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Katzen Kabaret
Previdno s pirotehničnimi sredstvi
Študijski obisk na Dunaju
OZI svetuje
Semaforum
Povezani lokalno smo močnejši globalno
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Zavod Manipura
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 Elektronska cigareta IQOS
 Ob dnevu brez cigarete
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 Kako pogosto pa ti kuhaš?
INTERVJU





Intervju z Mojco Vojska
Kako Zasavje vidijo mlade Evropejke?
Intervju z Matejo Črv
“Resnično verjamem v projekte in zgodbe mladinskih centrov!”

LOKALNO
 V štirih mesecih 7 zaposlitev
 Avdicija izvedbenih služb Radia Študent
 Kratek film: 30 dni brez vrvi
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Evropska prostovoljska služba v Romuniji

 Mladinski delegat COE
 Informativa 2018
 Seminar “Zdravje mladih v akciji”
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NOVICE

Ognjena Veronika
V hladu noči nas je s sojem osvetljena pot vodila do dvorca Katzenberg, ki je bil letos gostitelj
festivala imenovanega Ognjena Veronika. Dvorec Kaztenberg je zažarel v soju stotin luč, sveč
in ognja. Pot nas je skozi prostore osvetljenega dvorca, do dvorišča graščine, ki nas je
pozdravil v prijetnem ambientu. Kuhano vino, pravljice in pesmi pa so odmevali med zidove.
več>
Vir: MC Kotlovnica
Januar: Mladostno in drzno v 2018
Veseli december je za nami, uredništvo mlad.si pa za vas že pridno pripravlja nove zgodbe, ki
jih boste lahko skozi vso leto brali na našem portalu. Preden napovemo, kaj za vas
pripravljamo v mesecu januarju, pa še nekaj besed o najbolj branih vsebinah zadnjega
meseca v letu. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Glas za nas
Svojo izkušnjo s programom Projektnega učenja mlajših odraslih je tokrat opisala ena od
udeleženk. Da ne boste vedno brali suhoparnih opisov. več>
Vir: Zavod Bob

Marširajmo skupaj na trg dela
Projekt Marš na(d) trg dela nudi brezplačno podporo mladim med 15. in 29. letom, ki si želijo
zaposlitve ter niso v rednem delovnem razmerju. Zastavljen je tako, da preko vključitve v
projekt osvojiš kompetence, znanje in nove perspektive, ki ti pomagajo, da bolj suvereno
vstopiš na trg dela. več >
Vir: Zavod BOB
Konferenca Mladina ustvarja
Vljudno vabljeni na (mednarodno) konferenco Mladina ustvarja/Youth Creates – Mladi za
kakovostno izobraževanje za socialno podjetništvo, ki bo potekala 10. januarja 2018 na
Fakulteti za družbene vede, v predavalnici 13, med 10.00 in 16.30. Več >
Vir: uredništvo mlad.si
Evropska prostovoljska služba na Portugalskem
Dobra novica za vse mlade med 18 in 30 let! več>
Vir: Zavod Manipura
Prva zaposlitev na področju vzgoje
V petek, 22. 12. 2017, je bil v Uradnem listu objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«. Razpis sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Oddaja 4. delnega in končnega poročila
Urad RS za mladino vas obvešča, da je rok za oddajo 4. delnega in končnega poročila za
sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016/2017 do vključno 11.janurja 2018.
več >
Vir: uredništvo mlad.si
Delavnica aktivnega evropskega državljanstva
Aktivno evropsko državljanstvo in participacija mladih sta dve obsežni temi ter kompleksna
koncepta. več >
Vir: Celjski mladinski center
Pričakovane novosti v letu 2018
Zavod MOVIT obvešča prijavitelje, da je bila 15. 12. 2017 objavljena 2. dopolnjena različica
Vodnika po programu Erasmus+ za leto 2018, ki je prinesla precej sprememb. Vabimo vas, da
si ogledate novi Vodnik, v nadaljevanju pa smo za vas pripravili izbor nekaterih bistvenih
sprememb. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Svetovni dan miru
V ponedeljek, 1. januarja 2018, smo obeležili svetovni dan miru, ki ga je pred 50 leti razglasila
Rimokatoliška cerkev. več >
Vir: Mirovni inštitut
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tedensko rubriko foto in izjava tedna tokrat namenjamo iskrenemu zapisu prostovoljca
Tomija Rihtarja, ki se je z Zavodom Bob odpravil na študijski obisk v sosednjo državo Avstrijo.
več >
Vir: uredništvo mlad.si

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.

