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 MLADI 
 
Začela se je sezona mednarodnih taborov 2012 
 
Tudi letos je na voljo veliko priložnosti za prostovoljno delo, in sicer na več kot 1000 
mednarodnih taborih po vsem svetu. Prostovoljski mednarodni tabori se v večini izvajajo v 
poletnih mesecih, posameznega tabora se udeleži od 6 do 20 posameznikov iz različnih držav. Le 
ti delajo prostovoljno in se družijo z lokalnim prebivalstvom. Več… 
 
Vir: L'mit 
 

 ORGANIZACIJE 
 
Raziskava in analiza stanja in perspektiv nevladja mladinskega polja "Na trdna tla!" 
 
Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB) se ne šali ampak 1. aprila 2012 
izdaja knjigo »Na trdna tla! Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja 
mladinskega polja«. V delu so predstavljena mladinska prizorišča in njihova vloga ter potenciali 
znotraj mladinskega polja in mehanizmov mladinskih politik. Raziskava prinaša vpogled v 
pogoje, v katerih delujejo mladinske delavke in delavci, vsebine in prakse, ki jih vodijo in 
zagovarjajo, ter prikaže dolgoročne družbene učinke, ki iz tega izhajajo. Več… 
 
Vir: Ustanova Pohorski bataljon 
 
Svet Evrope za mladino vabi k sodelovanju 
 
Oddelek Sveta Evrope za mladino vabi nevladne mladinske organizacije, mreže in druge 
mladinske strukture k prijavam na poziv za izvedbo študijskih sej in inovativnih mednarodnih 
ali večstranskih izobraževalnih projektov v sodelovanju z mladinskima centroma v Strasbourgu 
in Budimpešti. Več… 
 
Vir: L'mit 
 
Objavljen razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 
 
Mladinski svet Ajdovščina kot poslovodeči partner konzorcija Mladi odpiramo prostor: 
"Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik" v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije 
in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka podeljuje certifikat Mladim 
prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim 
skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih 
politik. Certifikat Mladim prijazna občina se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna 
komisija na podlagi razpisa prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih dveh letih uspešno 
izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Več… 
 
Vir: Mladinski svet Ajdovščina 
 
Izšli Novi programski dokumenti MSS 
 
Izšli so štirje novi programski dokumenti in deklaracija Mladinskega sveta Slovenije, ki so bili 
potrjeni na 20. seji Zbora MSS. Prav tako pa je izšel tudi revidiran uvod v programske 
dokumente Avtonomija mladih. Več… 
 
Vir: MSS 
 

http://www.mlad.si/novica/1291-Zacela-se-je-sezona-mednarodnih-taborov-2012
http://www.mlad.si/novica/1293-Raziskava-in-analiza-stanja-in-perspektiv-nevladja-mladinskega-polja-Na-trdna-tla!
http://www.mlad.si/novica/1287-Svet-Evrope-za-mladino-vabi-k-sodelovanju
http://www.mlad.si/novica/1274-Objavljen-razpis-za-pridobitev-certifikata-Mladim-prijazna-obcina
http://www.mlad.si/novica/1252-Izsli-Novi-programski-dokumenti-MSS
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Usposabljanje za informatorje in svetovalce za mlade 
 
Mladinski svet Slovenije (MSS) v sklopu projekta ZaVedno mladi in v sodelovanju z Društvom 
informacijski center Legebitra pripravlja: Usposabljanje za informatorje in svetovalce za mlade, 
ki bo v torek in sredo, 24. in 25. aprila 2012, v Mladinskem centru Trbovlje. Usposabljanje, ki je 
namenjeno mladinskim delavcem, je sestavljeno iz štirih elementarnih modulov: informiranje 
mladih,svetovanje mladim, vrstniško izobraževanje in odnosi z javnostmi v nevladnih 
organizacijah. Več…  
 
Vir: Društvo Legebitra 
 
Išče se... naj projekt za mlade! 
 
