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V mesecu aprilu izpostavljamo: 
 

 Prostovoljci – bodi aktivist, učitelj in “razvojni inštruktor”! 
 Nova sestava Evropskega parlamenta je odvisna od vseh nas 
 NEKstival poziv! 
 Odprte prijave na delavnico argumentacije in javnega nastopanja 
 Prihaja Teden Evrope, 5.-9. maj 
 Big Blog Exchange 2014 
 ŠKUC vabi mlade ustvarjalce v natečaju za kratke GLBTIQ filme 
 Zaposlitveni klub Zagorje – z uspešnimi projekti do prvih zaposlitev 
 Repl!ka, Repl!ka, Repl!ka – Tretjič o alternativah 
 EU SI TI okrogla miza: Mobilnost študentov: Kaj ponuja EU? 
 EU SI TI okrogla miza: Usposabljanje in delo v tujini 
 Predsednik podelil nagrado in priznanja na področju prostovoljstva 
 Evropski dan informiranja za mlade 
 Osvežimo Zalog 
 MOBILNOST ŠTUDENTOV: KAJ PONUJA EU? 
 EU SI TI okrogla miza: Mlade ženske in politika 
 Evropski kulturni in tehnološki center Maribor objavlja natečaj za izbor maskote 

Centra eksperimentov Maribor (CEM) 
 Turizmu pomaga lastna glava - zakladnica idej 
 Sveže ideje za certifikat Mladim prijazna občina 
 Kamfest Appfest: vabljeni vsi, ki bi radi sodelovali pri razvoju mobilne aplikacije! 
 Projekt "Naložbe za mlade" ustanove za družbene naložbe - Sklad 05 
 Dajmo mladim izkušnjo! 
 Naj mlada prostovoljka občine Litija 2013 
 »Ker imam, drugemu dam!« - uspešna dobrodelna akcija Četrtnega mladinskega 

centra Šiška (Javni zavod Mladi zmaji) 
 17. slovenski dnevi knjige v Mariboru - Prireditve za mlade 
 Dan za spremembe - Prostovoljci na Ptuju uredili del železniškega podhoda 
 EU SI TI nacionalna konferenca v Ljubljani: Politična participacija in mladi 
 Okrogli mizi »Mlade ženske in politika« ter »Usposabljanje in delo v tujini« 
 Vabilo poslovnim idejam mladih socialnih podjetnikov 
 Prostovoljstvo kot prvi korak v službo 
 »Enakost spolov« - Natečaj za spletni video 
 Vloga mladinskih organizacij pri preprečevanju zasvojenosti mladih 
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 ŽINKANA – Dan za spremembe 
 Dan za spremembe – prostovoljske akcije po Sloveniji 
 OMOGOČAMO ŠOLANJE – nova zbiralna akcija zbiranja zamaškov v MC Litija 
 Zaključni seminar Promising politicians 2013 v Zagrebu 
 NACIONALNO SREČANJE KOMPETENC EVS IN ZAPOSLJIVOST 
 Prihodnjih izzivi EU v luči desete obletnice članstva 
 Zavod MOVIT se predstavlja v okviru Tedna Evrope 
 MSS praznuje 24. leto obstoja 
 Učilnica v naravi 
 Zakaj na Cehovo šolo socialnega podjetništva 
 Ne čakaj na Maj - rezerviraj zdaj! 
 Mladi zmaji ne prepuščajo toku! – Dan za spremembe 2014 
 Kako voditi ESS in preživeti? 
 Nacionalni projekt Dialog mladih 2.0: Vključujemo! tudi na Ptuju 

 »Vklopi se!« na nacionalnem srečanju Dialoga mladih v Državnem zboru 
 Objava rezultatov Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in 

državljanskih kompetenc mladih 
 USPOSABLJANJI ZA MENTORJE PROSTOVOLJSTVA 
 MSS predstavil Manifest mladih – za Evropski parlament po meri mladih 
 Mobilnost združuje ves svet 
 NA DELU SMO MLADI PROFESIONALCI! 
 SOCIALNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE 
 Izvolitev predstavnice MC v SVM 
 MC Litija in KLIŠE objavljata razpis za sofinanciranje mladinskih 

programov/projektov v letu 2014 
 Posvet »Vloga mladinskih organizacij pri preprečevanju zasvojenosti mladih« 
 Skupne akcije Mreže NVO mladinskega dela 
 OBJAVA: Volitve v Svet Vlade RS za mladino 
 Usposabljanje trenerjev ulične kreativnosti na Debelem Rtiču 
 RAZVIJAMO NEFORMALNO MEDNARODNO MREŽO HIGH QUALITY NETWORK 
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 MLADI 
 
Prostovoljci – bodi aktivist, učitelj in “razvojni inštruktor”! 
Vsi, ki vas zanima mednarodno prostovoljno delo in želite neprecenljive izkušnje, ste po 
duši aktivist, z učiteljskimi kompetencami in želite biti razvojni inštruktor. Pridružite se 
šoli na Danskem, ki skrbi za usposabljanje prostovoljcev. Vabljeni in sprejmite izziv! 
Posredjute sporočilo vašim članom in članicam ali uporabnikom, uporabnicam. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Nova sestava Evropskega parlamenta je odvisna od vseh nas 

1. maja 2014 bomo zabeležili 10 let od vstopa Slovenije v EU in 25. maja gremo zopet na 
volitve v Evropski parlament. Kako vidimo dosedanje bivanje v Evropski uniji, kakšno je 
naše zadovoljstvo, kje vidimo prednosti in kje slabosti? Kaj smo pričakovali pred 
vstopom Slovenije v EU in kaj o tem menimo danes? Kakšna bo Evropa leta 2024 in česa 
se kot Evropejci premalo zavedamo? več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
NEKstival poziv! 

Organizacijska ekipa NEKstivala poziva mlade, ki ustvarjate v kakršnihkoli oblikah, 
vonjih, barvah ali agregatnih stanjih, množično ali sami, naj ste skriti za zapečkom ali 
vsem na očeh na Facebooku - nas zanimate v živo! Predstavite svoje projekte na 
NEKstivalu... več > 
 
Vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti  
 
Odprte prijave na delavnico argumentacije in javnega nastopanja 

Na Mladinskem centru Šentjur pripravljamo brezplačno delavnico argumentacije in 
javnega nastopanja. Gostili bomo trenerje z zavoda za kulturo dialoga Za in proti. 
Delavnica je namenjena vsem mladim, od 16 do 29 let, ki želijo izboljšati svoje 
komunikacijske veščine in izostriti kritično mišljenje. več > 
 