Raziskava o igralnih navadah
Zavod Nefiks vas v okviru mednarodnega projekta Free to Choose vabi k sodelovanju v
manjši raziskavi o igralnih navadah posameznikov. več >
Vir: Zavod Nefiks
BOŽIČNI IZLET ANIMATORJEV PROSTOVOLJCEV
Ni božičnih počitnic brez vsakoletnega izleta animatorjev prostovoljcev. Letos nas je pot
vodila najprej v Ljubljano na največje slovensko drsališče Lucky Luka. Zraven drsanja smo se
pomerili še v hokeju, kjer smo predvsem občutili trdoto ledu. več >
Vir: Društvo salezijanski mladinski center Maribor
SILVESTROVANJE ZA OTROKE
Tudi letos smo silvestrovali malo prej. In to že v petek 22. decembra, saj je otroško veselje
vedno najpomembnejše. Tokratno silvestrovanje so animatorji prostovoljci pripravili v deželi
pingvinov. več>
Vir: Društvo salezijanski mladinski center Maribor
Zavod Mobin vabi v svoje vrste
Zavod Mobin na podlagi Javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v
mladinskem sektorju” objavlja prosto delovno mesto mladinski delavec na področju
mladinskega dela (m/ž). Rok prijave na razpis je 12. 1. 2018. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Skrivnost borilnih veščin
Dandanes je medvrstniško nasilje problem, s katerim se na žalost srečujejo številne, tako
osnovne kot srednje šole. Gre za različne oblike namernih agresivnih vedenj, ki jih
mladostnik ali skupina le-teh izvaja nad sovrstniki. več>
Vir: MDC Blok
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V Kopru zaživela Moskovska podružnica

Vsem študentom, ki so si želeli študirati na prestižni Moskovski državni univerzi M. V.
Lomonosova, sedaj ni več potrebno v Rusijo – 20. novembra 2017 so v Kopru namreč uradno
odprli podružnico moskovske državne univerze, ki je prva podružnica znamenite univerze v
Evropski uniji. več>
Vir: Zveza ŠKIS
Pomen zdrave prehrane
Čeprav se je zima šele dobro začela, vrabčki že pošteno na glas čivkajo o pomenu zdrave
prehrane za človeka in njegovo telo. Za študente je pred vrati najbolj stresen del leta –
izpitno obdobje. več>
Vir: Zveza ŠKIS
Letni načrt tem na portalu mlad.si
Na uredništvu portala mlad.si smo pripravili letni načrt tem, ki ga za lažje načrtovanje in
objavljanje vsebin posredujemo vsem sodelavcem in sodelavkam. Veseli bomo vseh drznih in
zanimivih predlogov, ki bodo vezani na osrednje teme meseca, zato vas vabimo, da se
odzovete in se priključite k ustvarjanju in oblikovanju portala mlad.si. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Z mobilnostjo v tujini
Zavod za zaposlovanje RS v letu 2018 nadaljuje nacionalno shemo mobilnosti. Tako bo prva
skupina 10 do 12 mladih med 18. in 35. letom, ki niste vključeni v izobraževanje, zaposlitev
ali usposabljanje, dobila priložnost za udeležbo v šestmesečnem programu, skupaj z delovnoučno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Javni razpis za sofinanciranje
Urad Vlade RS za komuniciranje je v Uradnem listu RS objavil javni razpis za sofinanciranje
ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2018.
Predmet razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih in
humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Področje enakosti žensk in moških
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih
namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih
zasebnega in družbenega življenja. več>
Vir: uredništvo mlad.si
“Team building Model M Slovenija”
Ker je januar čas novih začetkov in novih zgodb, vas v okviru projekta Model M Slovenija v
petek, 26. in v soboto, 27. januarja 2018 vabimo na dvodnevno usposabljanje v Mladinski
center Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje. več>
Vir: Celjski mladinski enter
EVS na Portugalskem
PiNA Terminal, v sodelovanju s partnerji iz Portugalske, išče kandidata/-ko za 5-mesečno
Evropsko prostovoljno službo (EVS) na Portugalskem. več>
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Uigrana kombinacija v 2018
Ker vemo, da bo leto 2018 ugirana kombinacija, smo se v naši programski shemi Aktivarna
odločili, da bomo prvi mesec v letu posvetili družabnim igram, debatam o novoletnih
zaobljubah, predstavili – kaj pomeniti biti špiker ali tehnik na Radiu Študent ter z LogOut
predstavili, kaj pravzaprav računalniške igre pomenijo za posameznika? Več>
Vir: Zavod Delavnica konceptov
Javno posvetovanje Evropske komisije
Z letom 2018 stopamo v drugo polovico izvajanja večletnega finančnega okvira Evropske
unije 2014–2020, iz katerega je financiran tudi program Erasmus+: Mladi v akciji. Evropska
komisija je zato pričela s pripravo predloga novega finančnega okvira za obdobje po letu
2020 in naslednjo generacijo finančnih programov, ki bodo prejeli finančno podporo. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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FOTO in IZJAVA TEDNA
Tedensko rubriko foto in izjava tedna namenjamo Mateji Črv, udeleženki projekta “Lokalno
partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela“, ki ga izvaja Inštitut za
mladinsko politiko, Ajdovščina. Več>
Vir: uredništvo mlad.si
Specialist za mladinsko delo
Mladi zmaji razpisujemo prosto delovno mesto za specialista za mladinsko delo VII/2 – M/Ž
za določen čas s polnim delovnim časom v Četrtnem mladinskem centru. K sodelovanju
vabimo aktivnega, ustvarjalnega, mobilnega, dobro informiranega in izkušnjami
opremljenega mladinskega delavca, ki bo z nami soustvarjal Ljubljano. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Nova sezona v Mladinski postaji Moste
Mladinska postaja Moste 2018 je že v polni meri odprla vrata za mlade. Leto 2018 začenjamo
s prenovljeno in spremenjeno programsko shemo, tako da bo prvi mesec posvečen
predvsem IGRAM. več>
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
Objavljen je GLEN razpis za 2018/19

