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e-bilten MAJ 2015        

 

V mesecu maju izpostavljamo:  

 

ČLANKI  

 10. Festival prostovoljstva  

 Dialog državljanov in mladih z evropsko komisarko Violeto Bulc  

 Mladi ajdovci na obisku v Italiji  

 Za nami je teden posvečen mladim  

 Proti istim temeljem  

 

 

MNENJA 

 Gasilska mladina je prihodnost organizacije  

 Umiranje na obroke  

 

 

INTERVJUJI  

 Jan Peloza: Alkohol je droga  

 Rafo Pinosa: Prihodnost mladinskega dela  

 

 

ANKETE 

 Anketa o mobilnosti mladih  

 Anketa: Participacija mladih na Jesenicah  

 

 

LOKALNO  

 Neformalno izobraževanje mladih v Celju  

 Teden 20. dnevov slovenske knjige  

 10. Festival prostovoljstva 

 Teden mladih v MC Brežice  

 Bobova čajanka – O pomenu javnih prostorov 

 Bruhamo ogenj, pihamo svečke  

 Natečaj za mlade Zemlja me hrani  
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 Evropski teden mladih v Prlekiji  

 Dobrodelni sejem in koncert črnuških Mladih zmajev  

 Romska kultura na OŠ Zreče in OŠ Loče  

 Poziv k sodelovanju na Nextivalu  

 Bi nas moralo skrbeti?  

 Evropski teden mladih na Jesenicah  

 SDM obiskala Koroško regijo  

 Dnevi mladih in kulture v Velenju  

 Delavnica ODPRI OČI  

 Delavnica POJDI NAOKOLI  

 Skupaj za mlade iz občine Radovljica  

 Mladi in priložnosti turističnega razvoja vasi  

 Raznolika slika  

 Izšla je X. številka občasnika IndiJanez  

 Delavnica RAZMIŠLJAJ KRITIČNO!  

 Moj izraz spreminja svet  

 Projekcija filma H.O.P.E.  

 Majski ŠiškaFreestyle – urbana kultura za mlade  

 Retrospektiva Luksuz mladinskega filma  

 Spomladanski odklop mladih –  

 Elementi druženja in potrebe mladih na javnih površinah  

 Festival prostovoljstva v Mariboru  

 Pričenja se 25. festival DMK  

 

 

NACIONALNO  

 Dan odprtih vrat in nova spletna stran zavoda MOVIT  

 Premier dr. Cerar v Evropskem tednu mladih obiskal Movit  

 Novinarstvo kot aktivno evropsko državljanstvo!  

 Pozdravna beseda predsednika vlade dr. Mira Cerarja  

 Sprejet izvedbeni načrt NPM za leto 2015  

 Zaposlitvena ladjica  

 Za ukinitev volonterskega pripravništva  

 Kako postati popotniški novinar?  

 Poučni ponedeljek  

 Poročamo o zgodbah prostovoljstva  

 e-Simbioz@ pred poletnimi počitnicami!  

 Svetovni dan brez tobaka  
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 Anketa – 50 odtenkov sive ekonomije  

 Posvet o stanovanjski problematiki mladih  

 Ključ do dostojnega dela  

 Raziskava o informiranju mladih  

 Stripovska razstava: Partizani – osvoboditelji  

 Poročanje o mladinskem delu  

 Dokažite svojo dodano vrednost  

 Med mladostniki manj kadilcev  

 Izberi Sam na ulični četvorki  

 Animatorji ali vzgojitelji v Salezijanskem mladinskem centru  

 

 

MEDNARODNO  

 Spletni kviz o mobilnosti  

 Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce »Youth voice – social support«.  

 Pestra izbira EVS izmenjav  

 Evropska nagrada za organizacijo Brez izgovora  

 Mladinski delavci na usposabljanju M HA-HA is A-HA  

 Glasno smo klicali S.O.S. Evropa!  

 Raziskovanje igrivih metod dela z mladimi  

 Svet vas čaka na drugi strani okna  

 1 milijarda evrov za zaposlovanje mladih  

 Be the change you want to be  

 Vseslovenska MEPI odprava  

 Luksuz in Kratki na brzinu  

 EVS čaka na mlade  

 Coaching: investicija v prihodnost, mladinsko izobraževanje  

 EU DAN  

 ARTEFATTO 10 pozdravil mlade umetnike  

 Nagrajena dela na področju mladine  

 

 

STRUKTURIRANI DIALOG  

 Dialog med mladimi in odločevalci 
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 ČLANKI  

 

10. Festival prostovoljstva  

Celjski mladinski center je v okviru Informacijske točke Evropske unije Europe Direct Savinjska v 

sodelovanju z Mestno občino Celje pripravil jubilejni, že 10. Festival prostovoljstva, na katerem smo 

nagradili Naj prostovoljce leta 2014 in podelili priznanja vsem prijavljenim prostovoljcem. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

 

Dialog državljanov in mladih z evropsko komisarko Violeto Bulc  

V okviru Evropskega tedna mladih, ki je v Sloveniji potekal v tednu med 4. in 10. majem 2015, se je v 

petek 8.5.2015 v Centru urbane kulture Kinu Šiška odvil osrednji dogodek tedna.Dialog z evropsko 

komisarko za promet mag. Violeto Bulc so skupaj organizirali Mladinska Mreža MaMa, Mladinski 

svet Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Mladi ajdovci na obisku v Italiji  

Na dan Evrope, 9. maja, se je skupina mladih Ajdovcev Mladinskega sveta Ajdovščina udeležila 

konference v Forliju v Italiji. Ta je bila izvedena v okviru projekta S sosedi za skupno prihodnost, ki 

poteka že več kot eno leto in se z majem 2015 zaključuje. Konferenca je sovpadala tudi z evropskim 

tednom mladih, ki je letos potekal že sedmič po vsej Evropi, od 27. aprila do 10. maja. več > 

 

Vir: Mladinski svet Ajdovščina 

 

 

Za nami je teden posvečen mladim  

V tednu med 27. aprilom in 10. majem 2015 je v Sloveniji potekal 7. Evropski teden mladih. V dobrih 

10 dneh so se po vsej Sloveniji in Evropi v organizaciji mladinskih organizacij in organizacij za mlade 

odvili številni dogodki. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Proti istim temeljem  

