e-bilten DECEMBER 2017
V mesecu marcu izpostavljamo:
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December; Pregled in vrhunci leta 2017
Zadnji dan za prijavo na javni razpis
Publikacija “Digitalno mladinsko delo”
IZJAVA in FOTO TEDNA
Svetovni dan boja proti AIDSU
Čista nula, čista vest
Zaključek SIP Starter pack 2
Rimske ostanke bodo obvarovali
Študijski obisk
S postopnimi koraki na samostojno podjetniško pot
“Skupnosti znanja in inovacij”
“Ura za kodiranje”
Com’ON Europe
Živa knjižnica: Ne sovraži, prisluhni!
Gorenjci po valovih Portugalske
Evropski izleti v varstveno delovni center
“Moje EVS življenje diši odlično”
Izkušnja EVS v Franciji
Od Alp do Baltika
Brezplačne vožnje z zabav
Karierni sejem
Mobilna aplikacija Radia Študent
Začetek evropske radijske kampanje
FOTO in IZJAVA TEDNA
Finski duh v Vili Čira Čara
Globalno učenje in globalni izzivi
S CUDV Radovljica po poteh Slovaške
Prostovoljstvo = izkušnja za življenje
Telesa
Pakt za mlade
28. obletnica Slovenske demokratske mladine
Mladinski klub “Garaža”
Mojčina španska dogodivščina
Usposabljanje v Latviji
Youth Wiki
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Predbožični park na Ravnah
Razstava EU SI ti
Spletni tečaj o človekovih pravicah
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Mladi se povezujejo
Iz tišine v svobodo
Heroji so furali v pižamah
Mestne zelene površine
Da zgodovina ne zbledi
Učna točka skozi vse leto
Predstavili lasten film
Pogled 2017 presenetil z rekordno udeležbo
Zgodba o Rakhu
Espen in trol
Lokalni program mladine 2018-2024
Urbana Delavnica
Festival Hiše mladih 2017
EVS izkušnja dveh prostovoljk iz Italije
Prva mladinska izmenjava
Mladi športno aktivni
Mladi in zaposlitvene možnosti
Holistični pristop k izobraževanju
Pet novih Junior ambasadorjev
Language Academy Wales
Podcast Sindikata Mladi plus
Socialno podjetništvo
“Moja služba je Discovery Channel v živo.”
“Za volan s čisto nulo in vestjo!”
Jesenska sezona v MC Pekarna
CM Koper bo samostojen javni zavod
Cirkuška šola “Cirkus in beweging”
Pridi in »sPiMPaj« svoj lajf!
Pogled v naše delu v 2017
Kdo se boji politike?
Etično podjetništvo NoNaVe
Prvo brucovanje hrvaških študentov
Rosa še vedno bosa
V Mladinskem centru Trbovlje izšel Perdikas
Po kreativni poti do znanja
Karizme za izvoz
Tečaj prve pomoči v Godoviču
1. festival enakosti v Mariboru
V novo leto z novo zaposlitvijo
15. Luksuz festival poceni filma
40. Evropsko srečanje mladih
Otroci so prevzeli vodenje Slovenije
Javni poziv za leto 2018 in 2019
Uporno in neupogljivo leto Pekarne Magdalenske mreže
Vrhunci 2017 v Zavodu Ypsilon
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Rosina šola delavskih pravic
POTA sedaj na Društvu SKAM
Zgodil se je Festival Urbane Kulture!
Mladi mladim za zabavo
Mladostno in drzno v 2018!
Dobrodelnost v Centru za mlade Domžale
Božično novoletna poslanica
KMCK Kompleks v preteklem letu
Socialno vključevanje v mladinskih centrih
Sofinanciranje mladinskega dela
Vabilo k udeležbi
Čista nula, čista vest
V vaseh čisto blizu Louse
STISKA IN KAKO IZ NJE?
KAJ JE DOBRO IN JE LAHKO ŠE BOLJŠE?
Hieroglifi
Mladinski center Krško na strokovni ekskurziji
Popotniško združenje Slovenije
Zaposlitev v Orodjarni Imenšek
Balkan boys razturali Patriota
Prvo usposabljanje voditeljev Oratorija
Novoletno voščilo Zavoda Nefiks
Zaštekaj učenje!
Praznični sprejem pri predsedniku
Tridnevna filmska delavnica
Izmenjevalnica

Skupne korenine evropskih besed
Benjamin Ladraa
Pravo terensko delo študentov
Video delavnice s srednješolci
Na sodu smodnika
ŠILA – Šolska impro liga
»Žuram s prijatelji, ne z drogo!«
Veseli december v MCO
Šola za Lajf
Šentjurska mladinska društva

ČLANKI
 Posvet prometne varnosti mladih v Brežicah
 Heroji ‘Furali’ v pižamah tudi v Brežicah
 Dijaški dom Ivana Cankarja
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MNENJA







Slon na mostu ali EVS-a ne damo!
Moj pogled na delo v SMC
Zakaj obožujem svoj EVS
(Pre)več aktivnosti mladih
Asocialci
Konec politike delitve drobtinic

ANKETE
 Anketa; Dosežki v letu 2017

INTERVJU
 Kuhanje položeno v zibelko
 Za lepši dan
 Intervju z Janezom Plevnikom

LOKALNO











Vprašaj, preveri, podvomi
3D tiskalnik v MC Litija
Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja
Women@Renault je zakon
V mladinskem centru govorili o zdravju
Kultura poniževanja
Knjižnica Mene briga
Literarni talenti
Projekt Mladinske kreativne produkcije
Večplasten program društva IndiJanez

NACIONALNO











V Sloveniji 30 Mladim prijaznih občin
Študentsko delo
Konstitutivna seja SVM
“Kam vse seže aktivno državljanstvo?”
Razpis za mladinske voditelje
Posvet o okolju in zdravju
Bazen Trenerjev
Anketa Opolnomočenje mladih
Vrhunci Zavoda Nefiks 2017
Najbolj odmevne zgodbe v 2017

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.

MEDNARODNO


Zgrabi svojo Priložnost.EU!

 5 krajših filmov
 Izvedba tretje fokusne skupine
 Filmski natečaj za mlade
 Evropska solidarnostna enota
 EVS in Evropska solidarnostna enota
 Razpis za poročevalce

Uredništvo portala mlad.si
05. januar 2018
info@mlad.si
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NOVICE