GLEN je mreža za globalno učenje, ki mladim med 21. in 30. letom vsako leto omogoči
sodelovanje v enoletnem ciklu, ki vključuje udeležbo na predprivljalnih seminarjih, 3mesečno pripravništvo v državi globalnega juga, izvedbo aktivnosti v lokalnem okolju ter
končno evalvacijsko srečanje. več>
Vir: VOLUNTARIAT
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Mladi na plaži
Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP). Vanj
so vključeni mladi iz področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja.
Pod mentorstvom lokalne arhitektke Mie Crnič mladi izdelujejo idejno zasnovo ureditve
prostora, kjer se nahaja Mestna plaža v Celju in prenovljeno celostno grafično podobo te.
več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Stanovanjska problematika mladih
V prostorih Centra eksperimentov Maribor je 9. 1. 2018 potekala okrogla miza na temo
Stanovanjska problematika mladih. Dogodek je organiziral Evropski kulturni in tehnološki
center Maribor so. p. (Center eksperimentov Maribor). več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Žuram s prijatelji, ne z drogo!
Izvajalci preventivnih aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki potekajo v okviru
Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje,
Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice,
smo tokrat obiskali Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova. več >
vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Mladinski delegat pri OZN
Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2018 nadaljujejo z delovanjem instituta
mladinskega delegata pri OZN, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti
mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje trajnostnih
razvojnih ciljev, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030.več >
vir: uredništvo mlad.si
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Za mlade iskalce zaposlitve
Ključ je namenjen mladim, starim med 18 in 29 let, ki iščete zaposlitev ali pa se še šolate in
se želite že zdaj pripraviti za takrat, ko bo šlo zares. Program je raznovrsten in usmerjen tako,
da pridobite čim več uporabnih informacij, nasvetov, novih znanj in izkušenj. več >
vir: Mladinski center Šentjur
Postani UNICEF-ov prostovoljec
UNICEF je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom
in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. več>
Vir: Društvo UNICEF Slovenija
Več znanja za več turizma
Kulturni turizem je zvrst turizma, kjer je osrednji motiv potovanja aktivno spoznavanje in
doživljanje kulture obiskanih krajev ali/in pridobivanje znanja. Operativni načrt trženja
kulturnega turizma Slovenije 2018–2020 ima v viziji zapisano. več>
vir: Turistična zveza Slovenije
Dobre prakse Celjskega mladinskega centra
»Pazi ti nas!«, Celjski mladinski center je ponovno opozoril nase. S svojimi mednarodnimi
projekti smo pritegnili pozornost Nacionalne agencije programa Erasmus + v Sloveniji
(MOVIT) in Evropsko komisijo. Ta je dve naši mladinski izmenjavi v letih 2015 in 2016
označila kot »primera dobre prakse«. več >
vir: Celjski mladinski center
Dialog z državljani
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vas v sodelovanju z Ministrstvom za javno
upravo in Fakulteto za računalništvo in informatiko vabi na Dialog z državljani. več >
vir: uredništvo mlad.si
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Razvijamo nov model zaposlovanja
Ena izmed prioritet Mladinskega centra Trbovlje je podpora mladim pri vstopu na trg dela in
iskanju zaposlitve. V okviru projekta Ključ – “Kdor išče delo, hitreje najde službo”, ki ga
sofinancirata Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, smo si
postavili ambiciozen cilj – spremeniti želimo model zaposlovanja. več >
vir: Mladinski center Trbovlje
Mladi o Energetskem konceptu Slovenije
četrtek, 11.1.2018, je v prostorih Okoljskega centra potekala tiskovna konferenca na temo
Energetskega koncepta Slovenija (EKS), kjer je več govornikov predstavilo svoja stališča o
Gradivu za razpravo o oblikovanju energetskega koncepta Slovenije, ki ga je v letu 2017
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, v sodelovanju z drugimi ministrstvi. več>
Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
A je to?
Srede so v Mostah, v Mladinski postaji Moste /1.nadstropje Tržnice Moste, Zaloška 55/,
rezervirane za Urbano delavnico. UD je brezplačen, odprt prostor za vse, ki so ročno spretni,
kreativni in ki doma ne premorejo delavnice in ki bi si radi sami ustvarili svoje pohištvo. več>
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
Javni poziv k predlaganju kandidatov
dbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je na
podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo objavil
Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju
prostovoljstva za leto 2017. več>
vir: uredništvo mlad. Si
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Projektna posvetovalnica
V četrtek, 18.1.2018, je Nacionalna agencija MOVIT organizirala delavnice za tiste, ki želijo
prijaviti projekte v program Erasmus+: Mladi v akciji. Dogodek je bil sestavljen iz treh sklopov
oziroma delavnic, in sicer za vsak ključni ukrep posebej. več >
Vir: uredništvo mlad.si.
Predstava »Ema«
Na mali oder Narodnega doma v Mariboru se vrača Ema. Za tiste, ki je niste uspeli videti
decembra, si jo lahko ogledate 3. 2. in 9. 2. 2018 ob 20.00 uri! več >
vir: Pekarna Magdalenske mreže
Sredina druženja staršev, nosečnic in malčkov
Sredine dopoldneve smo z začetkom šolskega leta 2017 namenili druženju mamic in njihovih
malčkov. Medtem, ko imajo otroci na voljo prostor za sproščeno igro, lahko mamice
poklepetajo in v miru spijejo kavico ali čaj. več >
vir: Mladinski center Idrija
Taborniki opolnomočimo mlade
Poteka že tretja izvedba programa za mlade iskalce zaposlitve, ki ga je Zveza tabornikov
Slovenije oblikovala v sklopu projekta TAPOS – taborniški pospeševalnik, katerega namen je
višanje zaposljivosti mladih. več>
Vir: Zveza tabornikov Slovenije
Mladi se zavedajo težav
Zavod Nefiks se je 19. 1. 2018, udeležil Simpozija Mladi v MOL, kjer so predstavniki Mestne
Občine Ljubljana, nevladnih organizacij in študentje Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani v Mestni hiši Mestne Občine Ljubljana, odprli številne pereče problematike mladih.
več >