Med 27. in 30. aprilom 2015 je potekala 2. Evropska konvencija o mladinskem delu. Na štiridnevnem 

dogodku se je v Bruslju zbralo več kot 500 mladinskih delavcev: predstavniki nacionalnih mladinskih 

svetov, mladinskih organizacij, organizacij za mlade itd.,  ki so na več kot 80 delavnicah razpravljali o 

različnih vidikih mladinskega dela. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2015/05/10-festival-prostovoljstva/
http://mlad.si/2015/05/eudialogues-dialog-z-evropsko-komisarko-za-promet-violeto/
http://mlad.si/2015/05/mladi-ajdovci-na-obisku-v-italiji/
http://mlad.si/2015/05/pregled-aktivnosti-evropskega-tedna-mladih-po-sloveniji/
http://mlad.si/2015/05/proti-istim-temeljem-towards-common-ground/
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 MNENJA 

 

Gasilska mladina je prihodnost organizacije  

4. maj obeležujemo kot svetovni dan gasilcev. V Sloveniji je več kot 120.000 gasilcev, ki so združeni v 

več kot 1.300 prostovoljnih društev, v katerih delujejo tudi številni mladi prostovoljci. Gasilska 

organizacija ima na Slovenskem že 146-letno tradicijo, a bi bila lahko brez stalnega vključevanja 

mladih ta tradicija v prihodnje prekinjena. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
Umiranje na obroke  

Že nekaj let smo priče izginjanju samoniklih prizorišč, ki so več kot očitno trn v peti lokalnih šerifov. 
Medtem ko država nima posluha za njihove potrebe, ne vidi njihovih dosežkov in se na splošno 
pretvarja, da ne obstajajo. Kot mladinsko delavko, angažirano soustvarjalko in uporabnico programa 
enega izmed takšnih prizorišč me je zelo zanimalo, kaj točno se na tem področju dogaja. več > 
 
Avtorica: Urška Repina, MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 
 

 

 

 INTERVJUJI  

 

Jan Peloza: Alkohol je droga  

Jan Peloza je človek, ki mu zdrav način življenja pomeni veliko, kar je vplivalo tudi na to, da je na 

področju mladine in promocije zdravega življenjskega sloga aktiven že skoraj deset let. Diplomiral je 

na Fakulteti za računalništvo in informatiko, trenutno pa končuje podiplomski študij strateškega 

tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Rafo Pinosa: Prihodnost mladinskega dela  

Mladinski sektor in mladinsko delo je v času družbenih sprememb ravno tako na razpotju kot vsa 

druga področja. Mladinsko delo je v družbi prisotno že od devetdesetih let dalje, tja pa segajo tudi  

začetki dela z mladimi in za mlade našega tokratnega sogovornika Rafa Pinoso, dobrega poznavalca 

mladinskega sektorja in mladinskega dela ter organizacij v njem. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/2015/05/gasilska-mladina-je-prihodnost-organizacije/
http://mlad.si/2015/05/umiranje-na-obroke/
http://mlad.si/2015/05/tudi-alkohol-je-droga-intervju-z-janom-pelozo/
http://mlad.si/2015/05/cirkuska-pedagogika-je-lep-primer-mladinskega-dela-ki-mlade-vzgaja-potrpezljivosti-in-vztrajnosti/
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 ANKETE 

 

Anketa o mobilnosti mladih  

Učna mobilnost ali pridobivanje znanja v tujini postaja dandanes čedalje bolj razširjena, saj čedalje 

več mladih v okviru šolanja odhaja v tujino na študijske izmenjave in prakse. Velik delež študentov se 

za izobraževanje v tujini odloči v okviru študijskih izmenjav, vse več mladih pa se udeležuje tudi 

različnih prostovoljnih taborov in mladinskih izmenjav. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Anketa: Participacija mladih na Jesenicah  

Splošna pasivnost in neodzivnost mladih je verjetno ena izmed najbolj pogosto obravnavanih tem s 

področja mladih, pa naj si bo na lokalnih ali nacionalnem nivoju. Aktivno državljanstvo in participacija 

mladih pa vključujejo tako širok nabor raznolikih aktivnosti, da posploševanje ni upravičeno. Morda je 

razlog za takšen vtis v tem, da je vključevanje mladih razpršeno po šolah, po društvih in klubih, 

mladinskih in drugih organizacijah? več > 

 

Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 
 

 

 

 LOKALNO  

 

Neformalno izobraževanje mladih v Celju  

Klub KLUG je tudi v tem letu pripravil odličen teden neformalnega učenja, ki ga je v tem letu 

predstavil pod imenom Teden seminarjev 2015. Med 20. in 25. aprilom so se mladi udeležili različnih, 

zanimivih in nekoliko drugačnih seminarjev, ki so v dobrih dveh urah ponudili veliko teoretičnega in 

praktičnega znanja na različnih področjih: kitara, management v glasbi, risanje, fotografija in petje. 

več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Teden 20. dnevov slovenske knjige  

Med 20. in 24. aprilom so potekali že 20. dnevi slovenske knjige, ki so jih s pestrim dogajanjem 

obeležili tudi v Celjskem mladinskem centru. Obiskovalci kavarne, ti so večinoma mladi, so si lahko 

ves teden ob naročilu nad 3,5 EUR izbirali brezplačne knjige po lastnem izboru. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

http://mlad.si/2015/05/anketa-o-mobilnosti-mladih/
http://mlad.si/2015/05/anketa-participacija-mladih-na-jesenicah/
http://mlad.si/2015/05/neformalno-izobrazevanje-mladih-v-celju/
http://mlad.si/2015/05/teden-20-dnevov-slovenske-knjige/
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10. Festival prostovoljstva 

Celjski mladinski center je v okviru Informacijske točke Evropske unije Europe Direct Savinjska v 

sodelovanju z Mestno občino Celje pripravil jubilejni, že 10. Festival prostovoljstva, na katerem smo 

nagradili Naj prostovoljce leta 2014 in podelili priznanja vsem prijavljenim prostovoljcem. več > 

 

Vir: Celjski mladinski center 

 

 

Teden mladih v MC Brežice  

Od 4.5. do 10.5. bo po vsej Evropi potekal že 7. evropski teden mladih. V tem tednu smo za mlade v 
MC Brežice pripravili zanimive aktivnosti. Osrednja tema MC Brežice bo spodbujanje mladih k 
aktivnemu vključevanju v civilno družbo kot tudi na trg dela, ozaveščanje mladih o pomembnosti 
aktivnega sodelovanja v družbi, izkoriščanja priložnosti za izražanje svojih stališč... več > 
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 
 
