e-bilten NOVEMBER 2015
V mesecu novembru izpostavljamo:

ČLANKI



9. regijski dogodek – Stari trg pri LOŽ-u



11. regijski dogodek – Gornja Radgona



Kamp družbenih inovacij 2015



Prostovoljci MC Krško na sejmu



Mladi Mariborčani stvari vzeli v svoje roke!



Aktivno za prihodnost



Mladi Celjani na mladinskem usposabljanju



Sobotna šola v Krškem



Mladinski delegati v Strasbourgu



So mladi res dobrodošli na trgu dela?



Deklaracija o načelih strpnosti



Zgodbe iz Trbovelj: mlajša generacija



O aktivni politiki zaposlovanja



“Potrebni so skupni evropski ukrepi.”



Zadnji, 12. regijski dogodek: Slovenj Gradec
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MNENJA


“Bistvo dela je ustvarjanje, ne pogodba o delu.”



Bralna pismenost, imunski sistem humanistične družbe



Kako ograditi sovražni govor?

INTERVJU
Intervju: Sergii Oleksiienko

ANKETE


RASTIMO SKUPAJ tudi naprej!

LOKALNO


Kreativno s kitaro



Z gibanjem do odgovorne skupnosti



Mladi zmaji objavili javni razpis



ŠŠK Foto tečaj



Jesenska šola kreativnosti



Pršo, pičo, šo v klubu Metulj



Občina Zagorje mladim prijazna
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Skupščina Šaleškega študentskega kluba



Kreativno, drzno in samoiniciativno



Delovna akcija – opremi Plac za mlade



Tradicionalni slovenski zajtrk



“V Posavju žuramo brez drog in alkohola!”



Predali prenovljeno igrišče

NACIONALNO


6. obletnica Zavoda Ypsilon .



Siva ekonomija – Pobarvana denarnica



Slovenija brez tobaka – KDAJ ?



Klub MaMa 2015: “S skupnimi močmi naprej!” Dvodnevno srečanje članic Mladinske mreže
MaMa.



24 mladim prijaznih občin



Pogovor s CPI in dijaki srednjih šol



Svetovni dan filozofije



Projekt Kolegice se nadaljuje



Posvet: Zdravje mladih v Sloveniji
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MEDNARODNO



Mednarodno mladinsko usposabljanje



Mednarodna mladinska izmenjava



Mladi umetnik razstavlja v Franciji



Caterina iz Italije o delu pri nas



Matija se ponovno javlja iz Lihtenštajna



Mednarodni seminar o prostovoljstvu



Mladinska izmenjava v Jordaniji



Evropski pakt za mlade



Trening za mladinske delavce v Lizboni



Trajnostni razvoj in mladi



ZA krepitev mentorstva

NAPOVED DOGODKOV



Spletni tečaj o svobodi izražanja



Usposabljanje za pripravo projektov



MC na LGBT filmskem festivalu



Zdravje mladih v Sloveniji



Izdelajte svoj karierni plan



9. regijski dogodek – Lož



10. regijski dogodek – Ajdovščina
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11. regijski dogodek – Gornja Radgona



Dan spomina na žrtve transfobije



Erasmus+ Mladi v akciji



Zadnji, 12. regijski dogodek: Slovenj Gradec



Posvet mladinskega sektorja 2015



Kaj so delavske pravice?



5. Kolomonov žegen



Živa knjižnica išče knjige!



Samopodoba in motnje hranjenja



Svenščina za tujce



Y.business Success Story



Podjetni izzivi #2



Filmopeka: Metropolis



Delavnica “Kdaj skupina deluje dobro?”



Vsi smo migranti: Diskusijska delavnica



Razstava Vesna Makarov



FESTIVAL HIŠE MLADIH 2015



Prekarne oblike dela



Turnir socialnih inovacij 2015



Mlade glave mislijo: Ula Furlan



Gledam širše, vidim več



Na obisk v naša podjetja



Svet za izobraževanje, mladino in šport
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Škuc Gledališče predstavlja



Koncert meditativne glasbe



Delovna akcija – opremi Plac za mlade



Razstava mladinskega foto natečaja Pogled 2015



Literarni večer z Žigo Vodovnikom



Veganska večerjica



Delo z mladimi z manj priložnostmi



Razmišljanje o Dravljičnem mestu Maribor!



Zadnja lekcija risanja



Natečaj poustvarjanja literarnih del



Projekt Kolegice se nadaljuje



Bi ustvaril risanko?



Delavnica poustvarjanja likovnih del



Koristno: študij v tujini



Miklavževanje 2015



Y.business Success Story



Ob igri o spolno prenosljivih boleznih
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ČLANKI

9. regijski dogodek – Stari trg pri LOŽ-u
06.11.2015 se je v Ložu odvil deveti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada
Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo
MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Medgeneracijski center Gaber.
več >
Vir: uredništvo mlad.si

11. regijski dogodek – Gornja Radgona
20.11.2015 se v Gornji Radgoni odvija enajsti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo
Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko
mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski center Gornja
Radgona. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Kamp družbenih inovacij 2015
Kamp družbenih inovacij 2015 je potekal med 15. in 17. 10. 2015 na Društvu mladinski ceh. Letos je
bil Kamp nosil naslov “Pustimo družbeni odtis“. Izziv, ki so ga mlade ekipe reševale na kampu, je bil
kako potencialne turiste oziroma obiskovalce Ljubljane – zelene prestolnice Evrope 2016 nagovoriti,
da s svojim obiskom pustijo tudi družbeni odtis. več >
Vir: Društvo mladinski ceh