vir: Zavod Nefiks
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Seminar ZNANOST ZNANOSTI
Na dobro obiskanem dogodku so nevroznanstveniki iz SiNAPSE, Slovenskega društva za
nevroznanost, odprli mnoga pereča vprašanja, s katerimi se danes srečuje stroka na različnih
področjih. več>
Vir: Zavod NEFIKS
Poučevanje evropske zgodovine s filmom
V Mladinskem centru Postojna si lahko v okviru projekta Poučevanje evropske zgodovine s
filmom, ki ga v Postojni organizira Šolski center, ogledate več filmov. več >
Vir: Zveza društev mladinski center Postojna
Potem po mestnem jedru Brežice
V želji po kvalitetnejši predstavitvi lokalne turistične ponudbe svojim obiskovalcem, se je
ekipa turističnih delavcev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, tokrat
odpravila na kratki izlet po Brežicah. več >
vir: ZPTM Brežice
10 let Znaka kakovosti
Predstavnica ZPTM Brežice, Nataša Kalin, se je udeležila strokovnega sestanka ožje ekipe v
okviru programa Znaka kakovosti, ki poteka pod okriljem Sveta Evrope. več >
vir: ZPTM Brežice
Open call 2018
Soba Za Goste/Guest Room Maribor tudi letos objavlja razpis za prijavo umetnikov na
rezidenčno bivanje v Mariboru za leto 2018. Vabljeni k deljenju s prijatelji umetniki v tujini!
Rok prijave je 28. 2. 2018. več>
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
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Mladim dragocene delovne izkušnje
Projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga izvaja Mladinski center Dravinjske doline
(MCDD) se je v lokalnem okolju začel izvajati julija 2016. Združuje mlade s področja
arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. več >
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Gibanje Brez sovražnega govora
Mladinski sektor Sveta Evropa pripravlja spletno zbirko materialov, ki so nastali v okviru
kampanje No Hate Speech, ki je združevala mlade v boju proti sovražnem govoru na spletu.
več>
Vir: uredništvo mlad.si
Iščejo se udeleženci
Celjski mladinski center išče udeležence za trening oziroma usposabljanje v Španiji, z
naslovom “Helping global development”. več>
Vir: Celjski mladinski center
Posvet gasilskih mladinskih mentorjev 2018
V petek, 19. 1. 2018, in soboto, 20. 1. 2018, smo se mentorji gasilske mladine zbrali na
strokovnem posvetu v Termah Zreče. Na posvetu so bili prisotni mentorji iz vseh 17
slovenskih gasilskih regij, skupaj se je posveta udeležilo 156 mentorjev, kar je več kot
pretekla leta. več>
Vir: Gasilska zveza Slovenije
Angleščina – jezik trga 21. stoletja
Dandanes je angleščina že zdavnaj zavzela mesto globanega jezika; dobro znanje iz tega
področja postaja nuja pri zaposlitvenem razgovoru za vedno nova delovna mesta. Osnovno
znanje pa potrebuje nadgradnjo, če želimo ostati konkurenčni. več>
vir: Zavod NEFIKS
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MSS zaposluje
Mladi, ki vas zanima delo v mladinski organizaciji in imate izkušnje na področju mladinskega
dela in/ali strukturiranega dialoga, vabljeni, da se prijavite na rapis za projektnega sodelavca
na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu
Mladinskega sveta Slovenije objavljamo. Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani
MSS. več >
vir : uredništvo mlad.si
Poklici prihodnosti postajajo poklici sedanjosti
Piše se leto 2018. Po podatkih, ki jih navaja Instuitute for the Future Insights iz Palo Alta,
bodo do leta 2028 mnogi že opravljali danes nenavadne poklice, kot so npr. dizajner
virtualne resničnosti, upravljalec avatarjev in digitalni arhitekt. Prihodnost postaja sedanjost,
poklici prihodnosti pa ne bodo le poklici naših otrok, ampak lahko postanejo tudi naši. več >
vir: Zavod NEFIKS
Empowering to Empower
V Podjetniško izobraževalni mladinski zadrugi Epeka, smo v okviru tretjega razpisnega roka
za projekte Erasmus+ pridobili financiranje za projekt Opolnomočenje mladinskih
delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz.
Empowering to Empower. več >
vir: EPEKA
Oddaja Mladinski informator
Informiranje mladih oz. mladinsko informiranje je pravica mladih do pridobivanja informacij.
Mladinski informatorji imajo poglavitno vlogo pri predajanju in tolmačenju informacij
mladim, pri čemer je izjemno pomembno, da informacije prilagodijo posamezniku in
njegovim potrebam. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Mladi in še malo mlajši
Vsak prekaljen mladinski delavec dobro ve, da smo si na osnovno vprašanje, kdo je ”mlad”
nastavili spodnjo letvico na starost 15 let, zgornja pa je pri 29 letih. več>
Vir: Mladinski center Trbovlje
Primeri dobrih praks
Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Urada RS za mladino so
objavljeni primeri dobrih praks projektov in programov, ki so sofinancirani preko Javnega
razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018. več>
vir: Mladinski center Trbovlje