Bobova čajanka – O pomenu javnih prostorov 

Javni prostor (ulice, trgi, parki, javna prevozna sredstva, poslovno trgovski centri, avtobusne in 
železniške postaje itn.) je prostor enakopravnih državljanov, v katerem veljata načeli splošne 
dostopnosti in civilne ne pozornosti. Javni prostor je javno dobro, je od vseh in od nikogar. več > 
 
Vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti 
 
 

Bruhamo ogenj, pihamo svečke  

V Četrtni mladinski center Črnuče (ČMC Črnuče), ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, 
obeležuje 5 let. In to v velikem slogu – v dveh delih! Prvi del bo potekal v času Evropskega tedna 
mladih, v petek, 8. 5. 2015, drugi del pa bo zaokrožil koncert treh rock skupin teden zatem, v petek, 
15. 5. 2015. Za piko na i bomo pokazali, da so mladi tudi dobrodelni! več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 
 
Natečaj za mlade Zemlja me hrani  

Center za mlade Domžale je pripravil likovni in literarni natečaj Zemlja me hrani. Udeležba je presegla 

pričakovanja, saj smo skupno prejeli kar 231 del, od tega 203 literarna in 28 likovih. Razveseljiv je tudi 

podatek, da so dela mladih ustvarjalcev prispela iz celotne Slovenije. več > 

 

Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 

 

Mlade glave mislijo: Taja Topolovec  

Pomladno sezono dogodkov Mlade glave mislijo bomo sklenili skupaj s Tajo Topolovec, 

soustanoviteljico in novinarko vznikajočega portala Pod črto, spletnega neodvisnega medija za 

preiskovalno in podatkovno novinarstvo. več > 

 
Vir: MKC Maribor 

http://mlad.si/2015/05/10-festival-prostovoljstva/
http://mlad.si/2015/05/teden-mladih-v-mc-brezice/
http://mlad.si/2015/05/bobova-cajanka-o-pomenu-javnih-prostorov/
http://mlad.si/2015/05/bruhamo-ogenj-pihamo-svecke-ze-5-leto-v-crnucah/
http://mlad.si/2015/05/likovni-in-literarni-natecaj-za-mlade-zemlja-me-hrani/
http://mlad.si/2015/05/mladi-glave-mislijo-taja-topolovec/
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Pridi z nami na festival!  

Tradicionalna prireditev čarno jezero je z nami že več kot 25 let in tudi letos vabimo mlade, ki jih 
veseli delo z otroki, da se nam pridružijo. Pripravljamo dan poln ustvarjalnosti, dobre volje in 
povezanosti. več > 
 
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik 

 

 

Izbira (NE)izbire: Gledališče zatiranih  

Skupina Vse ali nič vabi na intenzivno vikend delavnico, kjer bomo na vse ali nič in po metodi 

gledališča zatiranih obravnavali tematiko potrošništva, kapitalizma, izbire in (ne)svobode, ki jo vse to 

prinaša. več > 

 

Vir BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti 

 

 

Evropski teden mladih v Prlekiji  

V okviru Evropskega tedna mladih, ki je na evropski ravni potekal med 27. aprilom in 10. majem, v 

Sloveniji pa v prvem tednu meseca maja – od 4.-10. maja 2015, se je v Mladinskem centru Prlekije-PC 

NVO, so.p., v sodelovanju z Mladinskim svetom Ljutomer, odvijalo mnogo strukturiranih vsebin za 

mlade. Ker je osrednja tema izkoriščanje potenciala mladih kot ključ do aktivne participacije na trgu 

dela in v družbi, smo vsebine oziroma podteme prilagodili ravno temu. več > 

 

VIR: MCP-PC NVO 
 

 

Dobrodelni sejem in koncert črnuških Mladih zmajev  

Ljubljana, 12. 5. 2015 – Četrtni mladinski center Črnuče (ČMC Črnuče), ki deluje v okviru Javnega 

zavoda Mladi zmaji, obeležuje 5 let. Prvi del praznovanja je potekal pretekli petek, drugi del pa sledi v 

tem tednu. Z mladimi obiskovalci ob tej priložnosti organiziramo dobrodelni sejem in koncert. več > 

 

Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 

Romska kultura na OŠ Zreče in OŠ Loče  

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice je na OŠ Loče in OŠ Zreče izvedel delavnice Urice 

medkulturnega dialoga na temo romska kultura. Mladi so spoznali, kakšna je vloga medijev pri 

oblikovanju javnega mnenja o različnih kulturah. Na OŠ Loče sta bila gosta predstavnika prekmurske 

romske skupnosti, Monika Sandreli in Sandi Horvat. več > 

 

Vir: MSOSK 

 

Poziv k sodelovanju na Nextivalu  

Si naredil super izdelek pa nisi ziher, če bi ga kdo kupil? Ali pa bi ga preprosto pokazala še komu in 

podebatirala o možnih izboljšavah? Izvajaš delavnice? Bi jih predstavila širšemu krogu ljudi? Ali pa si 

http://mlad.si/2015/05/pridi-z-nami-na-festival/
http://mlad.si/2015/05/izbira-neizbire-intenzivna-delavnica-po-metodi-gledalisca-zatiranih/
http://mlad.si/2015/05/evropski-teden-mladih-v-prlekiji/
http://mlad.si/2015/05/dobrodelni-sejem-in-koncert-crnuskih-mladih-zmajev/
http://mlad.si/2015/05/romska-kultura-na-os-zrece-in-os-loce/
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pripravil stand-up točko, pa so jo doslej slišali zgolj tvoji domači? Morda si pesnik, pripovedovalka, 

gledališka igralka ali plesalec? več > 

 

Vir: Zavod BOB 

 

 

Bi nas moralo skrbeti?  

Ajdovščina se je letos pridružila številnim krajem po Sloveniji, ki prirejajo festivalske in strokovne 
dogodke, združene pod imenom Parada učenja (PU). V torek, 12. maja so udeleženci strokovnega 
dogodka Temeljne zmožnosti mladih – bi nas morale skrbeti? v organizaciji Ljudske univerze 
Ajdovščina in Andragoškega centra Slovenije ter v sodelovanju z Inštitutom za mladinsko politiko, 
Mladinskim svetom Ajdovščina ter Mladinskim centrom Hiša mladih razpravljali o mladih. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko 
 
 
Evropski teden mladih na Jesenicah  

Tudi na Jesenicah smo se v okviru Evropskega tedna mladih in ob dnevu Evrope povezali in sicer 

Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice ter Gimnazija Jesenice in Srednja šola Jesenice in 

tako obeležili 2. srečanje jeseniških srednješolcev. Na športnih igrah in igrah iz poznavanja EU in držav 

članic je v petek, 8. maja, v Športnem parku Podmežakla sodelovalo več kot 50 mladih. več > 

 

Vir: Zavod za šport Jesenice, OE Mladinski center Jesenice 
 
 

SDM obiskala Koroško regijo  

Člani vodstva Slovenske demokratske mladine so v ponedeljek, 11. maja 2015 obiskali Koroško regijo. 