Vir: Mladinski center Šentjur  

 
Prihaja Teden Evrope, 5.-9. maj 

Hiša EU bo v Tednu Evrope (5. do 9. maj 2014) izvedla niz aktivnosti, katerih osrednja 
tema in pozornost bo namenjena priložnostim mladim v EU. Skozi dogajanje vas bo 
vodila misel Poišči svojo zvezdo, izberi svojo pot. Za mlade in predstavnike mladinskih 
organizacij bodo ponudili zanimive delavnice in predavanja na teme: aktivna 
participacija, prostovoljstvo, mobilnost v EU, zaposlovanje v EU, jamstvo za mlade. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Big Blog Exchange 2014 

Rad pišeš in potuješ? Želiš svoje izkušnje deliti z drugimi? Bi rad pridobil nove izkušnje, 
nove prijatelje in spoznal nove kulture? Že imaš blog ali pa si vedno razmišljaš, da bi 
pisal svoj blog? Da? Si že slišal za tekmovanje Big Blog Exchange, ki ga prireja Hostelling 
International? več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

http://mlad.si/novica/2854-Prostovoljci-bodi-aktivist%2C-ucitelj-in-razvojni-instruktor%21
http://mlad.si/novica/2850-Nova-sestava-Evropskega-parlamenta-je-odvisna-od-vseh-nas
http://mlad.si/novica/2852-NEKstival-poziv%21
http://mlad.si/novica/2851-Odprte-prijave-na-delavnico-argumentacije-in-javnega-nastopanja
http://mlad.si/novica/2848-Prihaja-Teden-Evrope%2C-5.-9.-maj
http://mlad.si/novica/2847-Big-Blog-Exchange-2014
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ŠKUC vabi mlade ustvarjalce v natečaju za kratke GLBTIQ filme 

Natečaj za kratke GLBTIQ filme 2014 več > 
 
Vir: Društvo študentski kulturni center 
 
Zaposlitveni klub Zagorje – z uspešnimi projekti do prvih zaposlitev 

Mladi iskalci zaposlitve dejavni v lokalnem okolju v okviru projekta Služba me ne išče 
Zagorje, 23. april 2014 – v Zagorju drugo leto zapored deluje Zaposlitveni klub v okviru 
projekta Služba me ne išče, ki ga izvaja Zavod Nefiks ob podpori znamke ORTO. Klub z 8 
člani je namenjen razvijanju zaposljivosti mladih, pridobivanju kompetenc in iskanju 
novih priložnosti. Klub se lahko pohvali z eno redno zaposlitvijo, enim usposabljanjem 
na delovnem mestu ter dvema praksama. več > 
 
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi  
 
Aktivno igrišče Gimnazije Šentvid 

Športno društvo Šmartno-Tacen v sodelovanju z Gimnazijo Šentvid, neorganiziranim 
mladim iz lokalnega okolja četrtne skupnosti Šmarna gora in Šentvid, ponuja brezplačno 
možnost preživljanja prostega časa z organizacijo ekipnega športa – inline hokeja. več > 
 
Vir: Športno društvo Šmartno-Tacen, Manca Hace 
 
Repl!ka, Repl!ka, Repl!ka – Tretjič o alternativah 

Od petka, 18. aprila 2014, je na voljo nov vpogled v kritično razmišljanje mladih. Pod 
ostrim očesom Zavoda Beta in Zavoda Akson 2020 je izšla tretja številka revije Replika. 
Tokrat alternativno alternativni. Drugačno nevsakdanji. več > 
 
Vir: Zavod Beta 
 
EU SI TI okrogla miza: Mobilnost študentov: Kaj ponuja EU? 

V četrtek, 17. aprila 2014 je Kulturno izobraževalno društvo PiNAje v sodelovanju z 
Društvom študentov sociologije Maribor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru 
izvedlo okroglo mizo z naslovom »Mobilnost študentov: Kaj ponuja EU?«. več > 
 
Vir: Društvo PiNA in Uredništvo mlad.si 
 
Osvežimo Zalog - Mladi iz Zaloga so (si) polepšali sosesko 

Mladi, ki obiskujejo Četrtni mladinski center Zalog (Javni zavod Mladi zmaji) so, skupaj s 
koordinatorji centra, na velikonočno soboto, v okviru skupnostne prostovoljske delovne 
akcije »Osvežimo Zalog« spreminjali podobo Zaloga. Na lepše in boljše. Z akcijo smo 
prebivalce ljubljanske soseske Zalog, med njimi predvsem mlade, opozoriti na majhna 
dejanja, ki imajo lahko velik vpliv na večjo kakovost bivanja v soseski. Akcija je bila del 
vseslovenskega prostovoljskega projekta »Dan za spremembe«, ki je sicer potekal 5. 
aprila, a smo svoje sodelovanje prestavili zaradi slabega vremena. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji  
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2841-SKUC-vabi-mlade-ustvarjalce-v-natecaju-za-kratke-GLBTIQ-filme
http://mlad.si/novica/2838-Zaposlitveni-klub-Zagorje-z-uspesnimi-projekti-do-prvih-zaposlitev
http://mlad.si/novica/2836-Aktivno-igrisce-Gimnazije-Sentvid
http://mlad.si/novica/2834-Repl%21ka%2C-Repl%21ka%2C-Repl%21ka-Tretjic-o-alternativah
http://mlad.si/novica/2832-EU-SI-TI-okrogla-miza-Mobilnost-studentov-Kaj-ponuja-EU
http://mlad.si/novica/2831-Osvezimo-Zalog---Mladi-iz-Zaloga-so-si-polepsali-sosesko
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Športaj za spremembo 

Četrtni mladinski center Bežigrad, Javnega zavoda Mladi zmaji, v sodelovanju z Dnevnim 
centrom aktivnosti za starejše Bežigrad, Socialno akademijo – Zavod za izobraževanje, 
raziskovanje in kulturo, lokalnimi prostovoljci in praktikanti, se s skupnostno 
prostovoljsko akcijo »Športaj za spremembo«, v četrtek, 24. 4. 2014 pridružuje 
vseslovenskemu Dnevu za spremembe in geslu »Ne prepuščajmo se toku, spreminjajmo 
skupaj«. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji  
 
Natečaj Glas mladih 

Natečaj Glas mladih, namenjen vsem mladim med 15. in 35. letom starosti, se omejuje na 
tematike EU in pomembnih tematik. Natečaj traja do 11. maja 2014. Natečaj organizira 
Mladinski svet Slovenije. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Uspehi mladih fotografov Centra za mlade Domžale 
Skupina mladih fotografov, ki deluje pod okriljem Centra za mlade Domžale, je zopet 
dosegla zavidljive uspehe. V Franciji na mednarodnem fotografskem natečaju Jardin 
Botanique de Bordeaux 7... več > 
 
Vir: Javni zavod center za mlade Domžale 
 
EU SI TI okrogla miza: Usposabljanje in delo v tujini 

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in 
informatiko Univerze v Ljubljani, 15. aprila 2014, na omenjeni fakulteti izvedlo okroglo 
mizo z naslovom Usposabljanje in delo v tujini. Namen dogodka je bil predstaviti prakse 
in možnosti, ki jih imajo mladi v primeru želje po mednarodnih izkušnjah na področju 
študija ali dela. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Predsednik podelil nagrado in priznanja na področju prostovoljstva 
16. aprila 2014 sta predsednik RS Borut Pahor in predsednik Odbora RS za podelitev 
državnih nagrad na področju prostovoljstva Primož Jamšek podelila nagrado in 
priznanja na področju prostovoljstva. več > 
 