EVS gre skozi želodec
Predsednik Popotniškega združenja Slovenije je za portal mlad.si pripravil zapis o
pomembnosti Evropske prostovoljne službe tako za posameznika, kot tudi za lokalno
skupnost. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
4 koraki Socialne akademije
V letu 2018 je Socialna akademija vstopila že v 15. leto svojega delovanja. Obenem pa bo to
tudi leto, ko bo svojo 10. izvedbo praznoval program Socialni teden.. več >
vir: Socialna akademija
“Gremo na svoje”
Mladinski svet Slovenije (MSS) v sodelovanju z Odejo Škofja Loka razpisuje natečaj “Gremo
na svoje!” več >
vir: uredništvo mlad.si
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ŠKISOLOV 2018
Lanska ljubilejna 20. Škisova tržnica, ki je privabila 28.000 glavo množico, je postavila nove
smernice mladinskega dogajanja v Sloveniji. Tudi letos Zveza ŠKIS omogoča mladim
neuveljavljenim glasbenim skupinam, ki še iščejo prostor v slovenski glasbeni sceni,
priložnost za nastop na velikem odru Škisove tržnice. več>
Vir: Zveza ŠKIS
5. Festival Svobodne video produkcije
Festival svobodne video produkcije je odlična priložnost za neodvisne produkcijske skupine
in posameznike iz cele Slovenije, da pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja
video produkcije. Festival ni žanrsko opredeljen, iščejo pa se, poleg vsebine, tudi presežki v
uporabi produkcijskih tehnik in načinov izdelave del, razvoj video produkcije in deljenje
izkušenj. več >
vir: MC Kotlovnica
Spletna svetovalnica #tosemjaz
Potrebuješ nasvet? Spletna svetovalnica #tosemjaz omogoča mladostnikom dostop do
anonimnega, hitrega in brezplačnega posvetovanja s strokovnjaki s področja medicine,
psihologije in socialnega dela. Na vprašanja mladih odgovarja skupina več kot 60
strokovnjakov – prostovoljcev. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Spremembam naproti
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v letu 2017 postal partner v mednarodnem
projektu “Start the change”, katerega cilj je spodbujanje razvoja prostovoljstva na osnovnih
in srednjih šolah z namenom preprečevanja radikalizacije v družbi. več >
Vir: MCDD
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Vrhniški osnovnošolci E-ciklirali
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: Mladinska mreža MaMa
Mladi v Ormožu