Aktivni koroški mladinci so pripravili izjemno pester program ter dokazali, da se z aktivno participacijo 

da doseči marsikaj. Za svoje vrstnike so pripravili ogled ekološke turistične kmetije Lešnik, ki se 

ukvarja s pridelavo naravnih tradicionalnih prehrambenih in drugih izdelkov. več > 

 

Vir: Slovenska demokratska mladina 

 

 
Dnevi mladih in kulture v Velenju  

V Velenju od 15. maja poteka 25. Festival dnevi mladih in kulture,  ki se bo zaključil 31. maja! 
Ustvarjalci tradicionalnega festivala, ki poteka že več desetletij so Šaleški študentski klub. Brez dvoma 
nam tudi letos pripravljajo zanimiv in pester program poln kulturnih in zabavnih dogodkov. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
Delavnica ODPRI OČI  

Odprite oči in se prijavite na brezplačno delavnico, ki vam bo pomagala razumeti, kako pomembna je 
vaša vloga v družbi. Biti družbeno aktiven, aktivno participirati v družbenih procesih in prispevati svoj 
delež k boljšemu jutri, je ključnega pomena, saj ljudje postajajo vse bolj apatični in lačni materialnih 
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dobrin, kar nas posledično potiska v ponoreli svet brez morale in načel. Čas je, da se zadeve začnejo 
spreminjati in zakaj ne bi bili prav vi tisti pionirji, ki bi sprožili val pozitivnega in zdravega načina 
razmišljanja. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
 
Delavnica POJDI NAOKOLI  

Vse mlade in mlade po srcu, ki jih zanima popotniško novinarstvo, vabimo na brezplačno delavnico 
POJDI NAOKOLI, ki jo organiziramo Popotniško združenje Slovenije v sodelovanju s skupino mladih 
popotnikov iz Socialne akademije. Predstavili vam bomo drugačen način potovanja, ki je osnovan 
predvsem na neformalnem izobraževanju in pridobivanju življenjskih izkušenj. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
 
Skupaj za mlade iz občine Radovljica  

Radovljica, 22. maj 2015. Občina Radovljica in mladi so združili moči zato, da bi začrtali delovanje 
občine na področju mladine za nadaljnjih 6 let in tako mladim ponudili boljše pogoje za življenje in 
razvoj.6. maja so se mladi in predstavniki Občine Radovljica na sestanku zavezali, da bodo stopili 
skupaj in do konca leta pripravili Strategijo za mlade občine Radovljica 2016 – 2021. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko 
 
 
Mladi in priložnosti turističnega razvoja vasi  

V ponedeljek, 18.05.2015, je Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli organiziralo posvet na temo turizma 
v občini Bistrica ob Sotli v okviru operacije NE POZABIMO VASI, ki jo izvaja Občina Bistrica ob Sotli. 
Pomembno vlogo do odigrali mladi, saj se zavedajo, da je prihodnost turizma v oblikovanju 
trajnostnih produktov, ki bodo zanimiv za določene ciljne skupine. več > 
 
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 
 
 
 

Raznolika slika  

V sredo, 21.5.2015 se je od 12h-16h ure na Grajskem trgu odvijal dogodek Prostovoljstvo v Mariboru, 
v okviru katerega so prostovoljske organizacije predstavile svoje programe in skozi interaktivne 
socialne igre promovirale vrednote prostovoljstva med mladimi. več > 
 
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez 
 
 
Izšla je X. številka občasnika IndiJanez  

Izšla je X. številka tiskanega občasnika INDIJANEZ, ki ga izdaja Kulturno društvo Mladinski center 
IndiJanez. Občasnik je necenzuriran in nelektoriran, ustvarjajo ga izključno mladi. več > 
 
Vir: Društvo mladinski center IndiJanez 
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Delavnica RAZMIŠLJAJ KRITIČNO!  

V ponedeljek, 01. 6. 2015 ob 17. uri v Youth Hostlu Velenje in v ponedeljek, 08. 6. 2015 ob 13. uri v 
Youth Hostlu Barovc v Kranjski Gori. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
 
Moj izraz spreminja svet  

Društvo CPM je izvedlo sklop umetniških delavnic v Četrtnih mladinskih centrih Bežigrad in Črnuče na 
temo: Moj izraz spreminja svet. V sodelovanju z mag. um. akad. slik. Petrom Gabroms so med 
februarjem in majem 2015 izvedeli sklop umetniških delavnic z mladostniki, obiskovalci četrtnih 
mladinskih centrov Bežigrad in Črnuče, ki delujejo pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji v 
Ljubljani. več > 
 
Vir: Društvo center za pomoč mladim 
 
 
Projekcija filma H.O.P.E. Was Here in pogovor o volunturizmu  

V sredo, 13. maja, vas ob 19. uri vabimo na Skuhna Talk!, ki bo potekal v Skuhni (Trubarjeva 56, 
Ljubljana). Ogledali si bomo dokumentarni film H.O.P.E. Was Here, ki govori o prostovoljskem 
turizmu oz. t. i. volunturizmu. več > 
 
Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 
 
 
Majski ŠiškaFreestyle – urbana kultura za mlade  

Ljubljana, 11. 5. 2015 – V torek, 12. 5. 2015, se je pred CUK Kino Šiška odvil četrti iz sklopa petih 
aktivnosti urbane kulture za mlade Šiška Freestyle. Šiška Freestyle je niz brezplačnih delavnic in 
dogodkov, skozi katere mladi spoznavajo in predstavljajo  urbano kulturo. Šiška Freestyle poteka v 
organizaciji Četrtnega mladinskega centra Šiška (Javni zavod Mladi zmaji), v sodelovanju s CUK Kino 
Šiška in ŠC Urban Roof, enkrat mesečno, od februarja do maja, z zaključkom v juniju. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 
 
