljata temeljni vrednoti Evropske unije, saj zagotavljata spoštovanje, vrednotenje in 

sprejemanje bogate raznolikosti človeške družbe. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

37 dni z Mariborom, blog naše EVS prostovoljke Sofije 

 

EVS prostovoljka Pekarne Magdalenska mreža Sofia Papatsimfa je v svojem blogu izrazila 

navdušenje nad toplim in prijaznim okoljem, ki ji ga ponuja Pekarna Magdalenske mreže. 

Slovence pa je opomnila, da ni samo po sebi umevno, vsak dan gledati drugačen sončni 

zahod. več> 

 

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

 

          ANKETA 

 

Položaj mladih v Sloveniji (anketa) 

 

Tokrat Sindikat Mladi plus zanima položaj mladih v Sloveniji, v luči trga dela, osamosvajanja 

in tvojega pogleda na sedanjost & prihodnost. Anketa vzame le nekaj minutk, za odgovore pa 

bodo iskreno hvaležni! Več> 

 

Vir: Sindikat Mladi plus 

 

INTERVJU 

http://mlad.si/2017/03/spomni-se-nasih-bic-ki-so-imele-vec-pravic/
http://mlad.si/2017/03/strpnost-in-medkulturni-dialog-za-perspektivno-evropsko-druzbo/
http://mlad.si/2017/03/37-dni-z-mariborom/
http://mlad.si/2017/03/polozaj-mladih-v-sloveniji-anketa/
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Intervju z Amnesty International Slovenija 

Ob izbrani mesečni temi “Mladi smo strpni” je uredništvo mlad.si pripravilo intervju z enim 

najmočnejših glasov za zaščito človekovih pravic, Amnesty International Slovenija. Amnesty 

International Slovenija že od leta 1988 opozarja na kršitve, izobražuje na področju človekovih 

pravic, lobira oblast in mobilizira ljudi.  več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

LOKALNO  

 

Zasnova hostla skoraj končana? 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije, s 

katerim mladi ustvarjalci iz področja arhitekture in oblikovanja pridobivajo delovne 

kompetence pod mentorstvom arhitektke Mie Crnič. več > 

Vir: MCDD 

Uspešno zaključili Kulturne dni 

Klub študentov Dravinjske doline je uspešno zaključil 19. Kulturne dni v letu 2017. več> 

Vir: MCDD 

Zaposlitveni bootcamp že tretjič 

okrat so se vsakodnevno zbirali v prostorih Salezijanskega mladinskega centra Celje, in sicer 

od 13. do 17. februarja. Tretji ZAPOSLITVENI BOOTCAMP je obiskalo trinajst mladih, ki sedaj 

polni samozavesti, novih znanj, usmeritev, napotkov že aktivno iščejo zaposlitev in nove 

priložnosti, ki jim jih ponuja življenje, ter uresničujejo zastavljene cilje in ideje.  več> 

 
Vir: Društvo mladinski ceh 

Zaposlitveni bootcamp 

Zaključili so že z drugim ZAPOSLITVENIM BOOTCAMPOM v okviru projekta SIP 2.0, po 

Ljubljani je »padel« še Maribor. več > 

Vir: Društvo mladinski ceh 

http://mlad.si/2017/03/intervju-z-amnesty-international-slovenija/
http://mlad.si/2017/03/zasnova-hostla-skoraj-koncana/
http://mlad.si/2017/03/uspesno-zakljucili-kulturne-dni/
http://mlad.si/2017/03/zaposlitveni-bootcamp-ze-tretjic/
http://mlad.si/2017/03/zaposlitveni-bootcamp/
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Delali bodo spremembe 

Mladinski center Dravinjske doline je postal partner v dvoletnem mednarodnem projektu 

»Start the change« (prevod Naredi spremembo). več > 

Vir: MCDD 

Kam s turisti v Slovenskih Konjicah?  