Pol leta po postavitvi uličnih zbiralnikov za stare aparate v občinah Ormož, Središče ob Dravi
in Sv. Tomaž so se organizatorji projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, družba ZEOS, d.o.o.,
skupaj z ekipo Mreža MaMa ponovno oglasili v Ormožu, kjer so v torek, 23.1.2018, izvedli
dve eko delavnici za mlade na Gimnaziji Ormož. več >
vir: Mladinska mreža MaMa
Objavljamo natečaj Prostovoljec leta 2017
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos šestnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v
okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, pa
tudi mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Prav tako
bomo posebej nagradili tudi mednarodno prostovoljstvo. Natečaj znova poteka pod častnim
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Oblikujejo igre za otroke
V Mladinskem centru Dravinjske doline tedensko sestankujejo mladi s področja arhitekture
in grafičnega oblikovanja. V okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP) mladi
zvišujejo svojo zaposljivost in ustvarjajo prostor za njihove storitve na trgu dela. več >
vir: Mladinski center Dravinjske doline
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Usposabljanje za animatorje
Drugi vikend v januarju smo imeli vsakoletno usposabljanje za naše prostovoljce, ki vstopajo
v svet animatorstva v mladinskem centru. Delo v našem centru namreč zahteva posebna
znanja in kompetence, ki jih mladi pridobijo tekom rednih izobraževanj, seminarjev in
tovrstnih intenzivnih vikend usposabljanj. več>
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor
Don Bosko šov
V društvu Salezijanski mladinski center Maribor, vsako leto ob obletnici smrti Janeza Boska
(31.1.), na katerem temelji naše delo pripravimo t.i. “Don Bosko šov“, ki je namenjen
otrokom in mladim. več >
vir: Društvo Salezijanski mladinski center
CPM-jevci smo se naučili improvizacijskih veščin
Pretekli vikend smo organizirali občni zbor in izobraževanje za prostovoljke in prostovoljce
Društva Center za pomoč mladim. več>
Vir: Društvo Center za pomoč mladim
Znane slovenske ekipe
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je razglasila zmagovalce 6. državnega
tekmovanja iz znanja naravoslovja, ki je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika
srednjih šol. Za zlata in srebrna priznanja se je na ljubljanski Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v nalogah s področja biologije, kemije in fizike pomerilo 100 dijakov in dijakinj iz
cele Slovenije. več>
Vir: ZOTKS
30 odstotkov mladih nepismenih
New York, 31. 1. 2018: Trije od desetih mladih, starih med 15 in 24 let, oziroma 59 milijonov
živi v državah, ki so jih prizadele vojne ali naravne nesreče. To je kar trikrat več od globalnega
povprečja, opozarja UNICEF. več>
Vir: Društvo UNICEF Slovenije
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ČLANKI
Katzen Kabaret
Da je kabaret žanr, ki se pojavi ko vse ostalo odpove, je znano. Medtem ko moderna
gledališča producirajo nove in nove osveščevalske predstave, ki naj bi boljšale, če že ne
spreminjale, svet in ko, na drugi strani, pogrošni mediji in nebulozne umetniške stvaritve
ustvarjajo nove brezumne potrošnike, se v temnih kleteh rojevajo kabarejski večeri nove
dobe. več >
Vir: Mc Kotlovnica
Previdno s pirotehničnimi sredstvi
Vsako leto se decembra na urgentnih oddelkih po državi znajde veliko mladostnikov,
večinoma starih med 12 in 19 let, ki zaradi opeklin, ki so posledica nespametne uporabe
pirotehničnih izdelkov, praznike namesto v družinskem krogu preživijo v čakalnicah in
operacijskih sobah. več >
Vir: Društvo študentov medicine Slovenije
Študijski obisk na Dunaju
Če smo kaj odnesli z Dunaja, je to prehlad in pa kup motivacije, da naredimo iz Boba legit
mladinski center! Med ogledi mladinskih centrov na Dunaju, sem se šele začel zavedati, da si