Retrospektiva Luksuz mladinskega filma  

V sredo, 6.5.2015, smo v Društvu zaveznikov mehkega pristanka pripravili projekcijo dveh Luksuzovih 
filmov malo starejšega datuma. Sredini večeri so v društvu namenjeni filmskim projekcijam, tokratno 
sredo pa smo vključili še v Evropski teden mladih. več > 
 
Vir : Alja Pfeifer, Društvo zaveznikov mehkega pristanka 
 
Spomladanski odklop mladih  

Mladinski center Nova Gorica je v sodelovanju z Dijaškim domom Nova Gorica tudi letos poskrbel za 
športno udejstvovanje mladih. V torek, 5. maja so se v popoldanskem času na športnih površinah 
Dijaškega doma Nova Gorica odvijale dijaške športne igre. več > 
 
Vir: Mladinski center Nova Gorica 
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Elementi druženja in potrebe mladih na javnih površinah  

Preberite izsledke raziskave o značilnostih druženja mladih na javnih površinah v Ljubljani ter kaj tam 
potrebujejo in kako pogosto so prisotni različni elementi druženja mladih na javni površini (alkohol, 
družabne igre, informacijsko-komunikacijska tehnologija,…). Raziskavo so opravili sodelavci Mreže 
Mlada ulica. več >¸ 
 
Vir: Mreža Mlada ulica 
 
 
Festival prostovoljstva v Mariboru  

Lokalna mreža prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru«, ki jo koordinira Mladinski 
informacijsko-svetovalni center INFOPEKA; Pekarna Magdalenske mreže, se s »Festivalom 
prostovoljstva v Mariboru 2015« tudi v letošnjem letu pridružuje vseslovenskemu Nacionalnemu 
tednu prostovoljstva, ki že vrsto let poteka po različnih slovenskih krajih in ga na nacionalni ravni 
koordinira Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. »Festival prostovoljstva v 
Mariboru 2015« se bo izvajal na različnih lokacijah, bo potekal med 18. in 22. majem 2015. več > 
 
Vir: INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže  
 
 
Pričenja se 25. festival DMK  

Velenju mladi že četrt stoletja ustvarjajo najstarejši študentski festival Dnevi mladih in kulture. 

Festival je nastal zaradi praznovanja takratnega dneva mladosti, 25. maja, katerega v Velenju 

praznujejo še danes. Nekoč enodnevni festival, letos traja 3 tedne in vsebuje program, ki mladim 

približa nekonvencionalno umetnost, glasbo in drugo kulturo. več > 

 

Vir: Šaleški študentski klub 

 

 

 

 NACIONALNO  

 

Dan odprtih vrat in nova spletna stran zavoda MOVIT  

Movit se je konec meseca marca preselil v nove prostore na Dunajsko 5 v tako imenovano Delovo 

stolpnico. Predstavili so jih 5. maja 2015 na dnevu odprtih vrat. Obiskovalci so lahko pobrskali med 

pestro izbiro tematskih publikacij vseh vrst, ki so v zadnjih letih našle mesto v naši knjižnici, in 

nekatere izmed njih tudi odnesli s seboj. več > 

 
Vir: Uredništvo.mlad.si 
 
Premier dr. Cerar v Evropskem tednu mladih obiskal Movit  

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v okviru aktivnosti Evropskega tedna mladih 

obiskal Movit, Nacionalno agencijo Evropskega programa Erasmus+: Mladi v akciji. Namen 

Evropskega tedna mladih je postaviti mlade visoko na politično agendo in v središče pozornosti tako 

na evropski kot tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. Predsednik vlade se je podrobneje seznanil z 
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uspešnim izvajanjem evropskih programov na področju mladine v Sloveniji, pogovor pa je potekal 

tudi o izzivih mladinskega dela ter izzivih, s katerimi se v današnjem času srečujejo mladi. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

Novinarstvo kot aktivno evropsko državljanstvo!  

Mladi novinarji je projekt, ki ga je Eurodesk Slovenije letos, po navdihu podobnih projektov, ki jih 
izvajajo posamezni nacionalni partnerji Eurodesk v drugih državah. Cilj projekta je naučiti mlade 
novinarskih veščin, s katerimi dobo preko Evropskega mladinskega portala informirali mlade o 
različnih temah, pomembnih za mlade. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
Pozdravna beseda predsednika vlade dr. Mira Cerarja  

Prihodnost je v rokah mladih. Vlada Republike Slovenije se tega zaveda in to pri svojem delu 
upošteva. Mladi ste naš pomemben partner, zato smo vzpostavili Svet Vlade Republike Slovenije za 
mladino, v okviru katerega se bomo srečevali, obravnavali vprašanja, ki so za vas pomembna in jih s 
skupnimi močmi reševali. Znotraj sveta smo ustanovili tudi delovni skupini – prva bo skrbela za 
spremljanje Operativnega programa za črpanje evropskih strukturnih sredstev in druga za 
spremljanje izvajanja izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leto 2015. Oboje je 
enako pomembno, saj gre v smer zagotovitve prijaznejše mladosti in prihodnosti mladih. več > 
 
dr. Miro Cerar, Predsednik Vlade Republike Slovenije 
 
 

Sprejet izvedbeni načrt NPM za leto 2015  

Vlada RS je na svoji 36. redni seji, 16. 5. 2015, sprejela Izvedbeni načrt za mladino (NPM) za leto 

2015  Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. več > 

 

Vir: uredništvo mlad.si 
 
 
Zaposlitvena ladjica  

Ste se že peljali z ladjico po Ljubljanici? Zagotovo je to privlačna popestritev za turiste in zaljubljene 
pare, člani zaposlitvenega kluba Ljubljana pa so na vožnjo povabili delodajalce in z dogodkom uspeli 
zbuditi zanimanje za mlade iskalce zaposlitve! več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS 
 
 
Za ukinitev volonterskega pripravništva  

Že kar nekaj časa je v javnosti z različnih strani slišati predstavnike mladih, ki so za ukinitev 
volonterskega pripravništva. Veliko aktivnosti je že bilo izvedenih na tem področju. Med aktivnimi 
nasprotniki volonterskega pripravništva je tudi najmlajši poslanec Andrej Čuš, ki mlade spodbuja, da 
do 15. junija 2015 oddajo pripombe na ključne poudarke predloga zakona… več > 
 

Vir: Slovenska demokratska mladina 
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Kako postati popotniški novinar?  