Vir: Društvo CPM 
 
5. Dan za spremembe na Ptuju 

Med 1. in 5. aprilom 2014 je 120 prostovoljcev iz različnih starostnih skupin izvedlo 
projekt čiščenja, pleskanja, barvanja in grafitiranja dela železniškega podhoda na 
železniški postaji Ptuj, ki nosi ime po upokojenem prometniku Jožefu Majcnu. 
Medgeneracijski projekt je bil izveden v okviru vseslovenske akcije 5. Dan za 
spremembe, ki ga od leta 2010 dalje koordinira Slovenska filantropija. Skupaj je bilo 
opravljenih približno 400 prostovoljskih ur. več > 
 
Vir: CID Ptuj, Jurij Šarman  
 
 

http://mlad.si/novica/2830-Sportaj-za-spremembo
http://mlad.si/novica/2829-Natecaj-Glas-mladih
http://mlad.si/novica/2828-Uspehi-mladih-fotografov-Centra-za-mlade-Domzale
http://mlad.si/novica/2827-EU-SI-TI-okrogla-miza-Usposabljanje-in-delo-v-tujini
http://mlad.si/novica/2826-Predsednik-podelil-nagrado-in-priznanja-na-podrocju-prostovoljstva
http://mlad.si/novica/2824-5.-Dan-za-spremembe-na-Ptuju
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Vabimo na javno razpravo o volitvah v Evropski parlament 

Na razpravi bodo mladi imeli možnost predstaviti svoja razmišljanja o volitvah v 
Evropski parlament, kaj pričakujejo od Evropskega parlamenta, kakšno Evropsko unijo 
si želijo in sodelovati v razpravi z vabljenimi govornicami in govorci. več > 
 
Vir: Mladinski center Šentjur 
 
Vabimo na konferenco: Aktivno državljanstvo in politična participacija 
V luči prihajajočih evropskih volitev z mladimi odpiramo in prevetrujemo tematike, ki so 
neposredno povezane z njimi in aktualnim družbeno-političnim dogajanjem v Sloveniji 
ter v Evropi. več > 
 
Vir: Mladinski center Šentjur 
 
Evropski dan informiranja za mlade 

Danes je 17. april, ko obeležujemo Evropski dan informiranja za mlade z dogodkom z 
naslovom "Informiranje mladih: Kako do boljše informacije". več > 
 
Vir: Zavod MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 

 
Osvežimo Zalog 
Četrtni mladinski center Zalog (ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji), v 
sodelovanju z Osnovno šolo Zalog in Četrtno skupnostjo Polje, se s skupnostno 
prostovoljsko delovno akcijo »Osvežimo Zalog« pridružuje vseslovenskemu Dnevu za 
spremembe in geslu »Ne prepuščajmo se toku, spreminjajmo skupaj«. Z akcijo želimo 
vse Založane, predvsem pa otroke in mlade, opozoriti na majhna dejanja, ki imajo lahko 
velik vpliv na kakovost bivanja v soseski. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 
MOBILNOST ŠTUDENTOV: KAJ PONUJA EU? 

Društvo študentov sociologije Maribor in Kulturno izobraževalno društvo Pina vabita na 
okroglo mizo na temo mobilnost študentov in kaj ponuja EU? več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Spomladanska krvodajalska akcija Častim pol litra! se uspešno nadaljuje 

Ta teden po Sloveniji poteka Študentski krvodajalski teden. Vse do zaključka akcije v 
petek, 18. aprila, se lahko pridružite številnim darovalcem. Samo v prvih dneh se je tako 
odzvalo kar 839 krvodajalcev v skupno devetih mestih po Sloveniji. Do konca tedna bo 
akcija darovanja krvi potekala še v Ljubljani, Trbovljah in Šempetru pri Novi Gorici več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  

 
Zaposleni v MC Krško na Orientacijskem tekmovanju POT 

Zaposleni v Mladinskem centru Krško smo se skupaj s prostovoljci Evropske 
prostovoljne službe v nedeljo, 13. 4. 2014, odpravili na 10 km dolgo orientacijsko 
tekmovanje, ki se je začelo in končalo v Velikem Podlogu. Organizirali pa so ga člani 
Društva tabornikov Rod Sivi dim. več > 
 
Vir: Mladinski center Krško, Katarina Ceglar 

http://mlad.si/novica/2822-Vabimo-na-javno-razpravo-o-volitvah-v-Evropski-parlament
http://mlad.si/novica/2821-Vabimo-na-konferenco-Aktivno-drzavljanstvo-in-politicna-participacija
http://mlad.si/novica/2820-Evropski-dan-informiranja-za-mlade
http://mlad.si/novica/2819-Osvezimo-Zalog
http://mlad.si/novica/2817-MOBILNOST-STUDENTOV-KAJ-PONUJA-EU
http://mlad.si/novica/2815-Spomladanska-krvodajalska-akcija-Castim-pol-litra%21-se-uspesno-nadaljuje
http://mlad.si/novica/2814-Zaposleni-v-MC-Krsko-na-Orientacijskem-tekmovanju-POT
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EU SI TI okrogla miza: Mlade ženske in politika 

Koper, 15. april 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sodelovanju s 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Projektom Meta dekleta včeraj na Filozofski 
fakulteti izvedlo okroglo mizo z naslovom Mlade ženske in politika. Namen dogodka je 
bil osvetliti vlogo mladih žensk v politiki in na vodilnih položajih ter problematiko 
njihove manjše odločevalske vključenosti in zastopanosti v primerjavi z moškimi. 
Okrogla miza je potekala v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka v okviru partnerstva med 
Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri 
komuniciranju evropskih vsebin. več > 
 
Vir: Kulturno-izobraževalno društvo PiNA 
 
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor objavlja natečaj za izbor maskote Centra 
eksperimentov Maribor (CEM) 

Iščemo podobo in ime maskote, ki bo kar najbolje predstavila Center eksperimentov 
Maribor, ki mladim omogoča nova znanja, izkušnje, veščine, kompetence, poučno zabavo 
in druženje ter nepozabna doživetja pri srečanjih z eksperimenti različnih naravoslovnih 
pojavov. Vabimo vse ustvarjalne, inovativne in domiselne mlade, da sodelujete v 
natečaju. več > 
 
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 
 
Turizmu pomaga lastna glava - zakladnica idej 

Turistična zveza Slovenije že osemindvajseto leto zapored izvaja festival Turizmu 
pomaga lastna glava, letos na temo NA ZABAVO V NARAVO. Osnovnošolci vabijo na 
nepozabna dvodnevna... več > 
 