December; Pregled in vrhunci leta 2017
V mesecu novembru smo zabeležili enega najpomembnejših dogodkov mladinskega sektorja
Slovenije – Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2017, ki se ga je udeležilo več kot 150
mladinskih delavcev_delavk. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Zadnji dan za prijavo na javni razpis
Danes je zadnji dan za prijavo na javni razpis “Zaposlitev na področju mladinskega dela v
mladinskem sektorju“. Organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju vabljene k
prijavi. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Publikacija “Digitalno mladinsko delo”
Finci veljajo za pionirje na področju digitalnega mladinskega dela, ki je bil tudi letošnja
osrednja tema Nacionalnega posveta mladinskega sektorja 2017. več>
Vir: uredništvo mlad.si
IZJAVA in FOTO TEDNA
Tedensko rubriko foto in izjavo tedna namenjamo največjemu dogodku mladinskega sektorja
Slovenije – Nacionalnemu posvetu 2017, ki je letos potekal na temo digitalnega mladinskega
dela. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Svetovni dan boja proti AIDSU
Danes, 1. decembra, obeležujemo Svetovni dan boja proti aidsu, ki ga simbolizira rdeča
pentlja. Nacionalni inštitut za javno zdravje ocenjuje, da je v Sloveniji vse več ljudi, ki živijo z
okužbo s HIV-om. Več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Čista nula, čista vest
V Zavodu Varna pot smo bili v soboto, 11.11. v popoldanskih in nočnih urah aktivni po
prireditvah in ulicah po Sloveniji, kjer smo v okviru projekta Čista nula, Čista vest, mimoidoče
in obiskovalce spodbujali k odgovornosti v prometu in trezni vožji zlasti med mladimi. več>
Vir: Zavod Varna pot
Zaključek SIP Starter pack 2
Mesec, ki je za nami, je minil, kot bi mignil. Oblikovale in dozorevale so poslovne ideje, o
katerih bomo gotovo še slišali. Zadnji dan SIP Starter Packa smo z udeleženci naredili izčrpno
evalvacijo programa, na katerem so udeleženci izpostavili predvsem odlično vzdušje in
pohvalili usposobljene predavatelje, ki so znali predati uporabna znanja. več >
Vir: Društvo Mladinski ceh
Rimske ostanke bodo obvarovali
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije
(MKP). več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Študijski obisk
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v sklopu projekta Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga v preteklih letih razvil neformalne izobraževalne modele Urice
medkulturnega dialoga.Gre za delavnice, ki informirajo o različnih kulturnih in etničnih
manjšinah. več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
S postopnimi koraki na samostojno podjetniško pot
Predstavljamo mladega podjetnika Domna Žagarja iz Planine pri Sevnici. Mladi oblikovalec
notranje opreme ter izdelovalec okrasnih in uporabnih predmetov je v tem letu iz osebnega
dopolnilnega dela prešel v popoldanski s.p. Odločen je, da oblikovanje postane njegova
služba. Njegove izdelke in storitve najdete pod imenom DomenDizajn. več >
Vir: Mladinski center Šentjur
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“Skupnosti znanja in inovacij”
Dne 22.11.2017 in 23. 11.2017 je v hotelu Habakuk potekala 2 dnevna mednarodna
konferenca “Mednarodni dialog Skupnosti znanja in inovacij”, katere se je udeležil tudi
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor. več >
Vir: EKTC Maribor
“Ura za kodiranje”
Svet se korenito spreminja. Računalniška znanost predstavlja pomemben del prihodnosti in
čisto vsak bi se je moral imel možnosti naučiti, tako fantje kot dekleta. S programiranjem
navsezadnje nastanejo zanimive reči, kot so aplikacije, igre in »emojiji«. več >
Vir: Zavod MISSS
Com’ON Europe
Si star med 15 in 29 in živiš v Mariboru? Sodeluj v zelo kratki anketi, ki bo pomagala pri
izboljševanju Maribora in drugih evropskih mest. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Živa knjižnica: Ne sovraži, prisluhni!
V okvirju praznovanja Svetovnega dneva človekovih pravic vabimo, Mladinski kulturni center
Maribor, Mladinski svet Slovenije in slovenska mladinska delegatka pri Združenih narodih, na
celodnevni dogodek Živa knjižnica: Ne sovraži, prisluhni! več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Gorenjci po valovih Portugalske
Septembra letos smo se v zgodnjih jutranjih urah iz Poljč odpravili v mestece Aveiro na
Portugalskem. Pot je bila dolga in kljub temu, da je bilo vreme že pri nas čudovito, so bili
Gašper, Staš in Žan nad sončnim in toplim vremenom z vetrom iz Atlantika, izjemno zanimivo
arhitekturo Aveira, ki spominja na Benetke ter množico mladih iz petih različnih držav,
popolnoma navdušeni. več>
Vir: Zavod Manipura
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Evropski izleti v varstveno delovni center
Zavod Manipura v sodelovanju s CUDV Matevža Langusa že vrsto let organizira tedenska
srečanja evropskih prostovoljcev z uporabniki Varstveno delovnega centra Radovljica. več>
Vir: Zavod Manipura
“Moje EVS življenje diši odlično”
Vabimo vas k branju izkušnje prostovoljca Floriana Uka, ki že šest mesecev biva v Sloveniji, v
sklopu Zavoda Manipura. več>
Vir: Zavod Manipura
Izkušnja EVS v Franciji
Prostovoljka Ula Papler iz Zavoda Manipura svoj EVS opravlja v organizaciji Romans
International v mestu Romans Sur Isere v Franciji. Svojo vlogo v organizaciji je takole na
kratko opisala. več>
Vir: Zavod Manipura
Od Alp do Baltika
Vabimo vas k branju EVS izkušnje Toma Maierle, ki se je udeležil kratkoročnega EVS projekta
“Multi-culti life skills lab” v gostiteljski organizaciji NGO Ookull v Estoniji. Pošiljajoča
organizacija v projektu je bil Zavod Manipura. več>
Vir: Zavod Manipura
Brezplačne vožnje z zabav
Jure Košir pravi “Ne želim pristati na vozičku“. Pridružujejo se mu tudi Dejan Zavec, Vid Valič,
Alya,Filip Kržišnik in Blaž Slanič. Skupaj podpirajo iniciativo HEROJI FURAJO V PIŽAMAH. V
soboto, 9. decembra, vas vabimo na brezplačne vožnje z zabav, ki jih bodo v sklopu
vseslovenske iniciative HEROJI FURAJO V PIŽAMAH izvajali invalidi iz Zavoda Vozim. več>
Vir: Zavod Vozim
Karierni sejem
V petek, 10. 11. 2017, se je v dvorani Tabor odvijal že drugi Karierni sejem pod naslovom
Sejem poklicev in izobraževanja. Organizator sejma je bila Mestna občina Maribor v
sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno-podjetniško zbornico
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Maribor, Univerzo v Mariboru in Zavodom RS za zaposlovanje Območno službo Maribor.
več>
Vir: Ekipa Centra eksperimentov Maribor
Mobilna aplikacija Radia Študent
Predstavljamo novo mobilno aplikacijo Radia Študent, ki omogoča celostno spremljanje vseh
radijskih vsebin tudi na vaši dlani! več>
Vir: Radio Študent
Začetek evropske radijske kampanje
Začetek evropske radijske kampanje Projekta “Respect words” (v slovenščini “Spoštuj
besede“): “Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru”, četrtek, 7.12. 2017 ob 21.30 na
valovih Radia Študent. več>
Vir: Radio Študent
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tokratna tedenska rubrika foto in izjava tedna priprada družbenemu odgovornemu projektu
Zavoda Vozim “Heroji furajo v pižamah“, ki ponuja rešitev aktualne problematike vožnje
mladih pod vplivom alkohola. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Finski duh v Vili Čira Čara
V prispevku si lahko preberite vtise prostovoljca Finca Mikko Rinne. več>
Vir: Zavod Manipura
Globalno učenje in globalni izzivi
V nedeljo, 10. december 2017, bomo obeležili Mednarodni dan človekovih pravic. Na ta dan
je bila leta 1948 v Parizu, podpisana Splošna deklaracija človekovih pravic, ki predstavlja
skupen ideal vseh ljudstev in narodov z namenom spoštovanja pravic in svoboščin ter
zagotovitev njihovega splošnega priznanja in spoštovanja. Več>
Vir: Društvo Humanitas
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S CUDV Radovljica po poteh Slovaške
Petnajst dni druženja in ustvarjanja na Slovaškem je minilo hitro in uspešno. Ekipo smo
sestavljali štiri osebe s posebnimi potrebami ter dva spremljevalca. V tem času smo
raziskovali mesto in okolico, obiskali nekaj znamenitosti v Žilini, pripravljali zdrave obroke in
vsako jutro malce potelovadili. več>
Vir: Zavod Manipura
Prostovoljstvo = izkušnja za življenje
Prosti čas, ko ti ni treba opravljati obveznosti vezanih na delo ali študij, je dragocen. To bi se
verjetno strinjal vsak. Kako pa ga preživeti ali izkoristi, je seveda drugo vprašanje in
prepričana sem, da imaš tudi ti pri tem kakšno dobro idejo. Več>
Vir: Društvo SKAM
Telesa
“Greš na razstavo. Umetniško. Pogledaš in se zazreš v razstavljena dela. Se vanje poglobiš. Jih
skušaš razumeti. Iščeš ozadje. Zgodbo. Idejo. Zreš naprej. Morda se vprašaš, zakaj. V kratkih
sekundah se zaveš. Zreš naprej in odkrivaš skrito v skritem. Zaveš se sebe. Zaveš se slike.
Prostora. In greš naprej, po prostoru. In cikel se ponovi.“ več>
Vir: Zavod mladinski center Kotlovnica Kamnik
Pakt za mlade
17. novembra 2015 je nastal Evropski Pakt za mlade v prisotnosti 700 predstavnikov
poslovnih, izobraževalnih, mladinskih in EU institucij z jasno vizijo: “Ustvariti pošteno in
pravično kulturo partnerstva med podjetji, izobraževalnimi organizacijami in mladimi v
Evropi, da bi mlade pripravili za kakovostna delovna mesta in odgovorno državljanstvo”. več>
Vir: uredništvo mlad.si
28. obletnica Slovenske demokratske mladine
Slovenska demokratska mladina je v soboto, 2. decembra 2017, v Termah Zreče obeležila
svojo 28. obletnico. Mladi demokrati iz vse Slovenije so napolnili dvorano hotela Dobrava.
več>
Vir: Slovenska demokratska mladina
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Mladinski klub “Garaža”
Pred leti so bile garaže neverjetno popularne. Ne samo za »šraufanje« avtomobilov in
motornih konjičkov, ampak tudi za druženja, vaje garažnih rock bendov in mesto, kjer so
fantje lahko z dvigovanjem uteži potelovadili. več>
vir: Zavod Manipura
Mojčina španska dogodivščina
V MDC Blok že nekaj časa izvajamo sklop strukturiranih delavnic pod skupnim naslovom
Aktivni državljan, v okviru katerih mlade seznanjamo z aktualnim dogajanjem tako na lokalni
kot državni ravni, pa naj to zadeva slovensko politično sceno ali aktivnosti za mlade v
lokalnem okolju ter jih na ta način usmerjamo na pot aktivne participacije. več>
vir: MCD Blok
Youth Wiki
Kakšni so izzivi in priložnosti, s katerimi se soočajo mladi v Evropi? Kakšne so politike, ki
oblikujejo njihovo življenje in prihodnost? Kako se mladi soočajo z izzivi, s katerimi se
srečujejo? Poiščite odgovore na ta vprašanja in še več z novim orodjem Youth Wiki, spletno
bazo podatkov o mladinskih politikah v različnih evropskih državah. več >
vir: uredništvo mlad.si
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so prenovili strukturo podatkovnega
portala, kjer lahko na enem mest najdete zdravstvene statistične podatke iz različnih virov.
Podatkovni portal NIJZ predstavlja enotno točko dostopa do podatkov o zdravstvenem
stanju, uporabi zdravstvenega sistema in vplivov na zdravje prebivalstva.več >
vir: uredništvo mlad.si
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Predbožični park na Ravnah
V času martinovanja 2017 so v Ormožu in okolici potekali številni dogodki v čast
vinogradništva in vinarstva. V Mladinskem centru Ormož smo želeli opozoriti na poklice v
kmetijstvu, vinogradništvu in vinarstvu ter številne podporne dejavnosti, ki izvirajo iz teh,
zato smo pripravili okroglo mizo Vinogradništvo – priložnost za mlade. več >
vir: Mladinski center Ormož