Vse popotnike, ki bi želeli svoje izkušnje deliti z vrstniki in vsemi, ki jih potovanja zanimajo, a nimajo 

dovolj poguma, volje ali možnosti za potovanje, vabimo, da se pridružite sklopu delavnic 

»Popotniškega novinarstva«, kjer boste pridobili celovito znanje o tem, kako pripraviti kakovostno 

reportažo s potovanja. več > 

 

Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 

 

Poučni ponedeljek  

Spadaš v tisto skupino ljudi, ki pogosto pozabi na rojstni dan bližnjih, v trgovino pa sploh ne greš brez 

‘plonk listka’, ker v nasprotnem primeru domov prineseš vse, razen tistega, kar res potrebuješ? Ti je 

že kdo rekel, da imaš spomin kot zlata ribica? več > 

 

Vir: Nefiks 

 

 

Poročamo o zgodbah prostovoljstva  

Slovenska filantropija je, v okviru 6. Dneva za spremembe, s podporo Društva novinarjev Slovenije 

razpisala natečaj “Poročamo o zgodbah prostovoljstva”. Ena izmed nagrajenk je tudi naša 

prostovoljka pri programu Telefon Mladi Mladim – Anamarija Mihovec. več > 

 

Vir: Zavod MISSS mladinsko informativno in svetovalno središče Slovenije 

 

 

e-Simbioz@ pred poletnimi počitnicami!  

e-Simbioz@ je za mesec junij pripravila zadnje delavnice pred zasluženimi počitnicami, ki so bile v 

preteklih mesecih najbolj obiskane. Tudi v juniju se tako lahko prijavite na tri različne stopnje Excela 

ter na vikend delavnici InDesigna in Photoshopa in tako pridobite dodatne kompetence in reference, 

ki vam bodo koristile pri vaši karieri, projektih ali študiju. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Svetovni dan brez tobaka  

V nedeljo, 31. maja ob svetovnem dnevu brez tobaka je Društvo študentov medicine Slovenije od 

11.00 do 15.00, na Prešernovem trgu v Ljubljani, organiziral dogodek za širšo javnost in za vse mlade, 

ki se zavedajo pomena življenja brez tobaka. več > 

 

Vir: uredništvo mladi.si za Projekt Pulmo, DŠMS 
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Delavnica – Sprejemanje drugačnosti  

V četrtek, 7.5.2015, je potekala delavnica »TMM – Telefon mladi mladim« na temo sprejemanja 
drugačnosti v okviru Evropskega dneva mladih.Delavnica je bila v prvem delu sestavljena iz 
teoretičnega dela, ki je izhajal iz vprašanja »Kaj si predstavljate pod pojmom drugačnosti?«, kjer smo 
skupaj s prostovoljci našteli, kaj vse nam predstavlja ta pojem (različni stereotipi, diskriminacija, 
predsodki) in kaj to za nas pomeni. Manjkala ni niti strokovna obrazložitev. več > 
 
Vir: Zavod MISSS 
 

 

Anketa – 50 odtenkov sive ekonomije  

Za izvajanje projekta “50 odtenkov sive ekonomije” smo se na Zavodu Nefiks odločili za to, ker vemo, 

da siva ekonomija na eni strani mladim odžira zaposlitvene priložnosti, po drugi strani pa se 

zavedamo tudi, da so mladi včasih za to, da sploh lahko preizkusijo svojo podjetno idejo »prisiljeni« 

delovati v teh okvirjih. Zato bi s projektom še naprej radi iskali rešitve za nastalo stanje. več > 

 

Vir: Zavod NEFIKS 
 
Posvet o stanovanjski problematiki mladih 

Stanovanjski sklad je s svojim vmešavanjem v trg nepremičnin dela veliko škode. Povzročil je 

manjšanje trga in posledično podražitev, s čimer imajo mladi slabšo dostopnost do prostih stanovanj. 

To pomeni, da bomo mladi plačevali višje davke zato, da bomo lahko kupovali dražja stanovanja. več > 

 

Vir: Mlada Slovenija – podmladek Nsi 

 
 

Ključ do dostojnega dela  

S projektom Zaigrano delo –  gledališče ter izobraževanje kot ključ do dostojnega dela, želi Gibanje za 

dostojno delo in socialno družbo to storiti s forumsko predstavo, ki preko resničnih življenjskih 

izkušenj spregovori o različnih in vse bolj prisotnih prekarnih oblikah delovnih razmerij mladih in 

njihovih posledicah, skozi univerzalni jezik gledališča. več > 

 

Vir: Društvo – Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 

 

 

Raziskava o informiranju mladih 

PiNA v okviru Vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO – VID) 

izvaja raziskavo o informiranju mladih, starih od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti. več > 

 

Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA 

 

http://mlad.si/2015/05/delavnica-sprejemanje-drugacnosti/
http://mlad.si/2015/05/anketa-50-odtenkov-sive-ekonomije/
http://mlad.si/2015/05/posvet-o-stanovanjski-problematiki-mladih/
http://mlad.si/2015/05/gledalisce-ter-izobrazevanje-kot-kljuc-do-dostojnega-dela/
http://mlad.si/2015/05/raziskava-o-informiranju-mladih/
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Stripovska razstava: Partizani – osvoboditelji  

Združenje EPEKA, socialno podjetje, ob praznovanju 70-obletnice konca II. svetovne vojne prireja v 
Galeriji EPEKA od 9. maja 2015 do 3. junija 2015 razstavo z naslovom Partizani – osvoboditelji, ki je 
delo hrvaškega stripovskega umetnika Julesa Radilovića, rojenega v Mariboru. več > 
 
Vir: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p. 
 