Vir: Turistična zveza Slovenije 
 
Mednarodna turistična tržnica Več znanja za več turizma 
Turistična zveza Slovenije že enajsto leto zapored izvaja mednarodni festival Več znanja 
za več turizma. Letošnja tema festivala je NA ZABAVO V NARAVO. Mladi so v skupinah 
sestavili... več > 
 
Vir: Turistična zveza Slovenije 
 
Sveže ideje za certifikat Mladim prijazna občina 

Ideje mladih osvežujejo certifikat Mladim prijazna občina več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina  
 
FESTIVAL SCENA 2014 
Festival Scena 2014, ki ga organizira KD MC IndiJanez, bo tudi letos potekal vikend pred 
velikonočnim ponedeljkom, od petka do nedelje, 18. do 20. aprila 2014 s pričetkom vsak 
dan ob 20:00 na ŠTUK-u. več > 
 
Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez 

 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2813-EU-SI-TI-okrogla-miza-Mlade-zenske-in-politika
http://mlad.si/novica/2810-Evropski-kulturni-in-tehnoloski-center-Maribor-objavlja-natecaj-za-izbor-maskote-Centra-eksperimentov-Maribor-CEM
http://mlad.si/novica/2809-Turizmu-pomaga-lastna-glava---zakladnica-idej
http://mlad.si/novica/2808-Mednarodna-turisticna-trznica-Vec-znanja-za-vec-turizma
http://mlad.si/novica/2802-Sveze-ideje-za-certifikat-Mladim-prijazna-obcina
http://mlad.si/novica/2801-FESTIVAL-SCENA-2014
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Kamfest Appfest: vabljeni vsi, ki bi radi sodelovali pri razvoju mobilne aplikacije! 

V četrtek, 17. aprila, v mladinskem centru Kotlovnica pričenjamo s projektom Kamfest 
Appfest. več > 
 
Vir: Zavod mladinski center Kotlovnica Kamnik 
 
Izbrali naj prostovoljce Občine Šentjur 2013 
Mladinski center Šentjur je skupaj z Občino Šentjur že devetič izbral naj prostovoljce v 
štirih kategorijah. več > 
 
Vir: Mladinski center Šentjur 
 
Dan za spremembe 2014 v Litiji in Šmartnem pri Litiji 

Letos je Slovenska filantropija ponovno razpisala temo za Dan za spremembe in smo si 
rekli, kaj če ne bi ponovno stopili skupaj in napravili ta projekt. Letos sta se angažirala in 
prevzela vodenje projekta Mladinski svet občine Litija ter ZKMŠ enota Mladinski center 
Litija. več > 
 
Vir: Mladinski svet občine Litija in ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija 
 
Razprava in predstavitev rezultatov raziskave »Mladi in mediji« 
V četrtek, 10. aprila 2014, sta v prostorih Knjižnice Bežigrad v Ljubljani potekali 
razprava in predstavitev rezultatov raziskave »Mladi in mediji«. več > 
 
Vir: Veronika Baša, KUD Mreža 
 
Ob Dnevu za spremembe delili ribice z lepimi mislimi in s pozivi po spremembah 

V soboto, 5. aprila, smo v okviru Dneva za spremembe delili ribice, ki so razpoznavni 
znak tega dneva, z lepimi mislimi, ki govorijo o tem, da ni nikoli prepozno za spremembe 
in da je potrebno slediti svojim ciljem. več > 
 
Vir: Nastasija Mahne, vodja projekta 
 
Projekt "Naložbe za mlade" ustanove za družbene naložbe - Sklad 05 

Sklad 05 je začel z izvajanjem programa "05 NALOŽBE ZA MLADE", s pomočjo katerega 
si mladi lahko sami ustvarijo priložnosti v svetu izobraževanja in poslovanja. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Delavnica za otroške animatorje 
Vas veseli delo z otroki? Radi ustvarjate, plešete, se igrate in bi radi kaj več izvedeli o 
tem "poklicu"? Vabljeni na dveurno delavnico, kjer boste spoznali veliko praktičnih... več 
> 
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2800-Kamfest-Appfest-vabljeni-vsi%2C-ki-bi-radi-sodelovali-pri-razvoju-mobilne-aplikacije%21
http://mlad.si/novica/2799-Izbrali-naj-prostovoljce-Obcine-Sentjur-2013
http://mlad.si/novica/2796-Dan-za-spremembe-2014-v-Litiji-in-Smartnem-pri-Litiji
http://mlad.si/novica/2795-Razprava-in-predstavitev-rezultatov-raziskave-Mladi-in-mediji
http://mlad.si/novica/2794-Ob-Dnevu-za-spremembe-delili-ribice-z-lepimi-mislimi-in-s-pozivi-po-spremembah
http://mlad.si/novica/2792-Projekt-Nalozbe-za-mlade-ustanove-za-druzbene-nalozbe---Sklad-05
http://mlad.si/novica/2791-Delavnica-za-otroske-animatorje
http://mlad.si/novica/2791-Delavnica-za-otroske-animatorje


9 
 

ŽINKANA – Dan za spremembe 

V Mladinskem centru Dravinjske doline smo 05. 04. 2014 kljub slabi vremenski 
napovedi izpeljali za majhno mesto Slovenske Konjice neverjetno prostovoljsko akcijo. V 
akciji smo združili preko 35 društev, organizcij in podjetij, ter preko 150 prostovoljcev. 
Več o akciji pa v prispevku. več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
 
Dajmo mladim izkušnjo! 
Mladim je potrebno dati konkretno izkušnjo iz demokracije. Potrebna je absolutna 
podpora aktivacije mladih na političnem in družbenem področju. V Mladinskem centru 
Dravinjske doline nam to preko projekta Najdi pot v lokalno skupnost dobro uspeva. več 
> 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
 
Naj mlada prostovoljka občine Litija 2013 
V soboto 5. aprila sta Mladinski svet občine Litija in ZKMŠ Litija enota Mladinski center 
razglasila Naj mlado prostovoljko Občine Litija v letu 2013. To je postala Tea Rozina,... 
več > 
 
Vir: MSOLi  in ZKMŠ enota MC Litija 
 
»Ker imam, drugemu dam!« - uspešna dobrodelna akcija Četrtnega mladinskega centra 
Šiška (Javni zavod Mladi zmaji) 

Četrtni mladinski center Šiška, ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, je že drugo 
leto zapored organiziral dobrodelno akcijo z geslom: »Ker imam, drugemu dam!« in se s 
tem projektov priključil vseslovenskemu Dnevu za spremembe pod okriljem Slovenske 
filantropije. več > 
 
Zapisale/vir: 
Špela Rehar, prostovoljka Četrtnega mladinskega centra Šiška 
Ana Marinčič in Mateja Maver, koordinatorki Četrtnega mladinskega centra Šiška 
 