Prostovoljci MC Krško na sejmu
Prostovoljci Mladinskega centra Krško so 18. oktobra 2015 obiskali Podjetniško – obrtni in kmetijski
sejem Brežice. Prostovoljci so sejem obiskali v sklopu projekta “Youth Support Youth“, ki se izvaja
pod okriljem programa Erasmus+ Mladi v akciji, namen obiska pa je bil v spoznavanju sejma, hkrati pa
so udeleženci projekta imeli priložnost govoriti s predstavniki raznih podjetij, javnih zavodov, NVO-jev
in drugih družb, ki so sodelovale na sejmu. več >
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Vir: MC Krško

Mladi Mariborčani stvari vzeli v svoje roke!
Mladinski kulturni center Maribor v okviru mednarodne izmenjave “Youth banks on the move“,
sofinancirane s strani evropskega programa Erasmus+, v tednu med 9. – 17. 11. 2015 gosti 20 mladih:
10 mladih iz Romunije in 10 mladih iz Slovenije. Poleg rednih aktivnosti se bodo mladi v sodelovanju s
prostovoljci projekta “Mladiborčani v akciji“, v organizaciji Mestnega Mladinskega sveta Maribor,
lotili obnove zapuščenega igrišča. Glavno sporočilo projekta je povezovanje mladih ter širjenje
prostovoljstva in povezanosti z lokalno skupnostjo. več >
Vir: MKC Maribor

Aktivno za prihodnost
Celjski mladinski center je uspešno kandidiral na razpisu programa Erasmus+ in s 1. oktobrom 2015
pričel z izvajanjem dvoletnega projekta Active for future, v katerem sodeluje šest držav, od tega tri
afriške. več >
Vir: Celjski mladinski center

Mladi Celjani na mladinskem usposabljanju
Trije mladi Celjani so se v organizaciji Celjskega mladinskega centra med 28. oktobrom in 3.
novembrom 2015 mudili na mladinskem usposabljanju v italijanskem Luinu. Gre za usposabljanje v
okviru projekta Grow conscious and feel your body, ki izhaja iz potrebe po obvladovanju vedno večje
brezposelnosti mladih. V projekt je neposredno vključenih več kot 100 mladih Evropejcev, starih med
14 in 18 let, in 9 evropskih organizacij. več >
Vir: Celjski mladinski center

Sobotna šola v Krškem
Sobotno deževno jutro so učenci OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Podbočje, OŠ Senovo in OŠ Jurija
Dalmatina Krško izkoristili za nabiranje novih neformalnih znanj in veščin na različnih aktivnostih.
Sobotno šolo so koordinirali že tretje leto zapored v Mladinskem centru Krško v sodelovanju z
osnovnimi šolami. več >
Vir: MC Krško
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Mladinski delegati v Strasbourgu
Na Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, 20.- 22. 10. 2015, je sodelovalo 39
mladinskih delegatov iz držav članic Sveta Evrope, med njimi je bila tudi slovenska predstavnica, Tina
Hočevar. več >
Vir: Društvo SKAM

So mladi res dobrodošli na trgu dela?
Namen konference Dobrodošli na trgu dela je bil delodajalce ozavestiti o polju neformalnega in
priložnostnega učenja ter jim to področje predstaviti z vidika večje zaposljivosti mladih. Na drugi
strani pa so želeli organizatorji mladim predstaviti pričakovanja in potrebe pri zaposlovanju mladih
kadrov, predvsem iz vidika znanj, veščin in kompetenc, ki jih ti od njih pričakujejo. več >
Vir in foto: Zavod Nefiks

Deklaracija o načelih strpnosti
Na šentjurskem Zavodu Eksena, ki se ukvarja z medosebnimi odnosi, so pred kratkim v okviru
človekoljubnega projekta “Mi smo ZA STRPNOST!” samoiniciativno v slovenščino prevedli
“Deklaracijo o načelih strpnosti”. Slednjo je leta 1995 sprejela Organizacija Združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Prevod je delo dr. Nejca Jelena, sicer sodelavca Zavoda
Eksena. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Zgodbe iz Trbovelj: mlajša generacija
V zadnjih dveh letih je Mladinski center Trbovlje izdal že pet knjig in dve pesniški zbirki. Vsa literarna
dela so plod avtorjev mlajše generacije, ki jim je center pomagal ali pa jih je skozi mladinsko delo
usposabljal za ustvarjalno pisanje. S tem je center obogatil Trbovlje z novimi avtorji, občino popeljal v
sam vrh izdanih knjig na tisoč prebivalcev, mladim pa omogočil postati pisatelj, kar vsekakor je
pomemben osebni dosežek. več >
Vir in foto: Mladinski center Trbovlje
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O aktivni politiki zaposlovanja
Vlada RS je sprejela Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016-2020.
Smernice aktivne politike zaposlovanja predstavljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito
izvajanje ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in višje kompetentnosti
delovne sile v Sloveniji. več >
Vir: uredništvo mlad.s

“Potrebni so skupni evropski ukrepi.”
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je v Bruslju udeležila
zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, katerega središčna razprava, tako na
področju mladine kot tudi izobraževanja je bila vključevanje migrantov v družbo. več >
Vir: uredništvo mlad.s

Zadnji, 12. regijski dogodek: Slovenj Gradec

V Slovenj Gradcu odvijal zadnji regijski dogodek v letu 2015, dvanajsti po vrsti, ki jih na
pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v
sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. več >
Vir: uredništvo mlad.s