Razstava EU SI ti
Europe Direct Savinjska in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, sta v okviru projekta
EU SI ti pripravili razpravo EU SI ti: PROSTOVOLJSTVO smo mi vsi, dne 25. septembra 2017, v
dvorani Celjskega mladinskega centra. več>
Vir: Celjski mladinski center
Spletni tečaj o človekovih pravicah
Odprte so prijave na naš tretji MOOC o človekovih pravicah. V tem spletnem tečaju boste
usvojili znanja, kako ukrepati za zaščito človekovih pravic. Spoznali boste zagovornike in
zagovornice človekovih pravic – kako zmanjšujejo tveganja pri svojem delu, kako se
zavzemajo za človekove pravice ter kako lahko uporabite svoj glas, da se pridružite njihovim
prizadevanjem. več>
vir: Društvo Amnesty International Slovenije
Mladi se povezujejo
“Področje grafičnega oblikovanja ne obvladam popolnoma, vendar mi je všeč, da so v skupini
tudi grafični oblikovalci in oblikovalke. Vidim, da imajo veliko znanja, zato upam, da bom od
njih pridobila kakšen dober nasvet glede oblikovanja svojega portfolia,” pravi krajinska
arhitektka, ki je vključena v projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). več >
vir: MCDD
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Iz tišine v svobodo
“S pripravo del za fotografsko razstavo sem sprva težko, potem pa pogumno stopila iz
svojega območja udobja,” je povzela Mia Crnič ob otvoritvi fotografske razstave “Iz tišine v
svobodo”. več >
vir: MCDD
Heroji so furali v pižamah
Mladinski center Dravinjske doline se je pridružil vseslovenski akciji “Heroji furajo v
pižamah”, ki jo s partnerji izvaja Zavod vozim. Izvajali so se alkotesti in mlade se je
informiralo o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola. več >
vir: MCDD
Mestne zelene površine
Zavod BoB je zasnoval ozaveščevalno kampanjo z namenom okoljske in naravovarstvene
aktivacije mladih v Mestni občini Ljubljana in širše na spletni platformi. S kampanjo smo
vzpostavili trajnostno platformo za približevanje mestne narave mladim ob raziskovanju
možnosti za ustvarjanje na javnih zelenih površinah. več>
Vir: Zavod Bob
Da zgodovina ne zbledi
Prleški mladinski center je zainteresirani del svojega članstva že v začetku letošnjega leta
popeljan na spominsko svečanost na Pohorje, kjer je v času II. svetovne vojne ter boja za
svobodo in slovenski obstoj, zaradi izdaje, padel celotni Pohorski bataljon. več>
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje VO, so. p.
Učna točka skozi vse leto
V okviru rednih dejavnosti prleškega mladinskega centra, ki domuje na Spodnjem
Kamenščaku 23, to je stičišču pomursko-štajerske regije, je tudi potekalo kakovostno in
konstantno izvajanje neformalnih oblik izobraževanj in usposabljanj za mlade in mladinske
strukture iz neposrednega lokalnega okolja kot tudi iz širše okolice. več>
vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
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Predstavili lasten film
V okviru dejavnosti Mladinskega centra Prlekije-združenja NVO, so. p. je že leta 2003 pričela
delovati programska enota Regionalni pomurski multimedijski center, ki je predstavljala
nadgradnjo obstoječe e-točke. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
Pogled 2017 presenetil z rekordno udeležbo
Center za mlade Domžale je uspešno zaključil še en foto natečaj Pogled. Letos se lahko
pohvali z rekordno udeležbo. Sodelovalo je 231 avtorjev s skupno 1910 fotografijami. več >
vir: Javni zavod Center za mlade Domžale
Zgodba o Rakhu
V Vili Čira Čara (Zavod Manipura) EVS prostovoljci za otroke iz lokalne osnovne šole in vrtca
vsako leto pripravijo medkulturne delavnice, na katerih otroci na privlačen način spoznavajo
dežele, iz katerih prostovoljci prihajajo. Na eni od letošnjih delavnic sta prostovoljki iz Finske
otrokom predstavili laponske šamane in uprizorili staro finsko zgodbo o polni in prazni luni.
več >