do zdaj (v mojem dvomesečnem spoznavanju z mladinskim (uličnim) delom) še nisem znal
prav dobro predstavljati, kako naj bi mladinski center izgledal. Iskreno sem mislil, da je to
prostor, kjer se mladinski delavci sproščajo ob čaju, igrajo namizne igre, se zbirajo pred
akcijami in seveda organizirajo razne dogodke z aktivnostmi za mlade. več>
Vir: Zavod Bob
OZI svetuje
Izpitno obdobje je tik pred vrati, ti pa še vedno ne veš, kako ti bo uspelo najti ravnotežje med
faksom in prostim časom, kako bi imel datoteke vedno pri roki in kako na hiter način narediti
nekaj privlačnega za seminarsko nalogo? več >
Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije
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Semaforum
V okviru mesečne rubrike Uspešni mladi za uspešne mlade smo se na uredništvu mlad.si
pogovarjali z Ano Škerjanc in Maticem Tribušonom. Mlada matematičarka in informatik, sta
združila svoje znanje in oblikovala spletno platformo Semaforum, kjer je trenutno
registriranih že več kot 11.000 uporabnikov s podobnimi interesi. Gre za prvo družbeno
omrežje v Sloveniji, ki je v pomoč vsem, ki iščejo družbo za potovanje, potep v hribe ali obisk
gledališča. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Povezani lokalno smo močnejši globalno
Pilotni projekt »Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu
dela«, ki ga izvaja Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina, je v letu 2017 uspešno sledil
zastavljenim ciljem in konkretno utira pot mladim do novih izkušenj in zaposlitev v lokalnem
okolju tudi v letu 2018. več>
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
Nad nami vzhaja mavrica
Danes, 16. januarja, praznujemo svetovni dan religij. Po podatkih Ministrstva za kulturo je v
Sloveniji, v register cerkva in drugih verskih skupnosti vpisanih 48 cerkva in drugih verskih
skupnosti. Ob tem dnevu smo na uredništvu portala mlad.si za komentar prosili Društvo
salezijanski mladinski center Maribor. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Erasmus+ projekt: Mladi za Veleje
Mladinski svet Velenje (MSV) si že od same ustanovitve leta 2003, prizadeva k vzpostavitvi
okolja, ki bo mladim v Velenju omogočil razvoj v avtonomne, odgovorne in družbeno
angažirane posameznike. Pri tem pa je aktivno sodelovanje mladih pri pomembnih
odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če želimo zgraditi bolj
demokratično in participatorno družbo. več >
Vir: Mladinski svet Velenje
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Zavod Manipura
V letu 2018 na urednišvu mlad.si nadaljujemo z Akcijo! Predstavitev nevladnih mladinskih
organizacij. Tokrat vam predstavljamo Zavod Manipura, zavod za svetovanje in kreativno
delo z mladimi in družinami. Poleg bogatih izkušenj s področja dela z mladimi z manj
priložnosti in njihovimi družinami, v okviru svojih dejavnosti na Zavodu Manipura
organizirajo neformalna izobraževanja za mladinske delavce, velik poudarek pa dajejo
mednarodnim projektom, ki jih za slovenske mladostnike izvajajo s pomočjo programa
Erasmus+. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Rastimo skupaj: vključujemo lokalno
Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije sta v sredo, 24.1.2018, organizirala zaključno
srečanje na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno,
kjer so se srečali različni akterji, ki v Sloveniji (so)delujejo na področju razvoja lokalnih
mladinskih politik in mladinskega dela. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Pogled v naravo in vpogled vase
Na postaji je stalo kratkolaso dekle, le nekaj metrov proč pa se je s hrbtom, obrnjenim stran,
pogovarjalo rjavolaso dekle in se trudilo dvigniti ogromno in težko potovalko brez kolesc.
Tretje je z velikim kovčkom in nahrbtnikom priteklo zadnjo minuto na vlak, pripravljeno, da
nadaljuje pot, ki se je začela že v Beogradu. več>
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