MNENJA

“Bistvo dela je ustvarjanje, ne pogodba o delu.”
Tadeja Bučar, ustvarjalna svobodnjakinja, komunikologinja, tekstopiska, aktivistka, snovalka
blagovnih znamk, vodja, vir idej in med drugim tudi so-ustanoviteljica ter vodja skupnosti ustvarjalcev,
ki deluje kot Laboratorij za kreativne industrije – PUNKT. Tokrat je za naš portal napisala prispevek
o alternativni možnosti. Tisti, ki jo predstavlja drugačen način dela, življenja, pogleda na družbo in
posameznikove participacije. Tokrat torej o njenem pogledu na trg dela, na mlade, na delo z mladimi
in o rešitvah ter alternativah, ki jih moramo odkriti ter vzpostaviti, saj kot pravi: “Instant rešitev ni.”
več >
Vir: uredništvo mlad.s
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Bralna pismenost, imunski sistem humanistične družbe
Tokrat je za naš portal prispevek napisala Anja Eržen, programska vodja Mladinskega dnevnega
centra Blok, profesorica grškega jezika in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka. O
bralni pismenosti, o tem kaj to je, kdo se ukvarja s težavami ali sistemom dela na tem področju in o
tem kdo in kako se ukvarja z akcijami in delom v zvezi z opismenjevanjem.
več >
Vir: uredništvo mlad.s

Kako ograditi sovražni govor?
19. 11. 2015 je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Mladinskim
informacijsko – svetovalnim centrom INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže, organizirala javni
forum »Kako ogradimo sovražni govor?«. več >
Vir: Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže



INTERVJU

Intervju: Sergii Oleksiienko
Ginger bar je lokal na Dunajski 15, takoj za avtobusno postajo Razstavišče. Vhod s svojo nevsiljivostjo
na ulici kar vabi k vstopu. Čaka vas prijeten ambient, profesionalna postrežba in ukrajinska
feferonova vodka. Sergii in njegov sodelavec Greg sta v Slovenijo prišla pred dobrim letom in tukaj
odprla lokal. Preberite si intervju, v katerem Sergii Oleksiienko razloži zgodbo o lokalu. več >
Vir: Šaleški študentski klub, Mateo Hočurščak

Intervju: Vasja Mihajlović
Vasja Mihajlović je 25-letni Velenjčan, ki je izkusil Evropo v malem prstu. Nekega dne se je na hitro
odločil, da odide v Švico s 24 evri v žepu. S seboj je vzel kitaro, ki ga spremlja celotno pot in ga tudi
preživlja. S kitaro na ulici dobi denar za živež ter spoznava ljudi in okolje. Večino poti je preštopal in
prehodil. Šaleški študentski klub ga je ujel, ko se je za kratek čas vrnil v Velenje. več >
Vir: Šaleški študentski klub
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ANKETE

RASTIMO SKUPAJ tudi naprej!
Po zaključenem ciklu regijskih dogodkov, ki jih je na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino
organiziral Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit, smo
iz uredništva mlad.si na idejne vodje projekta naslovili enaka vprašanja. Kakšni so njihovi vtisi, so
zadovoljni, presenečeni nad odzivom mladih? Kako je z željami in načrti za v prihodnje, s
pritožbami in pohvalami za opravljeno delo in kaj kažejo prve analize dela na končanih regijskih
dogodkih? več >
Vir: uredništvo mlad.si



LOKALNO

Kreativno s kitaro
V sklopu avdio snemalnih delavnic, ki jih pod okriljem Mladinskega centra Jesenice za mlade
glasbenike in skupine izvaja kitarist Staš Hrenič, so mladi prišli na idejo, da naredijo nekoliko
drugačno kitarsko delavnico. več >
Vir: Mladinski center Jesenice

Z gibanjem do odgovorne skupnosti
Da je šport aktivnost, ki lahko povezuje, je že dolgo znano tako strokovni kot tudi splošni javnosti.
Zavedanje o tem je v Mladinskem centru Jesenice pripeljalo do odločitve, da spodbujajo in podpirajo
še eno športno aktivnost, ki omogoča povezovanje, socialno vključevanje, osebno rast in posledično
tudi razvoj odgovorne skupnosti. več >
Vir: Mladinski center Jesenice

Mladi zmaji objavili javni razpis
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih objavlja Javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih za leto 2016. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
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ŠŠK Foto tečaj
V Šaleškem študentskem klubu so v sodelovanju s fotografinjo Martino Hrastnik, izvedli foto tečaj.
Aktivnosti so potekale 23. 10. – 24. 10. Cilji tečaja so bili ponuditi brezplačen foto tečaj mladim v
Šaleški dolini. več >
Vir: Šaleški študentski klub

Jesenska šola kreativnosti
V času jesenskih počitnic so v Mladinskem centru Dravinjske doline organizirali Jesensko šolo
kreativnosti, ki je potekala 29. in 30. oktobra. Jesenska šola kreativnosti je bila namenjena otrokom,
ki so stari med 6 in 11 let. Animatorji iz Mladinskega centra Dravinjske doline so poskrbeli za različne
aktivnosti, ki so bile povezane z Nočjo čarovnic. več >
Vir: MC Dravinjske doline

Pršo, pičo, šo v klubu Metulj
Kolomonov žegen 2015 je bil tokrat dvodnevni dogodek. V petek je Mladinsko društvo Bistrica ob
Sotli v okviru Kolomona v šempetrski dvorani Kulturnega doma gostilo predstavo Gastarbeiter. Dan
kasneje pa je bil v Klubu Metulj še koncert, kjer so poleg domačih The Ghen nastopili legende
slovenske popularne glasbe, Leteči potepuhi. več >
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Manuel Šterlek

Občina Zagorje mladim prijazna
Certifikat Mladim prijazna občina je od 212 slovenskih občin do danes prejelo le 24 občin, od tega so
bile občine, prejemnice certifikata, v tem letu le tri od osmih prijavljenih. Poleg občine Zagorje ob
Savi so ga za obdobje 2015 – 2019 prejele še občina Škofja Loka in občina Gornja Radgona. več >
Vir: Mladinski center Zagorje

Skupščina Šaleškega študentskega kluba
Upravni odbor Šaleškega študentskega kluba je v skladu s statutom sklical redno letno skupščino
Šaleškega študentskega kluba, ki je potekala v petek, 13. 11. 2015 ob 18h v Mladinskem centru
Velenje, kjer so poleg pregleda preteklega leta, izvolili novo vodstvo ŠŠK in člane Nadzorno-