vir: Zavod Manipura
Espen in trol
V Vili Čira Čara (Zavod Manipura) EVS prostovoljci za otroke iz lokalne osnovne šole in vrtca
vsako leto pripravijo medkulturne delavnice, na katerih otroci na privlačen način spoznavajo
dežele, iz katerih prostovoljci prihajajo. Na eni od letošnjih delavnic sta prostovoljca iz
Norveške otrokom predstavila bogato norveško mitologijo in uprizorila tradicionalno zgodbo
o dečku in trolu, ki jo želimo deliti tudi z vami. več>
Vir: Zavod Manipura
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Lokalni program mladine 2018-2024
Mladinski center Postojna je bil, v sodelovanju z Mladinskim svetom Postojna in Društvom
prijateljev mladine občin Postojna in Pivka, izbran na občinskem razpisu za pripravo
strateškega dokumenta Lokalni program mladine 2018-2024. več >
vir: Mladinski center Postojna
Urbana Delavnica
Program Urbana Delavnica (UD) smo s prijaviteljem programa Združenjem Sezam začeli
snovati v letu 2015, ko smo dobili na voljo prostore v prvem nadstropju Tržnice Moste
(Zaloška 55, Ljubljana). Kaj smo želeli dosečI? več>
Vir: Zavod Delavnica konceptov
Festival Hiše mladih 2017
Z odprtjem razstave Ane Maraž, se je v ajdovskih Palah, 17. novembra 2017, pričel že enajsti
Festival Hiše mladih, ki je tudi tokrat prinesel bogat in raznovrsten program, namenjen vsem
generacijam ter ponudil kopico izobraževalnih, ustvarjalnih in zabavnih vsebin. Festival je
trajal vse do sobote, 25. novembra. več >
Vir:MC Hiša mladih Ajdovščina
EVS izkušnja dveh prostovoljk iz Italije
Evropska prostovoljna služba je tako, kot da bi prvič za nekaj časa odšel od doma. Je izziv, ki
ti pomaga spoznati in graditi odnose z ostalimi prostovoljci in osebami, ki so okrog tebe.
Pozornost se iz tvoje kulture, tvoje države, tvojega jezika usmeri drugam. EVS ti širi obzorja in
te vodi skozi raznolikosti, ki jih imenujemo “svet”. več >
vir: Zavod Manipura
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Prva mladinska izmenjava
Center za mlade Domžale je med 30. novembrom in 6. decembrom gostil mednarodno
mladinsko izmenjavo “Goodbye, intolerance! Hello, respect and acceptance!”. Izmenjave se
je udeležilo 20 mladih iz Slovenije, Estonije, Turčije in Španije. Skupaj so raziskovali, kaj je
nestrpnost, kako se kaže v družbi in kakšne izkušnje imajo z njo. več >
vir: Center za mlade Domžale
Mladi športno aktivni
Med 9. – 16. majem 2017 se je preko programa ERASMUS+ v prikupnem italijanskem
mestecu Giovinazzo zbralo šest skupin iz šestih držav, in sicer iz Češke, Italije, Poljske,
Romunije, Bolgarije in Slovenije. Izmenjava že z imenom Spring of Sports nakazuje, da je bil
program osredotočen na šport. več>
Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
Mladi in zaposlitvene možnosti
Med 2. in 8. oktobrom 2017 je v kraju Santa Cruz na Portugalskem potekalo usposabljanje v
okviru projekta GONEET – Generating Opportunities for »NEETs«. Projekt, ki je financiran iz
programa Erasmus+KA1, poteka pod koordinacijo Madan Parque de ciencia iz Portugalske in
združuje 11 partnerjev iz 11 evropskih držav. več >
vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Holistični pristop k izobraževanju
Predstavnik Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je od 24. do 30. oktobra
v Španiji udeležil usposabljanja na temo holističnega pristopa k izobraževanju. Na
usposabljanju, posvečenem raziskovanju učinkovitih povezav med neformalnim in formalnim
učenjem, je sodelovalo štirinajst predstavnikov nevladnih organizacij iz dvanajstih različnih
držav. več>
Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
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Pet novih Junior ambasadorjev
Za Junior ambasadorje UNICEF-a ste skoraj zagotovo že slišali ali jih opazili v medijih. So
namreč aktivni otroci in mladi, ki si prizadevajo, da bi bil svet prijaznejši do vseh otrok in s
svojimi dejanji k temu tudi aktivno prispevajo. več>
Vir: Društvo Unicef Slovenija
Language Academy Wales
V iskanju motiviranih in zanesljivih partnerskih organizacij, ki so pripravljene gostite mlade
EVS prostovoljce z manj priložnostmi, se nam včasih sreča na široko nasmehne. Tako je bilo
tudi z organizacijo Language Academy Wales iz Cardiffa, ki je poleti v okviru projekta “Multiculti life skills lab” prvič gostila dva naša prostovoljca in nam po zelo dobri izkušnji za
naslednje leto ponudila dodatna mesta. več>
Vir: Zavod Manipura
Podcast Sindikata Mladi plus
O V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela na Sindikatu Mladi plus snemamo tudi
podcaste. več>
vir: Sindikat Mladi plus
Socialno podjetništvo
S težavami pri iskanju prve zaposlitve in vstopu na trg dela se soočajo mladi po vsej Evropi,
še posebej ranljivi pa so mladi iz depriviligiranih skupin. Partnerji iz petih evropskih držav so
se izziva lotili s projektom YSE, s katerim želijo mlade med 18. in 30. letom z nižjo stopnjo
izobrazbe s pomočjo različnih pristopov usmeriti v socialno podjetništvo. več >
vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
“Moja služba je Discovery Channel v živo.”
V četrtek, 7. decembra 2017, smo v ABC Hubu gostili direktorja SAP Slovenija, Gregorja
Potočarja. Z nami je delil svoje izkušnje iz področja voditeljstva, iskanja kadrov ter motivacije
za uspeh v karieri. več >
vir: Zavod Ypsilon
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“Za volan s čisto nulo in vestjo!”
Zavod Varna pot v petek, 15.12.2017 že tretjič letos organizira preventivno akcijo Čista nula,
čista vest. Akcija, ki zagovarja filozofijo, “Ko vozim, ne pijem, ko pijem, ne vozim!”, spodbuja
primeren odnos do alkohola in odgovornost zlasti mladih voznikov, da vozijo trezni. več >
vir: Zavod Varna pot
CM Koper bo samostojen javni zavod
Center mladih Koper bo s 1. 1. 2018 samostojni javni zavod. To so letošnjega julija tudi
uradno potrdili občinski svetniki Mestne občine Koper. Mojca Vojska bo še naprej v tandemu
s Kristino Radovčič vodila Center mladih Koper. več>
Vir: CMK, Klub študentov občine Koper
Cirkuška šola “Cirkus in beweging”
V Zavodu Manipura smo v lanskem letu v EVS projektih začeli sodelovati s flamsko
organizacijo “Cirkus in beweging“, ki je specializirana za delo z različnimi ranljivimi skupinami
na področju cirkuškega gledališča ter delavnic motoričnih spretnosti. več>
Vir: Zavod Manipura

Pridi in »sPiMPaj« svoj lajf!
V Mladinskem centru Brežice, v sklopu projekta PiMP, Priložnosti in izzivi mladih v Posavju,
številnimi mladim omogočajo sodelovanje na kvalitetnih brezplačnih delavnicah, kjer
pridobijo koristna, praktična znanja za hitrejšo zaposlitev. V projekt se je do sedaj vključilo že
več kot 40 mladih, polovica je že bila uspešnih pri zaposlitvi. več>
vir: ZPTM Brežice
Pogled v naše delu v 2017
Naše dejavnosti segajo v čas, ko je nastala naša država. S skupino strokovnjakov predvsem iz
naravoslovja in umetnosti delamo že 26 let. Iz tega smo izdali veliko publikacij, knjig, naj
naštejem samo nekaj. več >
Vir: UMMI
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Kdo se boji politike?
Jasno je, da mlade politika ne zanima prav preveč in naši udeleženci niso prav nič drugačni.
Različne raziskave kažejo, da je ravno to področje življenja tisto, ki se mladim zdi najmanj
pomembno. Na to vsekakor vpliva majhna moč odločanja, ki jo čutijo mladi pri političnih
vprašanjih, še zlasti, če so ti mladoletni, odmaknjenost od vzvodov in centrov družbene moči,
slabe možnosti za participacijo pri političnih vprašanjih, navsezadnje pa tudi slab renome, ki
ga imajo med mladimi tisti, ki se s politiko ukvarjajo. več >
vir: MCD Blok
Etično podjetništvo NoNaVe
Ko združimo moči, navadno nastanejo izjemne včasih pa tudi malce nenavadne reči. Na
Zavodu Voluntariat, Zadrugi Buna, Društvu Humanitas in Pravični trgovini Tri muhe smo tako
stopili skupaj in znanja iz različnih področij združili in prenesli na izobraževalni model
NoNaVe, namenjem mladim do 30.leta. več >
vir: Zavod Voluntariat