 

Poročanje o mladinskem delu  

Kot ste že opazili se približuje rok za oddajo prvega vmesnega poročila za programe mladinskega dela, 
ki ga sofinancira Urad RS za mladino. Rok za oddajo poročila je 11. junij 2015. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 
 
Dokažite svojo dodano vrednost  

Čedalje več mladih pridobiva delovne izkušnje izven redne zaposlitve. Prav zato je izredno 
pomembno sistematično vodenje neformalno pridobljenih kompetenc, potrjenih s strani delodajalca. 
Natančen in pregleden izpis takšnih izkušenj omogoča Nefiks, sistem za beleženje neformalnih 
kompetenc.  več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 
Izberi Sam na ulični četvorki  

Ulična četvorka 2015 bo potekala po večjih slovenskih in evropskih mestih. Točno ob 12.00 se bo več 
tisoč maturantov zavrtelo ob zvokih Straussove četvorke iz operete Netopir. Združenje DrogArt s 
programom Izberi sam, ki deluje na področju zmanjševanja škodljivih posledic uporabe alkohola, tudi 
letos v sklopu akcije plešem 0,0 pripravlja različne aktivnosti v treh slovenskih mestih. več > 
 
Vir: DrogArt 
 
 
Animatorji ali vzgojitelji v Salezijanskem mladinskem centru  

V Salezijanskem mladinskem centru Celje organizirajo veliko aktivnosti za mlade, kamor vključujejo 
tudi animatorje in vzgojitelje, ki so nepogrešljiv člen mladinskega dela. Na vprašanja o tem, kakšna je 
vloga animatorjev v Salezijanskem mladinskem centru,  kakšna je bila don Boskova zamisel in ali gre 
za iskanje med mnogimi pomeni, da bi končno odkrili, da animacija vzgaja ali pa sploh ni animacija, je 
v nadaljevanju članka razložil Metod Ogorevec, vodja SMC Celje. več > 
 
Vir: Metod Ogorevc, voditelj SMC Celje 
 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/2015/05/stripovska-razstava-partizani-osvoboditelji/
http://mlad.si/2015/05/porocanje-o-mladinskem-delu/
http://mlad.si/2015/05/dokazite-svojo-dodano-vrednost/
http://mlad.si/2015/05/izberi-sam-na-ulicni-cetvorki/
http://mlad.si/2015/05/animatorji-ali-vzgojitelji-v-salezijanskem-mladinskem-centru/
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 MEDNARODNO  

 

 

Spletni kviz o mobilnosti  

Eurodesk Slovenija v okviru Evropskega tedna mladih pripravlja zabaven kviz, ki bo mladim na 

enostaven način predstavil različne evropske možnosti za mobilnost na področjih prostovoljstva, dela 

ter študija v tujini. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
Mednarodno usposabljanje za mladinske delavce »Youth voice – social support«.  

MKC Slovenj Gradec pri JZ Spotur Slovenj Gradec v sodelovanju z mladinsko organizacijo “Liepajas 

Jaunie Vanagi” je tudi letos sodeloval na mednarodnem usposabljanju na temo »Youth voice – social 

support«, ki je potekala v Latviji. Mednarodno usposabljanje je namenjeno predstavitvi izzivov s 

katerimi se lahko srečajo mladinski delavci, pri vključevanju mladih z manj priložnostmi v 

mednarodne projekte ter predstavitvi programa Erasmus+. več > 

 

Vir: Sonja Jovanov in Alenka Rošer, MKC Slovenj Gradec 
 
 

Pestra izbira EVS izmenjav  

Evropska prostovoljna služna nudi mladim priložnost za pridobivanje novinh znanj, veščin in izkušenj, 

s katerimi lako kasneje bolj suvereno nastopijo na trgu dela. Zavod Voluntariat skrbi tudi za 

mednarodno prostovoljno mobilnost mladih. več > 

 

Vir: Voluntariat, zavod za mednarodno prostovoljno delo 
 
 
Evropska nagrada za organizacijo Brez izgovora  

ot vsako leto so ob Evropskem tednu mladih posamezne nacionalne agencije evropskega programa 

Erasmus+ izpostavile do pet najboljših nacionalnih projektov na osrednjo temo zaposljivosti in 

participacije mladih. Pri tem so morali projekti izpolnjevati nekaj predpogojev, med drugim tesno 

navezanost na eno izmed vnaprej podanih tem. več > 

 

Vir: Uredništvo mlad.si 

 

 

Mladinski delavci na usposabljanju M HA-HA is A-HA  

Mladinski delavci iz društva center za pomoč mladim smo se udeležili mednarodnega usposabljanja 

na Norveškem, z naslovom HA-HA in A-HA. več > 

 

Vir: Društvo CPM 

http://mlad.si/2015/05/spletni-kviz-o-mobilnosti/
http://mlad.si/2015/05/mednarodno-usposabljanje-za-mladinske-delavce-youth-voice-social-support/
http://mlad.si/2015/05/pestra-izbira-evs-izmenjav/
http://mlad.si/2015/05/evropska-nagrada-za-organizacijo-brez-izgovora/
http://mlad.si/2015/05/mladinski-delavci-na-usposabljanju-m-ha-ha-is-a-ha/


   
                                                                                                                                 

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.  
 

 

 

Glasno smo klicali S.O.S. Evropa!  

Na Poti ob žici je več kot 3000 pohodnikov podpisalo peticijo evropskim voditeljem, naj zaščitijo 

pravice in življenja beguncev in migrantov na poti čez Sredozemlje, več kot 1000 mladih pa je 

tematiko spoznavalo skozi participatorne delavnice in z reševanjem kvizov. več > 

 

Vir: Društvo Amnesty international 

 

 

Raziskovanje igrivih metod dela z mladimi  

Mladinski delavci iz Nemčije, Portugalske, Italije, Albanije, Romunije, Kosova in Slovenije smo se od 2. 

do 7. maja 2015 srečali v Hamburgu, kjer smo raziskovali nove igrive metode v medkulturnem 

kontekstu dela. več >  

 

Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

 

 

Svet vas čaka na drugi strani okna  

Mreža MaMa je 4. maja pričela z izvedbo skupinskega EVS projekta There is a world outside your 

window, ki bo trajal do začetka julija. EVS projekt v katerega je vključenih 10 mladih prostovoljcev iz 

5 različnih EU držav (Estonija, Finska, Ciper, Portugalska, Italija) je zelo razgiban in bo v prihodnjih 

tednih obiskal praktično celo Slovenijo. več >  

 

Vir: Mreža MaMa 

 

 

1 milijarda evrov za zaposlovanje mladih  

Evropska komisija je v petek 22. maja odobrila skoraj 1 milijardo evrov za odpravljanje brezposelnosti 

mladih. Države članice bodo lahko sredstva, ki bodo v okviru pobude za zaposlovanje tako izjemoma 

na voljo že letos, prej porabile za financiranje projektov, saj se bo predhodno financiranje povečalo 

kar 30-krat. Tako bodo lahko do 650.000 mladim omogočile zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo ali 

nadaljevanje študija. več > 

 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

 

Be the change you want to be  

Mladinski center Postojna (MCP) je med prvomajskimi prazniki izpeljal svojo prvo mladinsko 

izmenjavo pod imenom »Be the change you want to see«. V sklopu programa Erasmus+ je to njihov 

peti projekt, ki so ga uspešno izpeljali. več > 

 