Cehova šola za socialne podjetnike 

Društvo mladinski ceh organizira praktično šolo za kreativne in družbeno odgovorne 
podjetnike več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
17. slovenski dnevi knjige v Mariboru - Prireditve za mlade 

MKC Maribor letos v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerskimi organizacijami 
pripravlja literarni festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Festival bo letos potekal 
od 12. - 23. aprila. Med približno 70. dogodki bodo številni namenjeni tudi mladim. več > 
 
Vir: Mladinski kulturni center Maribor 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2789-ZINKANA-Dan-za-spremembe
http://mlad.si/novica/2788-Dajmo-mladim-izkusnjo%21
http://mlad.si/novica/2788-Dajmo-mladim-izkusnjo%21
http://mlad.si/novica/2787-Naj-mlada-prostovoljka-obcine-Litija-2013
http://mlad.si/novica/2786-Ker-imam%2C-drugemu-dam%21---uspesna-dobrodelna-akcija-Cetrtnega-mladinskega-centra-Siska-Javni-zavod-Mladi-zmaji
http://mlad.si/novica/2781-Cehova-sola-za-socialne-podjetnike
http://mlad.si/novica/2780-17.-slovenski-dnevi-knjige-v-Mariboru---Prireditve-za-mlade
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Dan za spremembe - Prostovoljci na Ptuju uredili del železniškega podhoda 

V soboto, 5. aprila 2014 smo uspešno zaključili medgeneracijski prostovoljski projekt na 
Ptuj v okviru vseslovenskega dneva za spremembe. več > 
 
Vir: CID Ptuj  
 
EU SI TI nacionalna konferenca v Ljubljani: Politična participacija in mladi 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v petek, 4. aprila, na Fakulteti za družbene vede 
izvedla konferenco z naslovom Politična participacija in mladi. Namen dogodka je bil 
skozi tri vsebinske sklope osvetliti vrednote mlajše generacije, razloge za njihovo 
politično participacijo ter problematiko in priložnosti na področju institucionaliziranega 
(konvencionalnega) in nekonvencionalnega (protestnega) e-političnega udejstvovanja 
mladih. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si in Društvo PiNA 
 
Okrogli mizi »Mlade ženske in politika« ter »Usposabljanje in delo v tujini« 
Društvo PiNA vas vljudno vabi na okrogli mizi, ki bosta potekli v ponedeljek, 14. aprila 
2014 in v torek, 15. aprila 2014. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Vabilo poslovnim idejam mladih socialnih podjetnikov 
Regijski odbor za socialno podjetništvo Obalno-kraške regije, ki je bil ustanovljen lani 
decembra z namenom promocije in spodbujanja razvoja socialnega podjetništva v regiji, 
zbira nabor socialno podjetniških idej in njenih nosilcev. več > 
 
Vir: Središče Rotunda 
 
Sodeluj in širi svoje znanje 

Popotniško združenje Slovenije vabi mlade, da se udeležijo mednarodnih srečanj, ki so 
odlična priložnost za širjenje znanja, pridobivanje izkušenj in spoznavanja novih ljudi. 
Živimo v času, ko je mladim omogočena široka paleta možnosti za sodelovanje na 
različnih mednarodnih projektih, seminarjih in izobraževanjih. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Prostovoljstvo kot prvi korak v službo 
EKTC Maribor že več let sodeluje s prostovoljci pri izvajanju dejavnosti za mlade, še 
posebej v Centru eksperimentov Maribor pri promociji znanosti in znanja. Opravljajo 
naloge demonstratorjev, ki zahteva dodatna izobraževanja, da so pripravljeni na kakršna 
koli vprašanja in pojasnila ob izvajanju demonstracij eksperimentov iz stalne zbirke ter 
pri vodenju izobraženo-eksperimentalnih delavnic. več > 
 
Vir: EKTC Maribor 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2778-Dan-za-spremembe---Prostovoljci-na-Ptuju-uredili-del-zelezniskega-podhoda
http://mlad.si/novica/2777-EU-SI-TI-nacionalna-konferenca-v-Ljubljani-Politicna-participacija-in-mladi
http://mlad.si/novica/2775-Okrogli-mizi-Mlade-zenske-in-politika-ter-Usposabljanje-in-delo-v-tujini
http://mlad.si/novica/2769-Vabilo-poslovnim-idejam-mladih-socialnih-podjetnikov
http://mlad.si/novica/2766-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
http://mlad.si/novica/2765-Prostovoljstvo-kot-prvi-korak-v-sluzbo
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 »Enakost spolov« - Natečaj za spletni video 

V okviru projekta »Več žensk v evropski politiki. Več žensk 2014«, ki ga sofinancira 
Evropska komisija, na Inštitutu za družbeno kreativnost pripravljajo natečaj za 
oblikovanje spletnega videa na temo »Enakost spolov«. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Vabimo na seminar: Debata pri pouku in v debatnem klubu 
Dvodnevni seminar je namenjen učiteljem, profesorjem ter ostalim, ki jih zanima debata 
in ki bi želeli postati mentorji v debatnem klubu (krožku). več > 
 
Vir: Lara Žmaher, Mladinski center Šentjur 
 
Video natečaj 'Enakost spolov' 

Kreativno do obravnave problema neenakosti spolov v družbi. več > 
 
 Vir: Mladi forum socialnih demokratov  
 
Vloga mladinskih organizacij pri preprečevanju zasvojenosti mladih 

Mreža MaMa v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela v sodelovanju z Brez 
izgovora Slovenija in Mladinskim svetom Slovenije organizira Prvo strokovno srečanje 
ob Svetovnem dnevu zdravja na temo vloge mladinskih organizacij pri preprečevanju 
zasvojenosti mladih. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
V preteklem vikendu smo mladi poskrbeli za čistejše Velenje. 
Skupaj s predstavniki Mestne občine Velenje smo odstranjevali posledice žledoloma v 
okolici Letnega kina ob Škalskem jezeru, v okolici sprehajalnih poti in ob odlagališču... 
več > 
 
Vir: Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje 
 
Rad bi ti povedal nekaj lepega, nekaj iz srca. 
Ker se Unicefovi prostovoljci zavedamo, da je srečo lepše deliti z drugimi, kakor jo imeti 
sam zase, bomo na letošnji Dan za spremembe delali ravno to.   Dan za spremembe je... 
več > 
 