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.

disciplinske komisije. Na skupščini so se člani seznanili z letnim poročilom predsednika Janža Krofla in
se seznanili z novim načrtom vodenja ŠŠK-ja v novem študijskem letu. več >
Vir:Šaleški študentski klub

Kreativno, drzno in samoiniciativno
V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice so 17.11.2015 uspešno zaključili projekt Izzivi
mladim v naši regiji.¸ K projektu, nosilca SPIRIT Slovenija, so pristopili z namenom mladim ponuditi
kvalitetno brezplačno podjetniško usposabljanje, možnost širjenja njihove socialne mreže med
vrstniki in predstavniki podjetij ter podjetjem omogočiti dostop do svežih idej mladih in potencialno
tudi novih sodelavcev. več >
Vir: ZPTM Brežice, Andreja Pavlin

Delovna akcija – opremi Plac za mlade
V soboto, 28. 11. od 9. ure dalje bo v Domžalah potekala delovna akcija, na kateri se bo opremljalo
nov prostor za mlade. Iz lesenih palet bo nastal kavč, gajbice za jabolka in krompir se bodo
spremenile v žnjižne omare … Si pripravljen zavihat rokave in narediti nekaj za zase in za svoje
prijatelje? več >
Vir: Center za mlade Domžale

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 20. novembra, smo po Sloveniji obeleževali dan slovenske hrane, glavni namen pa je
podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane. Akciji smo se pridružili tudi v
Mladinskem centru Jesenice in na ta dan dijakom na naši INFO točki na Srednji šoli Jesenice pripravil
tradicionalni slovenski zajtrk. več >
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice

“V Posavju žuramo brez drog in alkohola!”
Prejšnjo sredo so v okviru preventivnega regijskega projekta Preventivni mozaik Posavja (PmP), pri
katerem sodeluje Mladinski center Brežice kot koordinator strokovnih služb za območje brežiške
občine, v OŠ Pišece za učence devetega razreda izvedli preventivne aktivnosti za mladostnike “V
Posavju žuramo brez drog in alkohola!” več >
Vir: MC Brežice, mag. Danijela Švajger
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Predali prenovljeno igrišče
Potekala je potekala uradna otvoritev prenovljenega igrišča v okviru projektov
“YouthBanksOnTheMove” (v izvedbi Mladinskega kulturnega centra Maribor) in “Mladiborčani v
akciji!” (v izvedbi Mestnega Mladinskega sveta Maribor.) več >
Vir in foto: MKC Maribor
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6. obletnica Zavoda Ypsilon .
Šesta obletnica Zavoda Ypsilon predstavlja enega najbolj izpostavljenih dogodkov Zavoda Ypsilon.
Letošnjega dogodka pod sloganom »širimo meje, postajamo večji« se je udeležilo preko 200 gostov,
med drugim člani Zavoda Ypsilon, ki predstavljajo najbolj ambiciozne in perspektivne posameznike
generacije Y, poslovni partnerji Zavoda Ypsilon ter vsi prijatelji in prijateljice, podporniki in
podpornice Zavoda Ypsilon. več >
Vir: Zavod Ypsilon

Siva ekonomija – Pobarvana denarnica
Sredi septembra, že na poti v jesen, so se kar v lepem številu zbrali na Ekonomski fakulteti na dveh
zaporednih delavnicah, z naslovom “Pobarvajmo denarnico“. Delavnica je potekala v okviru projekta
“Siva denarnica”, ki ga je izvajala ekipa Zavoda Uršulinka. Namen delavnic je bil ozavestiti ter
informirati mlade od 15. do 29. leta o tem, kaj predstavlja siva ekonomija ter jih s tem usmeriti na pot
aktivnega državljanstva. več >
Vir in foto: Zavod Uršulinka

Slovenija brez tobaka – KDAJ ?
V Republiki Sloveniji umre na dan 10 ljudi, katerih smrt je direktno povezana s kajenjem. Šokantni
podatek, nad katerim bi se prav vsi, nedvomno pa pozitivna civilna družba, morali zamisliti in
temeljiteje ukrepati. V praksi ima namreč na žalost tobačni lobi in očitno z njim povezana “politična
volja” še mnogo preveliko moč, ki se ji bi pa vendar poskušalo upreti in doseči temeljite premike, tudi
v smeri: Slovenija – brez tobaka !? več >
Vir: MCP-PC NVO
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Klub MaMa 2015: “S skupnimi močmi naprej!” Dvodnevno srečanje članic Mladinske mreže MaMa.
Dvodnevno srečanje članic Mladinske mreže MaMa se je tokrat odvijalo v Mladinskem centru
Trbovlje, 12. in 13. novembra. Program Kluba MaMa je bil tematsko zastavljen tako, da so v uvodnem
delu predstavili in dopolnjevali strategijo mladinskih centrov in predlog letnega delovnega načrta za
naslednje leto, predstavili dosedanje delo in prediskutirali aktivnosti delovanje Sveta Vlade za
mladino, ter se posvetili tekočim in prihajajočim mednarodnim projektom. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa

24 mladim prijaznih občin
Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, je že četrtič zapored podelil
certifikat Mladim prijazna občina. V letu 2015 so si certifikat prislužile 3 občine. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko

Pogovor s CPI in dijaki srednjih šol
Danes, 19. novembra 2015, ob 12. uri, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal pogovor s
predstavnikom Centra RS za poklicno izobraževanje in dijaki srednjih tehničnih šol . več >
Vir: uredništvo mlad.si

Svetovni dan filozofije
V Cankarjevem domu so organizirali UNESCO svetovni dan filozofije. Namen vsakoletne, že
tradicionalne prireditve je približati filozofijo širši javnosti, jo približati tudi mladim. Dogodek UNESCO
svetovni dan filozofije je tokrat potekal na temo NEVEDNI UČITELJ – SOKRATSKI UČITELJ s pet
minutnimi nastopi spregovorili. več >