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

Vir:  MCDD 

 

Počitniške delavnice uspele 

Tudi letošnje ustvarjalne delavnice med zimskimi počitnicami v Mladinskem centru Šmartno 

ob Paki so uspele. Na delavnicah se je zbralo veliko otrok, ki so se zabavali in ustvarjali cel 

teden, od ponedeljka do petka. več> 

Vir:  MC Šmartno ob Paki 

Duševno zdravje v povezavi s telesnim 

Pogosto vidimo jasno delitev na um in na telo, vendar ko razmišljamo o duševnem zdravju in 

telesnem zdravju naj to ne počnemo ločeno, neodvisno.  več> 

Vir: Zavod Delavnica konceptov 

Zimske počitniške dejavnosti v MCO 

Mladinski center Ormož je v okviru zimskih počitnic, od 20. 2. do 25. 2. 2017, pripravil veliko 

pestrih dogodkov, ki so mladim ponujali aktivno in ustvarjalno preživljanje njihovega 

prostega časa.  več> 

Vir:  Mladinski center Ormož 

N’š plac 

Sezamovo povezovanje različnih generacij znotraj mesta Ljubljane je rodilo sadove. več> 

Vir:  Združenje SEZAM 

Razgrnitev projektov hostla 

Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije.  več > 

Vir:  MCDD 

http://mlad.si/2017/03/delali-bodo-spremembe/
http://mlad.si/2017/03/kam-s-turisti-v-slovenskih-konjicah/
http://mlad.si/2017/03/pocitniske-delavnice-uspele/
http://mlad.si/2017/03/dusevno-zdravje-v-povezavi-s-telesnim/
http://mlad.si/2017/03/zimske-pocitniske-dejavnosti-v-mco/
http://mlad.si/2017/03/ns-plac/
http://mlad.si/2017/03/razgrnitev-projektov-hostla/
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Dan žena v Brežicah 

EVS prostovoljki Mladinskega centra Brežice sta skupaj s prostovoljci Društva študentov 

Brežice pripravili akcijo, kjer so obdarovali nežnejši spol po brežiških ulicah.  več> 

Vir: ZPTM Brežice 

Nadaljevanje Kulturnih 2017 

Klub študentov Dravinjske doline je nadaljeval z 19. Kulturnimi dnevi. S svojo spontanostjo in 

izvirnimi idejami so Lastniki humorja z improvizacijo gledališke igre obiskovalce dobro 

nasmejali in jih popeljali skozi prizore, ki so jih ustvarili s pomočjo gledalcev.  več > 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

Usposabljanje za akterje prostovoljstva 

Med 9. in 11. marcem so se predstavniki Društva CPM udeležili prvega dela intenzivnega 

usposabljanja za mentorje in organizatorje prostovoljcem, ki je potekalo v prostorih Rdečega 

Križa v Kopru pod okriljem Slovenske filantropije.  več> 

Vir: Društvo CPM 

Izobraževanje za mentorje praktikantov 

16. 3. se je predstavnica Društva CPM udeležila izobraževanja za mentorje praktikantom, ki 

ga je organizirala Fakulteta za socialno delo.  več> 

Vir: Društvo CPM 

Mladinska filmska delavnicaMladinska filmska delavnica 

Mladi iz Posavja, so prosti čas med letošnjimi zimskimi počitnicami izkoristili malo drugače. 

Društvo DZMP je organiziralo filmsko delavnico za mlade od 10-18 let, ki je potekala od 20. 

do 24. februarja. več> 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 

Svetovalnica za mlade 

Kaj je svetovalnica v Mladinskem centru Idrija in komu je namenjena? več> 

Vir: Mladinski center Idrija 

Točka za sprejem psihoaktivnih snovi 

V Infopeko lahko povsem anonimno ob sredah in četrtkih od 14:00 do 18:00 oziroma v petek 

od 14:00 do 16:00 prinesete vzorec za hitro testiranje z barvnimi reagenti in/ali 

http://mlad.si/2017/03/dan-zena-v-brezicah/
http://mlad.si/2017/02/nadaljevanje-kulturnih-2017/
http://mlad.si/2017/03/usposabljanje-za-mentorje-in-organizatorje-prostovoljstva/
http://mlad.si/2017/03/izobrazevanje-za-mentorje-praktikantov/
http://mlad.si/2017/03/mladinska-filmska-delavnica-2/
http://mlad.si/2017/03/svetovalnica-za-mlade/
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laboratorijsko analizo in tako zmanjšaš tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in 

nevarnih primesi. več> 

Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA 

Pomen in prihodnost mladinskega dela 

V četrtek, 16. marca 2017, je v prostorih Mladinskega kulturnega centra (MKC) potekala 

delavnica na temo Pomen in prihodnost mladinskega dela. več> 

Vir: MKC Maribor 

 

 

EBEC Maribor 2017 

14. in 15. marca 2017, je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

potekalo že 6. inženirsko tekmovanje EBEC MARIBOR v organizaciji Board of European 

Students of Technology (BEST). več> 

Vir: EKTC Maribor 

 Mladi turistični vodnik  

Turistična zveza Slovenije predstavlja mladega nadobudnega dijaka, ki se ne naveliča novih 

znaj – Luka Gošek iz Sevnice. več> 

Vir: Turistična zveza Slovenije 

NACIONALNO  

 

40 dni brez alkohola? 