Vir: Društvo Unicef Slovenija 
 
Akcija mladih prostovoljcev iz Sezama za kakšno novo pasje igrišče v Ljubljani 

Združenje mladih, staršev in otrok je v sodelovanju s Slovensko filantropijo, 
Amabsadorji nasmeha, vrtcem C.Andersen iz Ljubljane in mladimi prostovoljci iz lokalne 
skupnosti Šiška pripravilo znotraj prireditev za Dan sprememb skupno akcijo Ekec 
pekec, akcijo čiščenja ogromnega travnika, za katerega velja nepisano pravilo, da je pasje 
igrišče in je na njem po zimskem spanju ostalo kar precej pasjih iztrebkov. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2764-Enakost-spolov---Natecaj-za-spletni-video
http://mlad.si/novica/2763-Vabimo-na-seminar-Debata-pri-pouku-in-v-debatnem-klubu
http://mlad.si/novica/2762-Video-natecaj-Enakost-spolov
http://mlad.si/novica/2761-Vloga-mladinskih-organizacij-pri-preprecevanju-zasvojenosti-mladih
http://mlad.si/novica/2760-V-preteklem-vikendu-smo-mladi-poskrbeli-za-cistejse-Velenje.
http://mlad.si/novica/2759-Rad-bi-ti-povedal-nekaj-lepega%2C-nekaj-iz-srca.
http://mlad.si/novica/2757-Akcija-mladih-prostovoljcev-iz-Sezama-za-kaksno-novo-pasje-igrisce-v-Ljubljani
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Prva delovna akcija na Doživljajskem igrišču je uspela 

Na čudovit prvi pomladni dan smo mladi prostovoljci iz Doživljajskega igrišča, skupaj z 
lokalnimi otroki, mladimi in starši ter zaposlenimi iz Zavarovalnice Maribor zavihali 
rokave in izvedli čistilno delovno akcijo. Mali betnavski gozdiček smo uredili v prijazno 
okolje za sproščeno posedanje v senci dreves, zaščitili leseno ograjo Doživljajskega 
igrišča ter izkopali ogromno luknjo za nov packalnik. več > 
 
Vir: Društvo Center za pomoč mladim-podružnica Maribor 
 
ŽINKANA – Dan za spremembe 

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom, da ljudi 
spomnimo na pomembno vrednoto, solidarnost, ki zaradi hitrega načina življenja vedno 
bolj izginja iz našega vsakdanjika. več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
 
Dan za spremembe – prostovoljske akcije po Sloveniji 
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, letos že petič prireja Dan 
za spremembe, ki se bo zgodil 5. aprila 2014. V različnih krajih po Sloveniji bodo 
potekale številne prostovoljske akcije, ki jih pripravljamo v sodelovanju z različnimi 
prostovoljskimi organizacijami in občinami. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
OMOGOČAMO ŠOLANJE – nova zbiralna akcija zbiranja zamaškov v MC Litija 

Veliko ljudi je brezposelnih. Med njimi je največ mladih. Država pripravlja velike ukrepe 
za zaposlovanje mladih. Mi bomo začeli takoj. Mladi rabimo dodatno izobraževanje. 
Rabimo denar za... več > 
 
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija  
 
 
 

 MLADI IN SVET 
 
EVS? Zakaj pa ne ... 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice tudi letos aktivno deluje pri projektih 
EVS. Namen EVSa je omogočati mladim dodatno neformalno izobraževanje in 
življenjsko... več > 
 
Vir: ZPTM Brežice 
 
Zaključni seminar Promising politicians 2013 v Zagrebu 

Od 10. – 13. aprila je v Zagrebu potekal zaključni seminar in tretji po vrsti v sklopu 
programa regionalnega programa za obetavne mlade politike, ki ga organizira fundacija 
Friedrich Ebert Stiftung v Beogradu v sodelovanju s fundacijo Max van der Stoel in 
Evropskim forumom za demokracijo in solidarnost. več > 
 
Vir: Mladi forum socialnih demokratov  
 
 

http://mlad.si/novica/2756-Prva-delovna-akcija-na-Dozivljajskem-igriscu-je-uspela
http://mlad.si/novica/2755-ZINKANA-Dan-za-spremembe
http://mlad.si/novica/2754-Dan-za-spremembe-prostovoljske-akcije-po-Sloveniji
http://mlad.si/novica/2751-OMOGOCAMO-SOLANJE-nova-zbiralna-akcija-zbiranja-zamaskov-v-MC-Litija
http://mlad.si/novica/2823-EVS-Zakaj-pa-ne-....
http://mlad.si/novica/2816-Zakljucni-seminar-Promising-politicians-2013-v-Zagrebu
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Pohod po središču Ljubljane in branje pričevanj žrtev nasilja 

Mednarodni dan Romov 2014 so prostovoljke in prostovoljci Amnesty International 
Slovenije zaznamovali s shodom proti nasilju nad Romi po središču Ljubljane in branjem 
pričevanj žrtev nasilja oz. zločinov iz sovraštva. več > 
 
Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 
 
Evropski mladinski simbolični orkester 
Projekt ESMO je zamišljen kot evropski mladinski orkester, ki bo pripravljal in izvajal 
etno glasbo. več > 
 
Vir: Javni zavod center za mlade - Ruše - CEZAM  
 
 
 
 
 

 ORGANIZACIJE 
 
NACIONALNO SREČANJE KOMPETENC EVS IN ZAPOSLJIVOST 

Zavod MOVIT, slovenska nacionalna agencija programa Mladi v akciji, je skupaj s 
partnerji iz 6ih tujih držav organizira projekt EVS kompetence za zaposljivost, katerega 
namen je izdelati pregled kompetenc, ki so jih v okviru projektov evropske prostovoljne 
službe (EVS) pridobili prostovoljci, in njihovega vpliva na prihodnjo zaposljivost in 
zaposlitvene možnosti nekdanjih prostovoljcev. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  

 
Prihodnjih izzivi EU v luči desete obletnice članstva 
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstvo RS za zunanje 
zadeve in Urad Vlade RS za komuniciranje vabijo na razpravo v izvedbi Centra za 
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), o prihodnjih izzivih 
EU v luči desete obletnice članstva in sicer v petek, 9. maja 2014, od 15.30 dalje v 
dvorani Karantanija v Hotelu Lev na Vošnjakovi ulici 1 v Ljubljani. Dogodek boste 
spremljali lahko tudi v živo. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Zavod MOVIT se predstavlja v okviru Tedna Evrope 

Zavod MOVIT se predstavlja v okviru Tedna Evrope, v petek, 9. maja na Bregu, od 13. ure 
naprej več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Kako prebuditi otroka v sebi 

V sredo, 23.04. nas je v Mladinskem centru Brežice obiskala nekdanja predsednica 
Združenja animatorjev Slovenije in srčna animatorka, Lea Tomc iz agencije Okej, ki se 
ukvarja s kreiranjem... več > 
 
Vir: Mladinski center Brežice 
 

http://mlad.si/novica/2790-Pohod-po-srediscu-Ljubljane-in-branje-pricevanj-zrtev-nasilja
http://mlad.si/novica/2779-Evropski-mladinski-simbolicni-orkester
http://mlad.si/novica/2853-NACIONALNO-SRECANJE-KOMPETENC-EVS-IN-ZAPOSLJIVOST
http://mlad.si/novica/2856-Prihodnjih-izzivi-EU-v-luci-desete-obletnice-clanstva
http://mlad.si/novica/2849-Zavod-MOVIT-se-predstavlja-v-okviru-Tedna-Evrope
http://mlad.si/novica/2844-Kako-prebuditi-otroka-v-sebi
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Razstava #Kosovel# 