Projekt Kolegice se nadaljuje
Raziskave kažejo, da se mlade ženske na trgu dela srečujejo še z večjimi problemi kakor moški, zato
so na Zavodu Nefiks osnovali projekt Kolegice. Vsaka posameznica bo imela možnost spoznati in se
povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. več >
Vir: Zavoda Nefiks
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Posvet: Zdravje mladih v Sloveniji
V Hotelu Slon se je pred časom odvil posvet z naslovom “Zdravje mladih v Sloveniji – kje
smo?” Posvet je potekal v sklopu projekta Za zdravje mladih, ki ga vsebinsko vodita Združenje
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Mladinsko združenje Brez izgovora, v sodelovanju z Zvezo
tabornikov Slovenije, Mladinskim svetom Slovenije, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in RTV
Slovenija. več >
Vir: Mladinsko združenje Brez izgovora Sovenija
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Mednarodno mladinsko usposabljanje
V Mladinskem centru Slovenj Gradec so letos ponovno organizirali usposabljanje za mladinske
delavce v okviru programa Erazmus + in zavodom Movit. Tokratne teme so bile gibanje, moderni plesi,
funkcionalna vadba in joga. Glavni poudarek je bil na pomenu gibanja za sprostitev spoznavanju
novih elementov, katere bi mladinski delavci uporabili, da bi aktivirali mladino v svojih delovnih
okoljih in učenju skozi delo. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec, Mitja Javornik

Mednarodna mladinska izmenjava
Skupina 11 mladih iz Slovenije, se je skupaj z dvema CPM mladinskima voditeljema med 26.10.2015
in 3.11.2015 udeležila mednarodne mladinske izmenjave na Finskem, natančneje v kraju Nurmes, v
centru za mladino Hyvarila, dobro uro vožnje vzhodno od mesta Kuopio. Naslov izmenjave je bil:
“Empowerment Through Exchange”. več >
Vir: Društvo Center za pomoč mladim – CPM
Mladi umetnik razstavlja v Franciji
V mesecu novembru se je na povabilo mladih francoskih umetnikov, ki sami upravljajo z galerijo 126,
odzval mladinski delavec Mladinskega centra Postojna Leon Zuodar, ki je tudi sam akademski slikar.
več >
Vir: Mladinski center Postojna, Ana Širca
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Caterina iz Italije o delu pri nas
Javni zavod Mladi zmaji v okviru programa Erasmus+ že tretje leto sodeluje v mobilnostnem
programu EVS. Letos so gostili prostovoljko iz Italije, Caterino Mennito. V Ljubljano je prispela 7. 10.
2014 in svoja znanja, veščine ter kompetence skozi neformalno izobraževanje nadgrajevala do
avgusta 2015. V spodnjem prispevku Caterina pove, kaj je počela in kako se je počutila pri njih. Ekipa
Mladih zmajev ji tako kot uredništvo mlad.si pri raziskovanju novih poti želi srečo, zadovoljstvo in
veliko uspeha! več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

Matija se ponovno javlja iz Lihtenštajna
EVS prostovoljec Matija Perovšek, ki se je odpravil na delo v Lihtenštajn, se ponovno javlja v Celjski
mladinski center, ki pa njegovo sporočilo deli tudi z nami. Tudi oktobrsko dogajanje je bilo zanimivo.
Tu je njegov zapis. več >
Vir: Celjski mladinski center

Mednarodni seminar o prostovoljstvu
Začetek meseca oktobra je v Belgijskem mestu Tournai potekal mednarodni seminar o prostovoljstvu.
Seminar, v organizaciji belgijske organizacije Service Volonteire International, je obetal mednarodno
udeležbo, izobraževanje o projektih programa Erasmus +, oblikovanje novih partnerstev med
sodelujočimi organizacijami in spoznavanje različnih kultur. več >
Vir: MC Postojna, Erika Konc in Eva Šabec

Mladinska izmenjava v Jordaniji
onec oktobra se je v Jordaniji zaključila mladinska izmenjava na temo ekstremizma. 20 mladih iz štirih
držav (Slovenije, Jordanije, Latvije in Tunizije) se je v glavnem mestu Aman od 23.10. do 1.11.2015
seznanjala z elementi ekstremizma, delila različne poglede nanj, se učila prepoznavati sovražni govor
ter kako pristopiti k reševanju le-tega in razvijala strpnost do drugačnosti. več >
Vir: Zavod Voluntariat
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Evropski pakt za mlade
Evropska komisija je na vrhu Enterprise 2020 v sodelovanju z evropsko mrežo za družbeno
odgovornost gospodarskih družb CSR Europe vzpostavila Evropski pakt za mlade, sporočajo iz
Predstavništva Komisije v Slovenije. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Trening za mladinske delavce v Lizboni
V okviru mednarodnega projekta ‘3I: Innovating youth work, multiplying inclusion and active
citizenship’ je med 6. in 14. oktobrom 2015 v Lizboni potekal trening za mladinske delavce, ki sta se
ga udeležili tudi dve prostovoljki, ki delujeta na Socialni akademiji v okviru mladinskega projekta 10
ključnih stvari. več >
Vir: Socialna akademija

Trajnostni razvoj in mladi
Mladinski center Dravinjske doline kot partner sodeluje v projektu za strateški partnerski razvoj z
naslovom YouMARK: mladinski voditelji za trajnostni razvoj. Mednarodni projekt poteka v okviru
programa Erasmus+, strateška partnerstva za trajnostni razvoj (KA2). več >
Vir: MC Dravinjske doline