Prvo brucovanje hrvaških študentov
Zapoznelo brucovanje (nikoli ni prepozno!) Društva hrvaških študentov v Mariboru se je 1.
12. 2017 odvilo v klubu MC Pekarna in sicer z ekskluzivnim, v Sloveniji premiernim
koncertom zagrebške glasbene skupine Mnogi Drugi. več>
Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez
Rosa še vedno bosa
Letošnji dogodek Rosa še vedno bosa (ker je prekarka), ki je potekal med 15. in 21.
novembrom 2017, organizirali pa so ga prostovoljci zavoda Pekarna Magdalenske mreže, je
bil nadaljevanje lanskoletnega dogodka Rosa je bosa. več >
vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže
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V Mladinskem centru Trbovlje izšel Perdikas
V rubriki Uspešni mladi za uspešne mlade vam predstavljamo mladega avtorja Sebastijana
Pešca. Filozof, zgodovinar, humanitarec in pisatelj, je v začetku decembra v sodelovanju z
Mladinskim centrom Trbovlje izdal svoj prvi fantazijsko-filozofski roman Perdikas. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Po kreativni poti do znanja
Središče Rotunda je v sodelovanju s podjetjem Linea Directa d.o.o. in Fakulteto za
management so-ustvarila projekt Y ZELENA ENERGIJA, ki je potekal v okviru razpisa Po
kreativni poti do znanja. Zadana naloga projekta je bila na inovativen način rešiti izpostavljen
problem z namenom družbenega razvoja v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov
z gospodarstvom. več >
Vir: Središče Rotunda
Karizme za izvoz
Dobro smo že zakorakali v veseli december in prireditveni center Patriot še vedno
razveseljuje s sklopom Glasbena kolekcija jesen-zima 2017. Tokrat so nas na odru
razveseljevali raper Zlatan Čordič, vsem bolj znan kot Zlatko, in skupina Optimisti. več >
vir: MCDD
Tečaj prve pomoči v Godoviču
V Mladinski točki Godovič v sklopu projekta Aktivirajmo se! smo mladi aktivisti med
prebivalci Godoviča izvedli anketo, v kateri smo med drugim spraševali o dogajanju v našem
kraju. Mnogi so bili mnenja, da je premalo izobraževalnih predavanj, okroglih miz in delavnic,
zato smo v začetku decembra organizirali obnovitveni tečaj prve pomoči. več >
vir: Mladinski center Idrija
1. festival enakosti v Mariboru
V MC Pekarni je med 14. in 16. septembrom potekal 1. festival enakosti na mariborski
glasbeni sceni. več>
Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez
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V novo leto z novo zaposlitvijo
Ob zaključku leta vas vabimo k branju intervjuja s Kristino Birsa, udeleženko projekta
‘Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela‘, kjer nazorno
opisuje svojo izkušnjo od zaključka študija do pridobitve nove zaposlitve. več >
vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
15. Luksuz festival poceni filma
Luksuz festival poceni filma že 15. leto prikazuje kratkometražno in nizkoproračunsko
produkcijo domačih in tujih avtorskih, alternativnih, aktivističnih filmov in videov, predvsem
mlajših avtorjev (do 30 let), ki nastajajo v tradicionalnih ali “garažnih” produkcijah, v klubih, v
okvirih nekomercialne, avtorske neinstitucionalne produkcije in pomenijo alternativno
kulturno medijsko podobo sicer dominantni množični uradni distributerski ponudbi. več>
Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
40. Evropsko srečanje mladih
Evropsko srečanje mladih, ki ga vsako leto pripravlja Skupnost bratov iz Taizéja, bo letos
prvič gostilo mesto Basel. Približno 20.000 mladih iz cele Evrope in drugih celin se bo med 28.
decembrom 2017 in 1. januarjem 2018 združilo na postaji Romanja zaupanja na Zemlji. več >
vir: Društvo SKAM
Otroci so prevzeli vodenje Slovenije
Pred mesecem dni, 20. novembra, smo praznovali svetovni dan otrok. Na pobudo UNICEF-a
so otroci prevzeli vodenje Slovenije za en dan in zavzeli vodilna mesta v politiki,
gospodarstvu, medijih, šolstvu, športu in Slovenija je dobila »nove« voditelje. več>
Vir: Društvo UNICEF Slovenija
Javni poziv za leto 2018 in 2019
9.novembra smo na uredništvu mlad.si objavili novico, da bo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, predvidoma v začetku meseca
decembra 2017 objavilo javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih
2018 in 2019. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Uporno in neupogljivo leto Pekarne Magdalenske mreže
Zavod Pekarna Magdalenske mreže v letu 2017 praznuje 20. obletnico delovanja. Dogajanje
in alternativna kultura sta v bivših prostorih vojaške pekarne vzklila pred 23 leti, zavod pa je
bil ustanovljen 3 leta za tem, z namenom vsebinske povezave ustvarjalcev novonastalega
prizorišča. več>
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
Vrhunci 2017 v Zavodu Ypsilon
Zavod Ypsilon, stičišče mladih, proaktivnih in ambicioznih, beleži uspešno delovanje v letu
2017. Pod našim okriljem se mladi redno udeležujejo mesečnih mreženjskih dogodkov,
delavnic in seminarjev, a v preteklem letu smo največji preboj naredili na dveh področjih.
več>
vir: Zavod Ypsilon
Rosina šola delavskih pravic
Slovenija je leta 1991 postala samostojna republika in je opravila s prejšnjo ekonomskopolitično in družbeno ureditvijo. V Sloveniji je kapitalistično gospodarstvo z liberalizacijo
notranje in zunanje trgovine, privatizacijo in novimi kapitalističnimi družbenimi odnosi,
nadomestilo socialistično samoupravno gospodarstvo. več >
vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže
POTA sedaj na Društvu SKAM
Z mesecem novembrom so se SKAM-u pridružili prostovoljci in prostovoljke, ki dejavno
sodelujejo na Programu POTA. več >
vir: Društvo SKAM
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Zgodil se je Festival Urbane Kulture!
Pretekli vikend, natančneje v petek, 15. 12., in soboto, 16. 12., je v Mladinskem centru
Zagorje ob Savi potekal tradicionalni, že 10. Festival urbane kulture ali na kratko FUK. V dveh
dneh se je na odru zvrstilo 33 nastopajočih, oziroma dva solo izvajalca, en duo in štiri
glasbene skupine. več >
vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
Mladi mladim za zabavo
Center za mlade Domžale skozi celotno leto pripravlja ustvarjalne delavnice. Te potekajo ob
sredah. Najprej ustvarjajo najmlajši, od 8 do 12 leta, sledi mavrična skupina, za konec pa za
čopiče, barvice in drug ustvarjalni material poprimejo še mladi med 15. in 30. letom. več>
Vir: Javni zavod Center za mlade Domžale
Mladostno in drzno v 2018!
Tudi v 2017 beležimo na mlad.s še eno leto uspešnega sodelovanja in s ponosom lahko
zapišemo, da nam je skupaj z vami uspelo doseči rezultate, s katerimi bomo stopili v novo
prihajajoče leto. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Dobrodelnost v Centru za mlade Domžale
Ena od pomembnih dejavnosti Centra za mlade Domžale je tudi dobrodelnost. Čut za
sočloveka in empatijo spodbujajo na več načinov. Skozi celotno leto pripravljajo bolšjak
starih knjig, ki ga lahko obiščete vsak dan, zbirajo zamaške, ob koncu koledarskega leta pa
pripravljajo že tradicionalni dobrodelni prednovoletni bolšjak. več>
vir: Center za mlade Domžale