V galeriji Media Nox na Židovski ulici 12 v Mariboru je na ogled skupinska razstava 
študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, smer 
oblikovanje in fotografija, posvečena 110. obletnici Srečka Kosovela. Fotografska 
razstava # Kosovel# je posvečena 110-ti obletnici Srečka Kosovela. Na razstavi se 
predstavlja 20 študentov in je odprta do 22. maja 2014 več > 
 
Vir: Mladinski kulturni center Maribor  
 
MSS praznuje 24. leto obstoja 

Mladinski svet Slovenije praznuje svoj 24. rojstni dan. Vabljeni na dan odprtih vrat, v 
petek, 25. aprila 2014. več > 
 
Vir: MSS 
 
Učilnica v naravi 

Skavtski okoljski center ja izvedel okoljsko–naravoslovni dan za slovenske in norveške 
osnovnošolce. več > 
 
Vir: Tone Lesnik, ZSKSS 
 
 »Dijaki, žongliranje in karierni razvoj - Izobraževalno motivacijski vikend za izvajalce 
Kariernih klubov Nefiks« 

Karierni klubi Nefiks so namenjeni spodbujanju srednješolcev k razmisleku o svoji 
karieri in odkrivanju potencialov, ki jih lahko dolgoročno vodijo do zaposlitve. Klube 
vodijo mladi, študentje različnih smeri, ki so za to posebej usposobljeni. Zadnje 
izobraževanje za nove izvajalce klubov je potekalo od 4. do 6. aprila na Debelem rtiču. 
več > 
 
VIR: Zavod Nefiks 
 
Zakaj na Cehovo šolo socialnega podjetništva 

V preteklih letih smo na Društvu mladinski ceh izvajali projekt Socialni inovatorji 
prihodnosti. Izvajali smo delavnice, kampe družbenih inovacij in svetovanja. Ustanovili 
smo 5 pravnih oseb in do zaposlitve pomagali 20 mladim. Naša vizija socialnega podjetja 
je družbeno odgovorno, trajnostno naravnano podjetje z vzdržnim poslovnim modelom 
in merljivim družbenim učinkom. več > 
 
Vir: Društvo mladinski ceh 
 
Ne čakaj na Maj - rezerviraj zdaj! 
Pred nami je najlepši del pomladi, ki prinaša novo življenje, ljubezen in vedrino. Pomlad 
pa je tudi čas, ki ga društva, organizacije ali podjetja rada izkoristijo za izobraževanja, 
team-building ali kak seminar. Morda pa le za druženje. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2839-Razstava-Kosovel
http://mlad.si/novica/2833-MSS-praznuje-24.-leto-obstoja
http://mlad.si/novica/2783-Ucilnica-v-naravi
http://mlad.si/novica/2782-Dijaki%2C-zongliranje-in-karierni-razvoj---Izobrazevalno-motivacijski-vikend-za-izvajalce-Kariernih-klubov-Nefiks
http://mlad.si/novica/2773-Zakaj-na-Cehovo-solo-socialnega-podjetnistva
http://mlad.si/novica/2772-Ne-cakaj-na-Maj---rezerviraj-zdaj%21
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14. kongres Mlade Slovenije: Majhni koraki za boljšo Slovenijo 

V soboto 29. marca in v nedeljo 30. marca je na Otočcu potekal 14. kongres MSi z geslom 
"Majhni koraki za boljšo Slovenijo". Kongresa se je udeležilo preko 100 delegatov in več 
kot dvajset domačih in tujih gostov. več > 
 
Vir: Mlada Slovenija - podmladek Nsi 
 
VEST: Dan za spremembe 2014 v Mariboru 
Lokalna mreža prostovoljskih organizacij "Prostovoljstvo v Mariboru", ki jo koordinira 
MISC INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, se tudi letos pridružuje 
vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki jo na nacionalni ravni koordinira 
Slovenska filantropija, v soboto, 5. 4. 2014. več > 
 
Vir: Pekarna-magdalenske mreže - zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno 
sodelovanje 
 
Mladi zmaji ne prepuščajo toku! – Dan za spremembe 2014 
Letošnjemu Dnevu za spremembe, ki poteka pod okriljem Slovenske filantropije, smo se 
ponovno pridružili tudi Javni zavod Mladi zmaji. Dobrodelne akcije, katerih namen je 
povezovanje z lokalno skupnostjo, bodo potekale v treh četrtnih mladinskih centrih. več 
> 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 
 
 
 
 
 

 MNENJA 
 

Kako voditi ESS in preživeti? 

V mladinskem sektorju smo pričakali nov razpis ESS, tako imenovane »ostanke«, ki jih 
niso počrpale velike ESS mreže. več > 
 
Vir: Društvo mladinski ceh 
 
 
 
 
 

 STRUKTURIRANI DIALOG 
 
 
Nacionalni projekt Dialog mladih 2.0: Vključujemo! tudi na Ptuju 

V soboto, 29. 3. in nedeljo, 30. 3. 2014 je na Ptuju v Centru interesnih dejavnosti Ptuj 
potekal zadnji v seriji lokalnih dogodkov projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo!, ki so 
se ga udeležili mladi ter predstavniki odločevalcev iz Ptuja in okolice. več > 
 
Vir: CID Ptuj, Jurij Šarman 
 

http://mlad.si/novica/2770-14.-kongres-Mlade-Slovenije-Majhni-koraki-za-boljso-Slovenijo
http://mlad.si/novica/2767-VEST-Dan-za-spremembe-2014-v-Mariboru
http://mlad.si/novica/2753-Mladi-zmaji-ne-prepuscajo-toku%21-Dan-za-spremembe-2014
http://mlad.si/novica/2753-Mladi-zmaji-ne-prepuscajo-toku%21-Dan-za-spremembe-2014
http://mlad.si/novica/2774-Kako-voditi-ESS-in-preziveti
http://mlad.si/novica/2825-Nacionalni-projekt-Dialog-mladih-2.0-Vkljucujemo%21-tudi-na-Ptuju
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»Vklopi se!« na nacionalnem srečanju Dialoga mladih v Državnem zboru 

V petek, 16.maja 2014 se bo ob 12. uri pričelo nacionalno srečanje projekta »Dialog 
mladih 2.1.: Vklopi se!, ki bo potekalo v Državnem zboru. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije in Mrežo MaMa 
 
 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
Objava rezultatov Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih 
kompetenc mladih 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino je 28. aprila objavljo 
rezultate Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih 
kompetenc mladih. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
USPOSABLJANJI ZA MENTORJE PROSTOVOLJSTVA 