MNENJA
Elektronska cigareta IQOS
Odbor ameriškega Zveznega urada za živila in zdravila (FDA) je potrdil, da dokazi tobačnega
giganta Philip Morris International (PMI), da njihova “elektronska cigareta” oz. pripomoček
za segrevanje tobaka IQOS, zmanjša možnosti za razvoj bolezni povezanih s tobakom, niso
zadostni. Več>
Vir: Brez izgovora Slovenija
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Ob dnevu brez cigarete
Zadnji dan januarja bo tudi letos posvečen dnevu brez cigarete. Dan brez kajenja vsem
kadilcem predstavlja priložnost in spodbudo za opustitev razvade, ki je v Sloveniji med
vodilnimi dejavniki za razvoj številnih rakavih obolenj, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja ter
številnih zdravstvenih težav. več >
Vir: uredništvo mlad.si

ANKETA
Kako pogosto pa ti kuhaš?
V okviru projekta Študent veš, kaj ješ poteka raziskava navad kuhanja med mladimi. Projekt
izvajata Zveza potrošnikov Slovenije in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija s finančno
podporo Ministrstva za zdravje. Več>
Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

INTERVJU
Intervju z Mojco Vojska
Mojca Vojska vodi Center mladih Koper (CMK), ki je zaživel leta 2015 v prostorih nekdanjega
Mladinskega in kulturnega centra (MKC) in se od takrat trudi obalni mladini ponujati čim bolj
raznolik program, brez žanrskih omejitev in prostor, kjer bi se lahko svobodno družili in
ustvarjali. Več>
Vir: CMK
Kako Zasavje vidijo mlade Evropejke?
Prostovoljke Evropske prostovoljske službe, Riina Meldre, Tony Toncheva in Marta Plasencia,
v okviru programa Erasmus + službujejo v Mladinskem centru Zagorje ob Savi. Prihajajo iz
velemest – Talina, Sofije in Madrida – in imajo na Zasavje, kjer živijo zadnje pol leta,
svojevrstne poglede. S prostovoljkami smo opravili intervju. Več>
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
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Intervju z Matejo Črv
tokratnem intervjuju smo se pogovarjali z Matejo Črv, udeleženko projekta »Lokalno
partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela«, ki ga izvaja Inštitut za
mladinsko politiko, Ajdovščina. Mateja je ena izmed tistih udeležencev projekta, ki so se
aktivno udeleževali projektnih aktivnosti in na koncu uspešno pridobili novo zaposlitev v
lokalnem okolju. Več>
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina
“Resnično verjamem v projekte in zgodbe mladinskih centrov!”
Tokrat objavljamo intervju z mag. Majo Hostnik, direktorico Mladinske mreže MaMa. Mreža
MaMa na nacionalni ravni zastopa interese že 48 mladinskih centrov po vsej Sloveniji, ki
skozi svoje projekte in aktivnosti preko neformalnega izobraževanja mladim omogočajo
pridobivanje pomembnih kompetenc za bolj samostojno življenje in jih posredno vzgajajo v
mlade aktivne državljane. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
V štirih mesecih 7 zaposlitev
Štiri mesece so se v šentjurskem Aktivatorju srečevali mladi iz Savinjske regije, vključeni v
jesensko skupino mladih iskalcev zaposlitev. 21 mladih, starih med 18 in 29 let, se je
udeleževalo različnih izobraževanj, usposabljanj in delavnic glede na njihove potrebe in
interese. več >
Vir: Mladinski center Šentjur
Avdicija izvedbenih služb Radia Študent
Radio Študent vas tudi letošnjo zimo vabi na avdicijo izvedbenih služb (SZN in TTRŠ)! več>
Vir: Radio Študent
Kratek film: 30 dni brez vrvi
V društvu Tombas iz Litije, so znova združili kreativnost in ustvarjalnost, ter s pomočjo
sredstev, ki so jih pridobili na Razpisu za sofinanciranje mladinskih projektov in programov
Mladinskega centra Litija in Kluba litijskih in šmarskih študentov, posneli kratek film s
tabuizirano tematiko samomora. več>
Vir: Mladinski center Litija
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NACIONALNO
PZS: Mladinski delavec
Planinska zveza Slovenije na podlagi Javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega
dela v mladinskem sektorju” objavlja prosto delovno mesto mladinski delavec na področju
mladinskega dela (m/ž). več>
Vir: uredništvo mlad.si
Koalicija mladih
Na Mreži MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije nadaljujemo s projektom Koalicija
mladih. Med januarjem in marcem bodo v okviru projekta potekala regijska srečanja, ki jih
organiziramo skupaj s Kariernimi središči Zavoda RS za zaposlovanje in bodo namenjena
odpiranju tem s področja zaposlovanja in aktivne participacije mladih za izboljšanje
njihovega položaja v družbi. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
E-publikacija Mreže MaMa 2017
Na Mreži MaMa so se tudi tokrat ozrli v preteklo leto in v zaključni E-publikaciji Mreže MaMa
zbrali vse dosežke, izpeljane projekte, sodelovanja in pobude, ki so jih v 2017 izpeljali skupaj
z mladimi in mladinskimi centri. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Revija Mladje
MOVIT je izdal novo številko revije Mladje. “Tokrat se ne gre za mlade. Pač pa za kakovostno
mladinsko delo v Sloveniji.” je v uvodni besedi zapisal direktor nacionalne agencije Movit
Uroš Skrinar. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Razpis za soorganiziranje taborov
Tudi v letošnjem letu vabimo vse zainteresirane neprofitne organizacije, da z nami
soustvarjajo prostovoljne priložnosti. Razpis je namenjen vsem neprofitnim organizacijam v
Sloveniji, ki želijo v letu 2018 organizirati prostovoljske tabore. več>
Vir: VOLUNTARIAT

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
Evropska prostovoljska služba v Romuniji
PiNA Terminal, v sodelovanju s partnerji iz Romunije, išče kandidata/-ko za 7-mesečno
Evropsko prostovoljsko službo (EVS) v Romuniji. več>
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Mladinski delegat COE
Razpis za prijavo za mlade, ki bodo sodelovali na Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti v
letu 2018. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Informativa 2018
- Mladi lahko v okviru evropske kohezijske politike izkoristijo številne priložnosti pri
reševanju podjetniških izzivov, zaposlovanju in izobraževanju. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Seminar “Zdravje mladih v akciji”
Med 5. in 11. januarjem je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija v Ljubljani za en teden
povezala 26 mladih iz Estonije, Madžarske, Italije, Slovaške, Slovenije in Turčije. Tema, ki so
jo udeleženci obravnavali, je bila “Zdrav način življenja v mladinskih organizacijah.” več>
Vir: Brez izgovora Slovenija
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