Božično novoletna poslanica
Urad RS za mladino je objavil božično novoletno poslanico. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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KMCK Kompleks v preteklem letu
Koroški mladinski kulturni center Kompleks je v letu 2017 organiziral preko 80 dogodkov s
področja glasbe, literature, gledališča, neformalnega izobraževanja, humanistike, filma,
ustvarjalnosti. več >
vir: Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Socialno vključevanje v mladinskih centrih
Celjski mladinski center se je vključil v nov projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih,
ki je bil uspešen pri prijavi na program ERASMUS+. več >
vir: Celjski mladinski center
Sofinanciranje mladinskega dela
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino je v
petek, 22.12. 2017 objavilo javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih
2018 in 2019 (Uradni list št 75/2017). več>
Vir: uredništvo mlad.si
Vabilo k udeležbi
Popotniško združenje Slovenije je v lanskem letu uspešno sodelovalo na projektu “Cherry on
the cake” v organizaciji Nacionalne agencije MOVIT in z drugimi udeleženci sodelovalo pri
ideji projekta “Do Sport & Go Vegetarian“. več >
vir: Popotniško združenje Slovenije
Čista nula, čista vest
V Zavodu Varna pot smo, v petek, 15.12. 2017, v okviru preventivne akcije »Čista nula, čista
vest«, s petimi mobilnimi patruljami obiskali praznično okrašena mesta in med obiskovalci
stojnic, prireditev in lokalov ugotavljali, kako odgovorni vozniki smo Slovenci. več>
Vir: Zavod Varna pot
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V vaseh čisto blizu Louse
Izkušnja z delovnega tabora prostovoljke Katje Miklavčič. več >
Vir: Zavod Voluntariat
STISKA IN KAKO IZ NJE?
V sredo, 15. novembra 2017, je ponovno potekal tematski večer “Ne-moč odnosa“, ki ga
organizirata Društvo SMC Maribor in Družinski centra Objem. več >
vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor
KAJ JE DOBRO IN JE LAHKO ŠE BOLJŠE?
Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” je usposabljanje, mentorstvo in finančna
podpora za aktivne mlade od 18. do 29. leta, ki z zamišljenimi idejami izboljšujete kakovost
življenja in širite dobro v mestu Ljubljana. več >
vir: redništvo mlad.si
Hieroglifi
Hieroglifi so spletna platforma za zbiranje neformalnih načinov izražanja mladih, na ogled na
naslovu: http://hieroglifi.net/. več>
Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez
Mladinski center Krško na strokovni ekskurziji
Med 4. in 5.12.2017 smo se zaposleni v Mladinskem centru Krško odpravili na že
tradicionalno strokovno ekskurzijo. Vsako leto obiščemo različne organizacije, ki se tako ali
drugače ukvarjajo z mladinskim delom, z namenom prenosa informacij in dobrih praks. Letos
smo tako obiskali Društvo SVIT Koper, Center Mladih Koper, Zavod BOB, Mladi Zmaji Črnuče
ter Hostel Celica. več >
vir: MC Krško
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Popotniško združenje Slovenije
Popotniško združenje Slovenije, ki v Sloveniji predstavlja Mednarodno federacijo Youth
Hostlov(IYHF) in katerega glavno vodilo je spodbujanje mobilnosti mladih in promocija miru
preko potovanj, že dolga leta temelji na uspešnem vključevanju prostovoljcev; tako
slovenskih, kot tistih iz tujine. več>
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Zaposlitev v Orodjarni Imenšek
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje
Maribor v mesecu novembru 2017 izvedel projekt Poklici v moderni industriji. V projektu so
bile izvedene delavnice, ki so jih vodili izključno strokovnjaki iz industrije. več>
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p.
Balkan boys razturali Patriota
Zaključno dejanje koncertnega sklopa Glasbena kolekcija Patriot jesen – zima 2017 je bil
nastop skupine Balkan boys. Gre za zasedbo, ki je sestavljena iz odličnih glasbenikov. Na odru
Patriota jih je tokrat nastopilo sedem. več >
vir: MCDD
Prvo usposabljanje voditeljev Oratorija
Mladinsko delo pridobiva na svoji veljavi, pri čemer so pomembne izkušnje in znanje mladih.
Pri Oratoriju Slovenija se trudimo, da bi poleg kvantitete vedno bolj delali tudi na kvaliteti,
pri čemer imajo pomembno vlogo prav voditelji oratorijev. več>
Vir: Zavod Salesianum
Novoletno voščilo Zavoda Nefiks
V novem letu 2018 vam želimo veliko majhnih in velikih zmag na osebnem in poslovnem
področju; nasmehov, iskrenih odnosov, osebne rasti, harmonije in stabilnosti; da bi znali
prepoznati in izkoristiti priložnosti; da bi dosegli vse, kar si želite. več >
vir: Zavod NEFIKS
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Zaštekaj učenje!
Prostovoljci Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez so v letošnjem letu v okviru
programa ŠTEKER izvedli več preventivnih delavnic na temo učenje učenja za dijake različnih
srednjih šol v Mariboru, na Ptuju in Ormožu, z namenom preventivnega ozaveščanja
srednješolcev o pomembnosti zavedanja lastnega učnega procesa ter jih opremiti z
nekaterimi konkretnimi tehnikami in metodami za učinkovitejše učenje. več>
Vir: Kulturno društvo Mladinski center Indijanez
Praznični sprejem pri predsedniku
V četrtek, 28. decembra 2017, je predstavnike Skupnosti katoliške mladine sprejel
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Srečanja so se udeležili predstavniki Skupnosti
katoliške mladine, ki sodelujejo pri organizaciji Stične mladih. Člani Stična benda so
predsedniku podarili zgoščenko Stična točka in zapestnico letošnjega narodnega srečanja.
več>
Vir: Društvo SKAM
Tridnevna filmska delavnica
Ekipa Luksuz produkcije skozi vse leto izvaja filmske mladinske delavnice ne le v Krškem,
temveč po vsej Sloveniji. V začetku oktobra se je ekipa Luksuz produkcije odpravila na
Koroško, v Radlje ob Dravi, kjer so v sodelovanju z ŠKTM Radlje ob Dravi izvedli tridnevne
delavnice s tremi lokalnimi šolami. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristnka
Izmenjevalnica
Mednarodni dan prostovoljstva, ki smo ga obeležili 5. decembra, opozarja na velik prispevek
prostovoljcev in nas hkrati vabi med prostovoljce. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Skupne korenine evropskih besed
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je z dvema prostovoljkama sodelovalo
v projektu “COMMON ROOTS OF THE EUROPEAN WORDS” – CREW, ki ga vodi italijanski
partner Associazione di volontariato “NEW DEAL” iz regije Kalabrija. več>
Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto
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Benjamin Ladraa
Pekarna. TV je spletni portal video vsebin, namenjen ozaveščanju in informiranju. Vsebinsko
portal dokumentira alternativne življenjske sloge, družbene komentarje, kritike, izpostavlja
lokalne problematike, primere dobrih praks ter opozarja na anomalije in nepravilnosti v
družbi. več >
Vir: KD MC IndiJanez
Pravo terensko delo študentov
Morje in življenje ob morju je skoraj skrivnost v vzgojno-izobraževalnem procesu v Sloveniji.
več>
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv
Video delavnice s srednješolci
Kot je že običaj, v decembru vsako leto Mladinski center Brežice, skupaj s Socialno
akademijo, pripravi zanimivo video delavnico za dijake ETRŠ Brežice. Tako je bilo tudi letos,
ko so mladi spoznali delovanje video kamere oz. se naučili, kako svoj pametni telefon
kreativno uporabiti tudi za zanimive video izdelke. več >
Vir: ZPTM Brežice
Na sodu smodnika
Industrijska dediščina se bolj poredko pojavlja v slovenskih projektih EVS. Po eni strani je to
pričakovano, saj se od osamosvojitve dalje, ko se je začela doba propadanja industrije,
tovarne in delavstvo povezujejo s socializmom, nekdanjo skupno državo in drugimi
negativnimi konotacijami. več>
Vir: Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik
ŠILA – Šolska impro liga
ŠILA je tekmovanje srednješolskih skupin v gledaliških improvizacijah, ki že od leta 1997
spodbuja kulturno rekreacijo mladih. V okviru projekta mlade seznanja z osnovami odrske
umetnosti. več >
Vir: Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik
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»Žuram s prijatelji, ne z drogo!«
Ekipa izvajalcev preventivnega projekta »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v prazničnem
decembru ne miruje. Dne 20. 12. 2017 smo naše preventivne aktivnosti na temo droge in
zasvojenost izvedli v Osnovni šoli Velika Dolina. več>
Vir: ZPTM Brežice
Veseli december v MCO
V Mladinskem centru Ormož smo pripravili pester nabor decembrskih druženj in ustvarjalnih
delavnic. Pričeli smo z delavnico ustvarjanja dekoracije za novoletno jelko in prostore
mladinskega centra Veseli december. več>
Vir: Mladinski center Ormož
Šola za Lajf
Za nami je še ena Šola za Lajf, ki jo vodijo podjetniki za dijake in skupaj z njimi. To ni navadna
šola, je šola polna inspiracij, znanja, pravih vprašanj (neumnih vprašanj ni!) in veliko idej. več
>
Vir: TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo
Šentjurska mladinska društva
Tik pred decembrskimi prazniki se je na Mladinskem centru Šentjur še zadnjič v letu 2017
sestala Komisija Občine Šentjur za mlade. Komisiji, ki jo povečini sestavljajo mladi, so se
pridružili še predstavniki mladinskih društev in društev, ki delajo z mladimi na območju
Občine Šentjur. več >
Vir: Mladinski center Šentjur