Zaradi velikega povpraševanja na Slovenski filantropiji pripravljamo dve usposabljanji 
za mentorje prostovoljcev in sicer uvodno usposabljanje za mentorje in tematsko 
usposabljanje, kjer bodo podrobneje predstavljene metode dela s prostovoljci, ki krepijo 
njihovo pripadnost organizaciji in delu. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
MSS predstavil Manifest mladih – za Evropski parlament po meri mladih 

Na Mladinskem svetu Slovenije so pripravili Manifest mladih, saj z vključevanjem mladih 
v pripravo Manifesta želijo okrepiti zavedanje mladih, da tudi evropska raven 
pomembno vpliva na njihova življenja, zato je pomembno, da se udeležijo evropskih 
volitev. Hkrati pa želijo kandidate za poslance v Evropskem parlamentu seznaniti s 
pričakovanji in problemi mladih. Od bodočih poslancev pričakujejo, da bodo v primeru 
izvolitve v Evropski parlament upoštevali njihova pričakovanja in si prizadevali za 
izboljšanje položaja mladih. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Mobilnost združuje ves svet 

Popotniško združenje Slovenije se je skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami 
predstavilo na dogodku "Dan ŠOUM", kjer smo z dežniki sestavili zemljevid sveta. več > 
 
Vir: Igor JURIŠIČ, predsednik Popotniškega združenja Slovenije 
 
NA DELU SMO MLADI PROFESIONALCI! 

500 mladih iz 30 skupin po celotni Sloveniji v 72 urah opravi več kot 30.000 ur 
prostovoljnega dela. In z vašo pomočjo 500 mladih ni utopija! več > 
 
Vir: Društvo mladinski Ceh 
 

http://mlad.si/novica/2803-Vklopi-se%21-na-nacionalnem-srecanju-Dialoga-mladih-v-Drzavnem-zboru
http://mlad.si/novica/2855-Objava-rezultatov-Javnega-razpisa-za-izbor-operacij-s-podrocij-socialnih-in-drzavljanskih-kompetenc-mladih
http://mlad.si/novica/2846-USPOSABLJANJI-ZA-MENTORJE-PROSTOVOLJSTVA
http://mlad.si/novica/2843-MSS-predstavil-Manifest-mladih-za-Evropski-parlament-po-meri-mladih
http://mlad.si/novica/2840-Mobilnost-zdruzuje-ves-svet
http://mlad.si/novica/2837-NA-DELU-SMO-MLADI-PROFESIONALCI%21
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SOCIALNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE 

Čas udobja in posledično velike gospodarske krize nam je prinesel soočanje z visoko 
stopnjo brezposelnosti med mladimi. To stanje nam daje danes rezultate v ponovni 
aktivaciji mladih, iskanju zaposlitvenih idej, skupnostnem delu. V vsem skupaj ne 
zaostajamo niti v Slovenskih Konjicah. več > 
 
Vir: Mladinski center Dravinjske doline 
 
Izvolitev predstavnice MC v SVM 

Mreža MaMa je, skladno s povabilom s strani Urada RS za mladino, Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, vodila postopek volitev predstavni-ce/ka mladinskih 
centrov v Svet Vlade... več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA TRENERJEV ULIČNE KREATIVNOSTI 

Namen projekta je bilo povezati in usposobiti mladinske voditelje za delo na področju 
ulične kreativnosti. Udeležili so se ga mladinski voditelji in animatorji iz sedmih držav. 
Projekt je bil podprt s strani Evropske komisije. Udeleženci so dobili osnovno znanje 
cirkuških veščin, ki so jih predstavili tudi širši javnosti z nastopom na Prešernovem trgu. 
Prav tako so bili deležni teoretični in praktičnih osnov cirkuške pedagogike. Projekt je 
inovativen. Spodbudil je razvoj idej za nadgradnjo na področju ulične kreativnosti, saj so 
se že začele snovati ideje za nadaljne sodelovanje ter nove projkte. več > 
 
Vir: Zavod Salesianum, OE Skala. 
 
MC Litija in KLIŠE objavljata razpis za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v 
letu 2014 
Namen razpisa je spodbuditi aktivno participacijo mladih, omogočiti kakovostnejše 
mladinsko delo in podpreti izvedbo programov/projektov, ki jih izvajajo mladi in 
zajemajo tiste vsebinske... več > 
 
Vir: Javni zavod mladinski center Litija 
 
Posvet »Vloga mladinskih organizacij pri preprečevanju zasvojenosti mladih« 
Ob svetovnem dnevu zdravja je v prostorih M Hotela v Ljubljani potekalo strokovno 
srečanje z naslovom Vloga mladinskih organizacij pri preprečevanju zasvojenosti 
mladih. več > 
 
Vir: Veronika Baša, KUD MREŽA 
 
Skupne akcije Mreže NVO mladinskega dela 

V naslednjih dveh tednih Mreža MaMa v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela 
organizira različne skupne akcije, ki se bodo zvrstile v Slovenskih Konjicah, Mariboru, 
Ljubljani in Kamniku. več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2835-SOCIALNO-PODJETNISTVO-ZA-MLADE
http://mlad.si/novica/2811-Izvolitev-predstavnice-MC-v-SVM
http://mlad.si/novica/2804-ZAKLJUCEK-USPOSABLJANJA-TRENERJEV-ULICNE-KREATIVNOSTI
http://mlad.si/novica/2798-MC-Litija-in-KLISE-objavljata-razpis-za-sofinanciranje-mladinskih-programovprojektov-v-letu-2014
http://mlad.si/novica/2785-Posvet-Vloga-mladinskih-organizacij-pri-preprecevanju-zasvojenosti-mladih
http://mlad.si/novica/2776-Skupne-akcije-Mreze-NVO-mladinskega-dela
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OBJAVA: Volitve v Svet Vlade RS za mladino 

Mreža MaMa razpisuje volitve predstavni-ce/ka mladinskih centrov v Svet Vlade RS za 
mladino . več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
Usposabljanje trenerjev ulične kreativnosti na Debelem Rtiču 
Skala - mladinsnka ulična vzgoja, se je za organizacijo takšnega projekta odločila na 
podlagi dobre prakse. Projekt se bo odvijal od 4. in 11. aprila 2014, na Debelem Rtiču 
(MZL Debeli rtič Jadranska cesta 73, SI-6280 ANKARAN). več > 
 
Vir: Zavod Salesianum, OE Skala. 
 
RAZVIJAMO NEFORMALNO MEDNARODNO MREŽO HIGH QUALITY NETWORK 

Mladinski center Trbovlje razvija mrežo mednarodnih partnerstev High Quality 
Network več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.   

http://mlad.si/novica/2771-OBJAVA-Volitve-v-Svet-Vlade-RS-za-mladino
http://mlad.si/novica/2758-Usposabljanje-trenerjev-ulicne-kreativnosti-na-Debelem-Rticu
http://mlad.si/novica/2752-RAZVIJAMO-NEFORMALNO-MEDNARODNO-MREZO-HIGH-QUALITY-NETWORK