Od 1. marca do 15. aprila 2017 bo ponovno potekala že tradicionalna akcija “40 dni brez 

alkohola“. več> 

Vir: Zavod varna pot 

Mladi in prihodnost EU 

Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker in 

evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc so na Dialogu z državljani z mladimi 

razpravljali o prihodnosti in položaju mladih v EU. več> 

Vir: uredništvo mlad.si, Mreža MaMa 

Ministrica znova v dialogu z mladimi 

http://mlad.si/2017/03/tocka-za-sprejem-psihoaktivnih-snovi/
http://mlad.si/2017/03/pomen-in-prihodnost-mladinskega-dela/
http://mlad.si/2017/03/ebec-maribor-2017/
http://mlad.si/wp-admin/post.php?post=36921&action=edit
http://mlad.si/2017/03/mladi-turisticni-vodnik-2/
http://mlad.si/2017/03/40-dni-brez-alkohola/
http://mlad.si/2017/03/mladi-in-prihodnost-eu/
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V ponedeljek, 06.3.2017 je v Mladinskem centru Mostovna potekal Dialog z ministrico za 

izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič. Udeleženci dialoga, so prihajali iz 

različnih področij. Med aktualnimi temami, ki pomembno vplivajo na življenje mladih, so 

izpostavili aktivno participacijo mladih v mladinskih organizacijah in povezovanje mladih v 

lokalnem okolju. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

Urad RS za mladino vabi k sodelovanju pri Zborniku primerov najboljših praks 

Urad RS za mladino vabi vse zainteresirane predstavnic(k)e, ki delujete v mladinskem 

sektorju Slovenije, da se odzovete povabilu pri skupnem projektu, v katerem boste glavno 

vlogo igrali vi in vaši projekti. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Poslanica ministrice ob dnevu žensk 

Ob dnevu žensk, mednarodnem prazniku, s katerim obeležujemo ekonomsko, politično in 

socialno enakopravnost žensk je poslanico objavila tudi ministrica za izobraževanje, znanost 

in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Javna objava Predloga Zakona 

Z današnjim dnem se začenja uradna javna obravnava Predloga sprememb in dopolnitev 

zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Razpis za Festival Scena 2017 

Kulturno društvo Mladinski center Indijanez izdaja razpis za sodelovanje mariborskih 

glasbenih skupin / glasbenikov na glasbenem Festivalu Scena, ki se bo letos odvijal sredi 

aprila v Mariboru.  več> 

Vir: KD MC Indijanez 

Natečaj mladih neuveljavljenih skupin 

http://mlad.si/2017/03/ministrica-znova-v-dialogu-z-mladimi/
http://mlad.si/2017/03/urad-rs-za-mladino-vabi-k-sodelovanju-pri-zborniku-primerov-najboljsih-praks/
http://mlad.si/2017/03/poslanica-ministrice-ob-dnevu-zensk/
http://mlad.si/2017/03/javna-objava-predloga-zakona/
http://mlad.si/2017/03/razpis-za-festival-scena-2017/
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Kam bodo izbrane mlade skupine nadaljevale svojo glasbeno pot, je odločil tudi Botečaj 

natečaj, ki že osmo leto zapored daje priložnost tistim mladim glasbenim skupinam, ki imajo 

ideje pa še niso imeli prave priložosti, da jih pokažejo publiki.  več> 

Vir: MKC Slovenj Gradec 

Odgovori na vprašanja z dialoga 

Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, predsednik Evropske komisije Jean Claude Juncker in 

evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc so v začetku marca na Dialogu z 

državljani z mladimi razpravljali o prihodnosti in položaju mladih v EU.  več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