Vir: Zveza društev Mladinski center Postojna 

 

http://mlad.si/2015/05/glasno-smo-klicali-s-o-s-evropa/
http://mlad.si/2015/05/raziskovanje-igrivih-metod-dela-z-mladimi/
http://mlad.si/2015/05/svet-vas-caka-na-drugi-strani-okna/
http://mlad.si/2015/05/1-milijarda-evrov-za-zaposlovanje-mladih/
http://mlad.si/2015/05/be-the-change-you-want-to-be/
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Vseslovenska MEPI odprava  

Društvo GAHA je društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI, v katerega so vključeni vsi tisti 
Mepijevci, ki so že prejeli zlato priznanje in si želijo še naprej sodelovati v programu MEPI ter ostati 
del MEPI družine kot njeni aktivni člani. Zlato priznanje prejmejo posamezniki, ki so uspešno končali 
program MEPI. Ustanovljeni so bili z namenom povezovanja prejemnikov ter spodbujanja, da svoja 
znanja, veščine in izkušnje predajo naprej mlajšim generacijam. več > 
 
Vir: Društvo GAHA in Zavod MEPI 
 

 

Luksuz in Kratki na brzinu  

Med 7. in 10. majem se je v kraju Sveti Ivan Zelina v hrvaškem Zagorju odvijal festival kratkega filma 

Kratki na brzino. Mlada ekipa lokalnih filmskih navdušencev si je lansko leto zadala težko nalogo in 

sicer prebuditi zanimanje za kratke filme v svojem, manjšem kraju. več > 

 

Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka 
 
 

EVS čaka na mlade  

EVS projekt There is a world outside your window, ki ga izvaja Mreža MaMa in smo ga poimenovali 

Svet vas čaka na drugi strani okna, je v polnem zagonu. Vseh 10 prostovoljcev Mreže MaMa v 

različnih krajih po Sloveniji v mladinskih centrih mladim želi skozi aktivnosti približati evropsko 

mobilnost, mladinsko delo v Sloveniji in jim razširiti obzorja. več > 

 

Vir: Mreža MaMa 

 

 

Coaching: investicija v prihodnost, mladinsko izobraževanje  
Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partnerska organizacija pri mladinskem izobraževanju z 

naslovom Coaching: investicija v prihodnost, ki se bo od 11. do 19. avgusta 2015 odvijala v Szklarska 

Poręba na Poljskem pod okriljem gostujoče organizacije Wrocław Youth Club – Stowarzyszenie.  

več > 

 

Vir: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p. 
 
 
ARTEFATTO 10 pozdravil mlade umetnike  

V petek, 15. maja 2015, je v Palači Gopcevich v Trstu, z začetkom ob 18.00, potekala slavnostna 
otvoritev 10. jubilejnega mednarodnega projekta ARTEFATTO, pri katerem, poleg Občine Trst in 
drugih mednarodnih partnerjev, sodeluje tudi Kulturno izobraževalno društvo PiNA. Na letošnji  
ediciji, katere koncept je RESET, se bodo predstavili tudi številni mladi ustvarjalci s področja vizualne 
umetnosti iz Slovenije. več > 
 
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA 
 

http://mlad.si/2015/05/vseslovenska-mepi-odprava/
http://mlad.si/2015/05/luksuz-in-kratki-na-brzinu/
http://mlad.si/2015/05/evs-caka-na-mlade/
http://mlad.si/2015/05/coaching-investicija-v-prihodnost-mladinsko-izobrazevanje/
http://mlad.si/2015/05/coaching-investicija-v-prihodnost-mladinsko-izobrazevanje/
http://www.artefatto.info/index/homepage
http://www.pina.si/
http://mlad.si/2015/05/artefatto-10-pozdravil-stevilne-mlade-umetnike/
http://www.pina.si/
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Nagrajena dela na področju mladine  

Mreža združenj lokalnih oblasti (občin) jugovzhodne Evrope (NALAS – Network of Associations of 
Local Authorities of South-East Europe), katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije, je pretekli 
teden (17. – 18. maja 2015) zasedala v Plovdivu v Bolgariji. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki 
Mestne občine Maribor in Občine Ajdovščina ter predstavniki Skupnosti občin Slovenije. Na 
dvodnevnem dogodku se je odvilo več različnih aktivnosti, primernih za mreženje in razvoj novih 
projektov. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko 
 

Med mladostniki manj kadilcev  

1. maja vsako leto obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, letos obenem obeležujemo tudi 10. 

obletnico Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za nadzor nad tobakom. 

Čeprav je dokument sprejelo 50 od 53 držav članic v regiji, pa večina držav zavez iz dokumenta  

še ni implementirala v celoti, to je namreč storilo zelo malo članic. več > 

 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 

 

 

 STRUKTURIRANI DIALOG  

 

Dialog med mladimi in odločevalci 

Tudi v jeseniški občini je ustanovljena delovna skupina za mladinska vprašanja. 
Da se mladi v svojem okolju lahko aktivno vključujejo, so slišani, upoštevani in tudi so-odgovorni, 
mora v lokalni skupnosti biti vzpostavljen nek trajni mehanizem, ki to omogoča. več > 
 
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice 
 
 

 

mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino: Ob prenovi portala 
 
Spoštovani obiskovalke in obiskovalci prenovljenega portala mlad.si,  
 
uspelo nam je uresničiti prizadevanja, da bi tehnično in vsebinsko prenovili nekoliko zastarelo podobo 
našega skupnega informacijsko-komunikacijskega središča.  
 
Upam, da vam je všeč in da vas bo nova podoba spodbudila tudi k pogostejšemu ‘klikanju’ in 
‘skrolanju’.  
 
Morda bo portal našel svoje mesto tudi v vaši orodni vrstici pod rubriko »priljubljene«. Osnovni 
namen ostaja še naprej enak in jasen – povezati nas vse, ki delujemo v mladinskem sektorju.  
več > 

http://mlad.si/2015/05/nagrajeno-delo-slovenskih-obcin-na-podrocju-mladine/
http://mlad.si/2015/05/med-mladostniki-manj-kadilcev/
http://mlad.si/2015/05/po-korakih-do-dialoga-med-mladimi-in-odlocevalci-na-jesenicah/
http://mlad.si/2015/05/pozdravna-beseda/