ZA krepitev mentorstva
V Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija bodo v sklopu projekta EVS v naslednjih dvanajstih mesecih,
torej do novembra 2016, gostili dva prostovoljca iz Grčije in Portugalske, ki bosta sodelovala
pri vzpostavitvi učinkovitega modela mentorstva v mladinski organizaciji. več >
Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
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Spletni tečaj o svobodi izražanja
Amnesty International v sodelovanju z edX vabi k prvemu v seriji spletnih tečaje o človekovih
pravicah. Tečaj Human Rights: The Right to Freedom of Expression (Človekove pravice: Pravica do
svobode izražanja) bo potekal od 17. novembra (do takrat so možne tudi prijave) do 8. decembra
2015, število mest pa je neomejeno. več >
Vir: Amnesty International Slovenije

Usposabljanje za pripravo projektov
Usposabljanje “Project Lab. How to design your project in Erasmus+: Youth in Action” bo potekalo
med 10. in 12. februarjem 2016 v mestu Konigswinter, Nemčija. Usposabljanje bo trajalo 2 dni, na
voljo pa je 8 mest! več >
Vir: uredništvo mlad.si

MC na LGBT filmskem festivalu
Leto in pol po razglasitvi MC Bistrica ob Sotli LGBT (lezbijkam, gejem, biseksualnim in transspolnim)
osebam prijaznega in nekaj let po začetku projekta Gradnja strpnosti je ta mladinski center postal
eno od prizorišč Festivala LGBT filma, najstarejšega tovrstnega festivala v Evropi. več >
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Zdravje mladih v Sloveniji
Partnerji v projektu Za zdravje mladih vabijo na posvet z naslovom Zdravje mladih v Sloveniji. Ko
govorimo o zdravem življenjskem slogu mladih, veliko ljudi najprej pomisli na pomen pravilnega
prehranjevanja in rekreacije. Pa gre res samo za to? več >
Vir: uredništvo mlad.si

Izdelajte svoj karierni plan
Lansko leto ste se te vrste dogodkov udeleževali pod imenom Learn4Life. V sodelovanju z
Acceleration Business City so v Zavodu Ypsilon dogodke nadgradili in jih preimenovali v Y.business.
več >
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Vir: Zavod Ypsilon

9. regijski dogodek – Lož
V petek, 06.11.2015 se bo v Ložu odvil deveti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na pobudo
Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko
mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Medgeneracijski center
Gaber. več >
Vir: uredništvo mlad.si

10. regijski dogodek – Ajdovščina
V sredo, 11.11.2015 se bo v Ajdovščini odvil deseti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na
pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z
Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski center
Hiša mladih Ajdovščina. več >
Vir: uredništvo mlad.si

11. regijski dogodek – Gornja Radgona
V petek, 20.11.2015 se bo v Gornji Radgoni odvil enajsti v nizu dvanajstih regijskih dogodkov, ki jih na
pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z
Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je tudi Mladinski center
Gornja Radgona. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Dan spomina na žrtve transfobije
V klubu Tiffany bo 19. novembra, v okviru Kavarniških večerov, potekala spominska slovesnost
posvečena spominu na transspolne osebe, katerih življenja so bila nasilno prekinjena zaradi
transfobije in transmizoginije. več >
Vir in foto: ŠKUC
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Erasmus+ Mladi v akciji
Tudi letos se obeta tradicionalno zaključno srečanje programa Erasmus+: Mladi v akciji, ki bo še
posebej pestro! Srečanje se bo začelo s tremi strokovnimi prispevki na temo socialnega vključevanja
mladih, sledila pa bo razprava med udeleženci na to temo, podelitev nagrade za najboljši projekt E+:
MVA na področju socialnega vključevanja, glasbeno-likovni performans ter sproščeno druženje in
izmenjava med akterji in institucijami v mladinskem sektorju. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Zadnji, 12. regijski dogodek: Slovenj Gradec
V petek, 27.11.2015 se bo v Slovenj Gradcu odvil zadnji regijski dogodek v letu 2015, dvanajsti po
vrsti, ki jih na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v
sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Posvet mladinskega sektorja 2015
V petek, 4. decembra 2015 bo v Konferenčnem centru na Brdu pri Kranju potekal Posvet mladinskega
sektorja 2015. Namen posveta je graditi na temeljih, ki jih je vzpostavila Resolucija o razvoju
mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki je bila sprejeta na lanskem posvetu, upoštevajoč
aktualne izzive v sektorju. Na posvetu v letu 2014, so se namreč ukvarjali predvsem s pričakovanji
mladinskega sektorja do zunanjih deležnikov in odločevalcev. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Kaj so delavske pravice?
3. 11. 2015, ob 18.00 MISC INFOPEKA vabi v 1. nadstropje Upravne stavbe Kulturnega centra Pekarna
na predavanje in diskusijo z naslovom: Kaj so delavske pravice? Predavanje bo potekalo pod okriljem
Rosine šole delavskih pravic za mlade. več >
Vir in foto: Pekarna Magdalenske mreže

5. Kolomonov žegen
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Sedmega novembra bo na sporedu 5. Kolomonov žegen v organizaciji Mladinskega društva Bistrica
ob Sotli. Nadaljevali bodo v stilu: znova bo nastopil legendarni bend, ki se vrača po dolgem premoru:
LETEČI POTEPUHI! več >
Vir: MDBS

Živa knjižnica išče knjige!
V mesecu novembru bodo ponovno organizirali Živo knjižnico, tokrat v okviru programa Maribor
skozi rožnata očala. več >
Vir: MKC Maribor

Samopodoba in motnje hranjenja
Organizira se predavanje “Samopodoba – pomemben dejavnik pri motnjah hranjenja” v sredo, 11. 11.
2015, ob 17:00 v prostorih INFOPEKE. Brezplačno predavanje bo izvedla psihoterapevtka Vasja Smole
Dubrovnik, prof. def. več >
Vir: Pekarna Magdalenske Mrež