Revizijsko poročilo: Učinkovitost mladinske politike 

Računsko sodišče RS je s svojim revizijskim poročilom Učinkovitost mladinske politike 

pritrdilo kritikam, ki jih je Mladinski svet Slovenije v preteklih letih naslovil napram pristojnim 

državnih institucijam.  več> 

Vir: Mladinski svet Slovenije 

Mesečni pravni nasveti 

Dragi borci za dostojno delo, od marca dalje bo Društvo za dostojno delo in socialno družbo 

vsak mesec na spletni strani Gibanja za dostojno delo in socialno družbo objavilo kakšen 

pravni nasvet, ki vam bo v veliko pomoč pri razumevanju problematik zaposljivosti in pasti 

zaposlenosti. več> 

Vir: Društvo za dostojno delo in socialno družbo 

Prihajata ETM 2017 in Mladinstival! 

Evropska komisija skupaj z nacionalnimi agencijami evropskega programa Erasmus+: Mladi v 

akciji v prvem tednu maja 2017 pripravlja evropski teden mladih 2017, 09.05.2017 pa bodo v 

Sloveniji v okviru Mladinstivala združili tudi vse ključne akterje mladinskega sektorja na enem 

mestu z namenom promocije mladinskega dela in njegovih učinkov. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Klub MaMa združuje prostovoljstvo, znanje, strokovnost, voljo, odločenost in zabavo.” 

Uredništvo mlad.si tokrat v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa objavlja kolumno Karmen 

Murn, mladinske delavke, zunanje sodelavke Mreže MaMa. Tokrat je zapis pripravila o 

organizaciji dvodnevnega Klub MaMa in delu Mreže MaMa z njenimi članicami, mladinski 

centri. več> 

http://mlad.si/2017/03/natecaj-mladih-neuveljavljenih-skupin/
http://mlad.si/2017/03/odgovori-na-vprasanja-z-dialoga/
http://mlad.si/2017/03/ucinkovitost-mladinske-politike/
http://mlad.si/2017/03/mesecni-pravni-nasveti/
http://mlad.si/2017/03/prihajata-etm-2017-in-mladinstival/
http://mlad.si/2017/03/klub-mama-zdruzuje-prostovoljstvo-znanje-strokovnost-voljo-odlocenost-in-zabavo/
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Vir: uredništvo mlad.si 

Razpis za mlade 

Na spletni strani Stanovanjskega sklada RS je bil 24.3.2017 objavljen razpis za oddajo 

stanovanj – najem za mlade. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

Kako upravljati s svojo kariero? 

Evropa misli – središče evropskih idej, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta in 

Ministrstvo za izobraževanje so v petek, 24. marca 2014 v Hiši EU, organizirali delavnico z 

naslovom “Delovna mesta 2.0 – Kako upravljati s svojo kariero?”, z namenom nadaljevanja 

nedavnega dialoga z državljani in razpravo voditeljev z naslovom “EU 2.0 – Alternative nove 

Evrope”. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

MEDNARODNO 

 

Kaj pomeni + v vaši izkušnji Erasmus+ 

Ob 30. obletnici programa Erasmus+ ste vabljeni, da delite najlepše dogodke v vaši izmenjavi 

Erasmus+. Če vam je Erasmusova izmenjava pomagala pri poklicni odločitvi, če ste med 

bivanjem v tujini spoznali ljudi, ki so vas navdušili lahko poveste svojo zgodbo in sodelujete 

na natečaju. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

2. vrh mladih voditeljev 

Vabljeni k prijavam na 2. vrh mladih voditeljev pod naslovom “Dostop do zaposlitve mladih”, 

ki bo od 4. do 8. maja 2017 v Seulu v Južni Koreji.. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

"Zmanjšujemo osipništvo!” 

http://mlad.si/2017/03/razpis-za-mlade/
http://mlad.si/2017/03/delovna-mesta-2-0-kako-upravljati-s-svojo-kariero/
http://mlad.si/2017/03/povejte-nam-kaj-pomeni-v-vasi-izkusnji-erasmus/
http://mlad.si/2017/03/dostop-do-zaposlitve-mladih/
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Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je z italijanskimi, francoskimi, 

španskimi, albanskimi, srbskimi, črnogorskimi in poljskimi partnerji sodeloval na programu 

ERASMUS+ o osipništvu oziroma o prezgodnjem zapuščanju šolanja  mladih. več > 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

http://mlad.si/2017/03/zmanjsujemo-osipnistvo/