ČLANKI
Posvet prometne varnosti mladih v Brežicah
Mladi, strokovnjaki s strokovnjaki s področja zdravja in prometne varnosti ter predstavniki
lokalne skupnosti, so se odkrito pogovorili o možnostih izboljšav na področju prometne
varnosti mladih. več >
Vir: ZPTM Brežice
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Heroji ‘Furali’ v pižamah tudi v Brežicah
V soboto, 9. 12. 2017 so v vseslovenski iniciativi Zavoda Vozim in zavarovalnice Generali
Heroji furajo v pižamah so v treh slovenskih krajih – Slovenskih Konjicah, Idriji in Brežicah –
invalidi z Zavoda VOZIM izvajali brezplačne vožnje na in iz zabav. Voženj s 5 vozili Toyota,
prilagojenimi z ročicami BDF. več >
Vir: Zavod Vozim
Dijaški dom Ivana Cankarja
V duhu letošnjega koncepta praznovanja, ob 70. obletnici delovanja Dijaškega doma Ivana
Cankarja, ki poteka pod sloganom “Življenje ni praznik! Življenje je praznovanje!” bo v
četrtek, 14.12.2017, potekal priložnostni slavnostni program. več>
Vir: uredništvo mlad.si

MNENJA
Slon na mostu ali EVS-a ne damo!
Popotniško združenje Slovenije je ena izmed organizacij, ki si prizadeva ohraniti Evropsko
prostovoljsko služno takšno, kot je do sedaj, saj verjamemo , da ima velik vpliv na mlade,
mladinske organizacije in lokalno okolje, še najbolj pa na EVS prostovoljce, tako tiste iz
tujine, ki jih v Sloveniji gostimo in slovenske EVS prostovoljce, ki jih pošiljamo v tujino. Več>
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Moj pogled na delo v SMC
V Sloveniji imamo 35 mladinskih centrov in 7 društev SMC (Salezijanski mladinski center),
eden izmed njih se nahaja tudi na Hudinji v Celju. Je ustanova, ki opravlja dejavnost na
območju več lokalnih skupnosti in zagotavlja prostor. Več>
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Celje
Zakaj obožujem svoj EVS
Moje ime je Mari, imam 19 let in prihajam iz Gruzije. Vedno mi je bila všeč misel na
priložnosti, ki jih ponuja prostovoljno delo. Ko sem izvedela za Evropsko prostovoljno službo,
sem takoj začutila, da se v tem želim enkrat tudi preizkusiti. Več>
Vir: Zavod Manipura

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.

(Pre)več aktivnosti mladih
V današnjem času, polnem obveznosti in hitenja, nam zlasti med tednom kronično
primanjkuje časa, ki bi ga namenili otrokom, še posebej doma, če sta oba starša polno
zaposlena. Če imamo med tednom dnevno samo nekaj ur časa za otroke, je potrebno veliko
discipline, da jim vsaj del časa namenimo kvalitetno. Vendar se splača, saj bodo otroci znali
ta čas zelo ceniti. Več>
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Celje
Asocialci
Ko razmišljam o besedi asocialci, mi misel sproži že videno predstavo, ki jo večkrat doživljam
v živo v našem mladinskem centru. Le za kakšno predstavo gre? Gre za predstavo, ki je zelo
plastično doživeta in že videna nič kolikokrat. Več>
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center
Konec politike delitve drobtinic
Zakaj sem se odločil, da napišem ta prispevek? Napisal sem ga zaradi obljube samemu sebi,
ki sem jo dal lani, da se ne bom udeležil letošnjega letnega srečanja mladinskega sektorja, če
se ne bomo začeli na teh srečanjih pogovarjati o strateških problemih mladinskega sektorja
in začrtali časovno opredeljene konkretne aktivnosti za njihovo uresničevanje. Tukaj ne
mislim na uresničevanje »strateškega dokumenta« Resolucija o nacionalnem programu… o
katerem imam tudi svoje mnenje. več>
Vir: CID Ptuj

ANKETA

Anketa; Dosežki v letu 2017
Konec leta je gotovo čas, ko vsi radi pogledamo v preteklo leto za nami, obujamo spomine,
štejemo uspehe in smo z eno nogo že v prihajajočem letu. Na uredništvu mlad.si smo zato v
decembru pripravili anketo, v kateri smo nekatere izmed organizacij mladinskega sektorja
vprašali, po čem si bodo zapomnili leto 2017, kako uspešno je bilo in kakšni so njihovi načrti
za prihajajoče leto. Več>
Vir: uredništvo mlad.si
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INTERVJU
Kuhanje položeno v zibelko
Ko pobrskaš po spletu o Elvisu Kudiću, se članki o njem kar vrstijo – najmlajši tekmovalec in
finalist letošnjega šova Masterchef Slovenija je odgovoril že na prenekatero vprašanje o sebi
in svojih kulinaričnih prebojih. In o marsičem vmes. Več>
Vir: Turistična zveza Slovenije
Za lepši dan
Jure Sodja je v dobrem desetletju, odkar živi in dela v Bohinju, postal skorajda ikona turizma
in prostovoljstva v domačem okolju. V Turističnem društvu Bohinj je sicer zaposlen, a je že
deset let dejaven prostovoljec na področju turizma in dobrodelnosti. Več>
Vir: Turistična zveza Slovenije
Intervju z Janezom Plevnikom
V okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja 2017, ki je letos potekal v Mariboru, je
ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič prvi dan srečanja
podelila državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za leto 2017. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
Vprašaj, preveri, podvomi
Mladinske izmenjave so ena izmed oblik formalnega prostovoljstva med mladimi, ki
omogočajo interaktivno odkrivanje raznolikih družbenih in kulturnih ozadij in krepijo
altruistično delovanje članov družbe. več >
Vir: Zavod Voluntariat
3D tiskalnik v MC Litija
Mladinski center Litija nam je v okviru praktičnega usposabljanja, ki ga moramo opraviti na
srednji šoli, omogočil izbiro projekta, ki bi ga želeli izvesti, zato smo si izbrali projekt 3D
tiskalnik. več>
Vir: Mladinski center Litija
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Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja
Občini Šentjur in Dobje, Razvojna agencija Kozjansko in Študentski klub mladih Šentjur so že
trinajstič nagradili raziskovalna dela mladih in osnovnih šol, prijavljenih na razpis “Mladi za
razvoj Šentjurja in Dobja“, ki obravnavajo lokalno tematiko. več>
Vir: Mladinski center Šentjur
Women@Renault je zakon
V septembru so v podjetju Revoz, d.d., preko mreže WOMEN@RENAULT, izvedli dobrodelno
akcijo, v kateri so podarili 400 računalnikov, ki so bili do nedavnega v uporabi v tovarni.
Zaposlene so povabili k sodelovanju in jih prosili za predloge organizacij (šole, ustanove,
društva..) za katere so menili, da bi potrebovali računalnike. več >
Vir: Mladinski center Krško