Svenščina za tujce
V ZPTM Brežice bodo, v sodelovanju s Kulturno-izobraževalnim društvom Homo Kreator, v drugi
polovici novembra začeli s izvajanjem tečaja Slovenščina za tujce – uporabna slovenščina. več >

Y.business Success Story
Blažej Kupec je urednik Startaj.si spletnega portala, ki spodbuja podjetništvo in inventivnost. V letu in
pol je Startaj.si postal eden najbolj branih start-up portalov v Sloveniji, kar so prepoznali tudi pri
Zavodu Ypsilon in Startaj.si nagradili s priznanjem za medij leta. več >
Vir: Zavod Ypsilon

Podjetni izzivi #2
V tokratni seriji podjetnih izzivov sodelujejo VDC Zagorje ob Savi, Zon.si in Mladinski center Trbovlje.
Organizacije skozi uspešno rešene izzive iščejo posameznike za nadaljnjo sodelovanje. več >
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Vir: MC Trbovlje

Filmopeka: Metropolis
V novembru se bodo torej posladkali z ultimativno klasiko nemega filma. Danes, 12. 11. 2015, te ob
19. uri vabijo na ogled filma Metropolis in pogovor z Damijanom Vinterjem. Projekcija bo v
predprostoru kina Udarnik, vstop pa je prost. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže

Delavnica “Kdaj skupina deluje dobro?”
Vsaka skupina ima svojo notranjo dinamiko in nepisana pravila, po katerih deluje bolj ali manj
dobro.Skupino oblikujejo raznoliki posamezniki, ki med seboj vzpostavljajo razmerja in prav ta so
ključna za razumevanje, energijo, usmerjenost in kakovost skupine. Na tokratni delavnici s Sašom
Kroneggerjem v četrtek, 19. 11. 2015 s pričetkom ob 10.00, boste spoznali zakonitosti skupine in
skupinskega dela. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže

Vsi smo migranti: Diskusijska delavnica
PiNA, Medkulturni inštitut, Avanta Largo in ZRC SAZU organizirajo danes, 11. novembra 2015, v Atriju
ZRC, v okviru projekta VSI SMO MIGRANTI, diskusijsko kreativno delavnico. več >
Vir: Kulturno izobraževalno drušvo PiNA

Razstava Vesna Makarov
V soboto, 07. novembra, so v galeriji Mladinskega centra Postojna gostili otvoritev razstave
“Odsevi” Vesne Makarov. Vesna Makarov je oblikovalka tekstilij in oblačil, ki poskuša gledati na svet
skozi namišljen okvir individualnosti iz slikarjeve perspektive. več >
Vir: Mladinski center Postojna, Mateja Premrl

FESTIVAL HIŠE MLADIH 2015
Kot vsako leto je tudi tokrat čas za tradicionalni Festival Hiše mladih, ki se začenja jutri in se bo v
ajdovskem Mladinskem centru dogajal že enajsto leto zapored. več >
Vir: MC Hiša mladih Ajvoščina
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Prekarne oblike dela
Kot lahko preberemo v delu Revščina zaposlenih (Založba Sophia, 2013), ki je študija šestih slovenskih
raziskovalk in rezultat njihovega dolgoletnega individualnega in kolektivnega raziskovanja
problematike prekarnih delavcev, se vse bolj razrašča nova skupina prebivalcev, ki je kljub zaposlitvi
padla pod prag tveganja revščine. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže

Turnir socialnih inovacij 2015
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z ABC Accelerator in Slovenskim
regionalno razvojnim skladom v sklopu aktivnosti za spodbujanje socialnih inovacij in po vzoru
Evropske investicijske banke prireja “Turnir socialnih inovacij 2015“, ki je v celoti namenjen
predstavitvi socialnih inovacij, ki jih kot rešitve družbenih izzivov ponujajo inovativni podjetniki in
posamezniki, socialna podjetja ipd. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Mlade glave mislijo: Ula Furlan
Mlade glave mislijo v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor pripravljajo drugo
pogovorno srečanje, ki bo v sredo, 18. novembra 2015, ob 18:00 uri, v Salonu uporabnih umetnosti.
več >
Vir: MKC Maribor

Gledam širše, vidim več
Vabljeni, da skupaj z Zavodom Voluntariat spoznate pisateljico Erico Johnson Debeljak iz ZDA! Skozi
Ericine pozitivne in negativne izkušnje bodo spoznavali Ljubljano in jo skupaj s fotografom Matjažem
Tančičem ujeli v objektiv svojih fotoaparatov. več >
Vir: arhiv Zavoda Voluntariat
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Na obisk v naša podjetja
Dan odprtih vrat je enodnevni dogodek, ko slovenska podjetja odprejo svoja vrata in obiskovalcem
predstavijo delovne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. Projektu Gospodarske zbornice
Slovenije se kot partnerja pridružujeta Zavod RS za zaposlovanje ter Zavod RS za šolstvo. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Svet za izobraževanje, mladino in šport
Svet za izobraževanje, mladino in šport, ki se ga bo udeležila tudi ministrica dr. Maja Makovec Brenčič,
bo potekal 23. in 24. novembra. Ministri se bodo v vseh treh delih Sveta v razpravi osredotočili na
prispevek posamezne politike (mladina, izobraževanje, šport) k lažjemu vključevanju migrantov v
družbo. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Škuc Gledališče predstavlja
Brez solz za pedre (No tears for queers, 2008) avtorja Mattiasa Brunna je predelava istoimenskega
romana Johana Hiltona, zapisanega po resničnih dogodkih. Je dokumentaristični zapis treh umorov,
zagrešenih na različnih krajih. V različnih časih. Treh umorov, ki so si podobni: zagrešili so jih mladi
ljudje. Brutalno in krvavo. Zaradi…več >
Vir: ŠKUC

Koncert meditativne glasbe
V MC ZOS organizirajo koncert meditativne glasbe. Koncert dua OMKARA je doživetje zvoka in tišine.
S preprostimi, starodavnimi inštrumenti ustvarita potovanje od zvoka do tišine in spet nazaj, s čimer
ustvarita sproščujočo, a še vedno s čustvi nabito atmosfero. več >
Vir: uredništvo mlad.si

Delovna akcija – opremi Plac za mlade
V soboto, 28. 11. od 9. ure dalje bo v Domžalah potekala delovna akcija, na kateri se bo opremljalo
nov prostor za mlade. več >
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Vir in foto: Center za mlade Domžale

Razstava mladinskega foto natečaja Pogled 2015
V sredo, 25.11.2015, bo ob 18. uri potekala otvoritev fotografske razstave mladinskega
fotografskega natečaja Pogled 2015. več >
Vir: Center za mlade Domžale

Literarni večer z Žigo Vodovnikom
aj je demokracija? Kako jo razumemo danes? Knjiga Demokracija kot glagol Žige Vodovnika se
ukvarja s teorijami in praksami demokracije, ki jih ne najdemo v kanonu politične misli. Predstavitev
knjige, o kateri bo spregovoril avtor sam, bo v torek, 24. 11. 2015, ob 19.00 v prostorih Infopeke. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže

Veganska večerjica
Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v
četrtek, 26. 11. 2015, ob 19.30 v MISC INFOPEKA. več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže

Delo z mladimi z manj priložnostmi
Vabljeni, da se pridružite na brezplačni delavnici, na kateri se bo raziskoval svet mladih z manj
priložnostmi, v četrtek, 3. 12. 2015 od 10.00 – 14.00, s socialno pedagoginjo Alenko Oblak. več >
Vir: Pekarna-magdalenske mreže

Razmišljanje o Dravljičnem mestu Maribor!
Pekarna Magdalenske mreže vas v sodelovanju z Zavodom za urejanje mesta in krajine Maribor ter z
dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor in učenci kreativnega programa pri Zvezi prijateljev
mladine Maribor, vabi v četrtek, 26. 11., petek, 27. 11., in ponedeljek, 30. 11., med 12.00 in 16.00 na
Grajski trg 7 (MČ Center), na dogodek, ko bo Vila Dravljica razprostrla Preprogo želja in povabila k
skupnemu razmišljanju o našem mestu. več >
Vir: Pekarna-magdalenske mreže
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Zadnja lekcija risanja
Delavnica bo potekala v torek, 1. 12. 2015, ob 17:30. Na njej se bodo udeleženci naučili, kako
ustvariti likovni karakter in kako pravilno uporabiti vodne barve. Brezplačna delavnica je namenjena
vsem, ki jih zanima svet risanja. več >
Vir: Pekarna-magdalenske mreže

Natečaj poustvarjanja literarnih del
Vabljeni k sodelovanju na natečaju poustvarjanja literarnih del, ki je namenjen vsem, ki jih zanima
družbeno-kritična literatura in poustvarjanje literarnih del. več >
Vir: Pekarna-magdalenske mreže

Projekt Kolegice se nadaljuje
Raziskave kažejo, da se mlade ženske na trgu dela srečujejo še z večjimi problemi kakor moški, zato
so na Zavodu Nefiks osnovali projekt Kolegice. saka posameznica bo imela možnost spoznati in se
povezati z uspešno žensko iz svojega bodočega poklica. Ta bo postala njena mentorica – »kolegica«.
več >
Vir: Zavoda Nefiks

Bi ustvaril risanko?
»Ustvari risanko« je sklop 5 delavnic, na katerih se mladostniki seznanijo z osnovami risanja,
ustvarjanja stripov, animacije risanih podob ter filmsko tehniko stop-motion (ustvarjanje premikajoče
podobe oz. filma s pomočjo zaporedja fotografij). več >
Vir: Socialna akademija

Delavnica poustvarjanja likovnih del
Vabljeni k udeležbi na delavnico kreativnega pisanja, ki bo potekala v sredo, 2. 12. 2015, od 17:00 do
20:00 in v četrtek, 17. 12. 2015, od 16:00 do 19:00 v prostorih MISC INFOPEKA. več >

Vir: Pekarna-magdalenske mreže
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Koristno: študij v tujini
Vas zanima študij v tujini? V Šaleškem študentskem klubu bodo 20. 12. 2015, organizirali delavnico, ki
jo bodo vodili ŠŠK člani, ki študirajo v tujini. več >
Vir in foto: Šaleški študentski klub

Miklavževanje 2015
Mladinski center Ajdovščina že tradicionalno poskrbi, da se najmlajši z ajdovskega območja, v mesecu
decembru srečajo z dobrimi možmi. Tudi letos ne bo popolnoma nič drugače. Prvi bo otroke seveda
obiskal Sveti Miklavž, v soboto 5. decembra 2015, v okviru Miklavževanja, ki bo potekalo v Dvorani
prve slovenske vlade v Ajdovščini. več >
Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina

Y.business Success Story
V četrtek, 10. decembra ob 19. uri v Acceleration Business City HUBu, bo na Y.business Success Story
gost g. Daniel Gregorič, direktor Individa & Partnerji, d. o. o in kitarist skupine Big Foot Mama. več >
Vir: Zavod Y

Ob igri o spolno prenosljivih boleznih
Kaj je skupno koalam, Pokahontas in spolno prenosljivim okužbam? Odgovore na to in sorodna
vprašanja bodo poiskali ob zabavni namizni igri Let’s pretend it’s just a game. Metali bodo kocko in se
podali na razburljivo popotovanje. Igrali in izobraževali se bodo v sredo, 2. decembra 2015, med
16:00 – 19:00 uro, v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor, Ob železnici 16, Maribor (I.
nadstropje). več >
Vir in foto: MKC Maribor
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