V mladinskem centru govorili o zdravju
Biti zdrav je ena najpogosteje izrečenih želja. Ob različnih priložnostih, ob praznovanjih
osebnih jubilejev, novoletnih praznovanjih, ob izraženih željah drugim ali samim sebi, slišimo
zelo pogosto željo, biti in ostati zdrav. več>
Vir: Mladinski center Ormož
Kultura poniževanja
Si predstavljaš kako se počuti oseba, ki se vsakodnevno sooča z vrstniškim nasiljem na
podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete? Si bi razširil/a svoja obzorja in bi bil/a ti
tisti/a, ki bi odigral/a pomembno vlogo pri preprečevanju nepotrebnega nasilja? več>
Vir: Celjski mladinski center
Knjižnica Mene briga
V mladinskem dnevnem centru Blok mlade v duhu prostovoljstva že lep čas spodbujamo k
opravljanju najrazličnejših družbeno koristnih del. Predvsem jim želimo predstaviti, da
prostovoljstvo še zdaleč ni le neplačano delo, ampak v prvi vrsti druženje in spoznavanje
novih ljudi, polnih energije ter drugačnih idej. več>
Vir: Mladinski center Blok
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Literarni talenti
V MDC Blok že od konca septembra redno, vsak torek, potekajo delavnice kreativnega
pisanja in odrskega pripovedovanja pod imenom Ustvarjalne črkarije. Na njih odkrivamo
mlade talente in spodbujamo literarno ustvarjanje, izražanje skozi pisanje pesmi in kratkih
zgodb, prek skupinskega in individualnega pisanja, raziskujemo pa tudi ljudsko slovstvo ter se
učimo pripovedovanja ljudskih pravljic. več>
Vir: Mladinski center Blok
Projekt Mladinske kreativne produkcije
Julija 2016 je Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) v Slovenskih Konjicah začel izvajati
projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Projekt MKP združuje perspektivne mlade iz
različnih področij kreativne industrije, predvsem arhitekture in oblikovanja ter tudi elektrogradbenega sektorja. več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Večplasten program društva IndiJanez
V Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez so v letu 2017 preko večplastnega programa
vplivali na avtonomijo mladih, spodbujali aktivno delovanje v lokalnem okolju in tudi na
nacionalni ravni, nudili in krepili neformalno izobraževanje mladih z namenom omogočanja
razvoja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so koristne na trgu dela, opolnomočili mlade s
socialnimi in državljanskimi kompetencami ter skušali vplivati na njihov osebni in socialni
razvoj ter na preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih. več>
Vir: :Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez

NACIONALNO
V Sloveniji 30 Mladim prijaznih občin
Razlike v gospodarski in družbeni razvitosti ter lahek dostop do informacij so glavni razlogi za
selitve vse večjega števila mladih. Pri tem ne gre zgolj za selitve v tujino, pač pa tudi za
selitve znotraj Slovenije. več>
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
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Študentsko delo
Tako kot vsi študenti in študentke sem v želji za dodatnim zaslužkom hotela poiskati delo
prek študentske napotnice. Po prijavah na različne oglase sem vendarle dobila delo prek
študentskega servisa. Najprej sem morala na razgovor, na katerem so želeli preveriti moje
sposobnosti in izkušnje. več>
Vir: Sindikat Mladi plus
Konstitutivna seja SVM
V ponedeljek, 4. decembra 2017 je potekala konstitutivna seja Sveta Vlade RS za mladino z
novoizvoljenimi člani mladinskega sektorja za mandatno obdobje 2017-2021. Predstavniki
mladinskih organizacij in združenj ter predstavniki vlade so se dogovorili o načinu dela in
oblikovanju delovnih skupin za posamezna področja. več>
Vir: uredništvo mlad.si
“Kam vse seže aktivno državljanstvo?”
V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo
informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja za državljanstvo in socialno
vključevanje. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Razpis za mladinske voditelje
V okviru projekta Kažipot do dostojnega dela, s katerim želimo opolnomočiti mlade ter jim
odpreti vrata do novih znanj in veščin, objavljamo razpis za mladinske voditelje (m/ž). Iščemo
mlade aktivne osebe, ki bodo naša podaljšana roka in motivatorji mladih na terenu. več>
Vir: Sindikat mladi plus
Posvet o okolju in zdravju
Onesnaženost zraka predstavlja enega večjih okoljskih in zdravstvenih izzivov Slovenije, saj
letno zaradi nje umre okoli desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah. več>
Vir: Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
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Bazen Trenerjev
Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) od leta 2009 deluje Bazen trenerjev MSS. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Anketa Opolnomočenje mladih
Pomembno! ‘Ukradli’ bi vam nekaj minut, saj smo pripravili novo anketo, tokrat v sklopu
projekta Opolnomočenje mladih za dostojno delo, ki smo ga nedavno – skupaj z
mednarodnimi partnerji – začeli izvajati na Sindikatu Mladi plus. več>
Vir: Sindikat mladi plus
Vrhunci Zavoda Nefiks 2017
Leto 2017 je bilo unikatno, plodno in polno uspešnih dogodkov, na katerih smo Nefiksovci
spoznavali nove talente in pomagali razvijati stare. Čeprav smo zadnji večer leta 2016
praznovali pošteno in po vseh pravilih, smo z delom krepko začeli že takoj v januarju. več>
Vir: Zavod Nefiks
Najbolj odmevne zgodbe v 2017
Uredništvo portala mlad.si je pripravilo krajši pregled nekaterih najodmevnejših dogodkov in
zgodb leta 2017 v mladinskem sektorju. več>
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
Zgrabi svojo Priložnost.EU!
Iščeš prvo zaposlitev ali pripravništvo? Morda ustrezno štipendijo ali izmenjavo čez mejo? V
vsakokratnih novičkah Evropskega parlamenta v Sloveniji boš našel_a povezave na različne
priložnosti, ki so trenutno na voljo mladim v Evropski uniji. Med njimi poišči tisto, ki čaka
nate in jo zgrabi. več>
Vir: Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
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5 krajših filmov
V sklopu treninga, ki je potekal v okviru gibanja proti ne sovražnemu govoru – No Hate
Speech Movement, na norveškem otoku Utøya je nastalo 5 krajših serij o sovražnem govoru.
več>
Vir: uredništvo mlad.si
Izvedba tretje fokusne skupine
Euromentor je skupnost za sodelovanje med mentorji in mentoriranci na področju
socialnega podjetništva in inovacij, razvit v okviru projekta MYNNOVA, katerega s tujimi
partnerji soustvarjamo v Celjskem mladinskem centru. več>
Vir: Celjski mladinski center
Filmski natečaj za mlade
Mladi filmski navdušenci, pozor! Začel se je filmski natečaj za mlade v okviru projekta GaYA
My Alps – My Chance. Vse do 31. maja 2018 lahko kandidirate s kratkimi filmi, v katerih
boste prikazali aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni na
območju Alp. več>
Vir: mladinski center Idrija
Evropska solidarnostna enota
a letošnjem Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja so bili udeleženci posveta seznanjeni
z nekaterimi spremembami, ki se v novem letu obetajo na področju programa Erasmus+.
več>
Vir: uredništvo mlad.si
EVS in Evropska solidarnostna enota
Decembra lani je Evropska unija začela z novo pobudo, Evropsko solidarnostno enoto. Cilj
Evropske solidarnostne enote je vzpostavitev skupnosti mladih, ki so pripravljeni sodelovati
pri prostovoljnih dejavnostih. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Razpis za poročevalce
Evropski parlament išče ekipo mladih nadarjenih poročevalcev, ki jih zanimajo politične
debate. Ti bodo poročali o dogajanju na Evropskem mladinskem dogodku in izpostavljali
najbolj relevantne ideje, ki jih bodo zaznali tekom dogodka. več>
Vir: L’MIT
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