Zavod MOBIN vabi k sodelovanju na natečaju za izbor naj projektov za mlade. Za naziv Naj 
projekt za mlade 2011 se lahko potegujejo projekti: ki so bili zaključeni v letu 2011, ki so bili 
namenjeni primarno mladim med 15. in 30. letom in kjer so mladi imeli največjo korist od 
projekta in sicer v smeri krepitve njihovih socialnih, državljanskih in kulturnih sposobnosti in 
znanj. Rok oddaje prijav: 24. april 2012! Več… 
 
Vir:  Zavod Mobin 
 
Dan za spremembe 
 
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, tudi letos poziva prostovoljske 
organizacije, da se priključite Dnevu za spremembe in v svojih okoljih spodbudite prostovoljske 
akcije. Prostovoljske organizacije ste pomembne pri izvedbi Dneva za spremembe, saj vsako leto 
po celi Sloveniji organizirate neverjetne projekte. S pomočjo prostovoljcev lahko ustvarimo več, 
ja pa Dan za spremembe tudi enkratna priložnost za pridobivanje novih prostovoljcev. Več… 
 
Vir: URSM 
 

 MNENJA 
 
Razvojna pobuda Zavoda MOVIT 
 
8. marca 2012 je Zavod MOVIT predstavil razvojno pobudo evropskega programa Mladi v akciji - 
oblikovanje lokalnih instrumentov spodbujanja in podpore učnim mobilnostim v mladinskem 
delu s partnerskimi (pobratenimi) skupnostmi. S pobudo želi Zavod MOVIT spodbuditi nastanek 
in uveljavitev lokalnih instrumentov spodbujanja in podpore učnim mobilnostim v mladinskem 
delu. S tem namenom je pobuda namenjena predvsem občinam, ki imajo sklenjene partnerske 
sporazume z občinami iz sosednjih držav, ter lokalnim mladinskim strukturam iz teh lokalnih 
okolij. Več… 
 
Vir: Uredništvo portala Mlad.si 
 

 STRUKTURIRAN DIALOG 
 
Publikacija Zbirka strukturiranega dialoga 
 
Preteklo madžarsko predsedstvo je v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom in 
Evropsko komisijo objavilo pregled o prvem krogu (1. januar 2010 – 30. junij 2011) 
strukturiranega dialoga na področju mladine. Publikacija, imenovana Zbirka strukturiranega 
dialoga z mladimi in mladinskimi organizacijami na temo zaposlovanje mladih med španskim, 
belgijskim in madžarskim predsedstvom EU zagotavlja informacije o pravnih in teoretičnih 

http://www.mlad.si/novica/1264-Usposabljanje-za-informatorje-in-svetovalce-za-mlade
http://www.mlad.si/novica/1255-Isce-se...-naj-projekt-za-mlade!
http://www.mlad.si/novica/1237-Dan-za-spremembe
http://www.mlad.si/novica/1253-Razvojna-pobuda-Zavoda-MOVIT
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osnovah strukturiranega dialoga, opis vlog in interesnih skupin in različnih prireditev. Poleg 
analize posvetovanj vsebuje publikacija tudi glavne politične dokumente, ki so nastali v času 
strukturiranega dialoga. Več… 
 
Vir: URSM  
 
Mladi o mladih 
 
V Sloveniji je v okviru procesa strukturiranega dialoga v sklopu danskega predsedovanja 
decembra lani in januarja 2012 med mladimi od 15 do 30 let potekal spletni posvet na temo 
»Ustvarjalnost in inovacije znotraj demokratičnega procesa« s poudarkom na ustvarjalnosti za 
aktivno udeležbo mladih v družbi. Ključni temi posveta sta vprašanje, kaj je tisto, kar bi mlade 
prepričalo, da bi se redno udeleževali volitev ter vprašanje, na kakšen način vključiti t.i. 
neorganizirano mladino, da bi bili v družbi bolj (aktivno) prisotni. Več… 
  
Vir: Mreža MaMa 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
Neodvisnega programa Mladi v akciji si ne pustimo vzeti! 
 
Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa sta pisala slovenskim Evropskim poslancem, da jih 
podprejo pri zagovarjanju samostojnega programa Mladi v akciji. Evropska komisija je kljub 
večstranskim prizadevanjem za ohranitev neodvisnosti programa MvA novembra 2011, v okviru 
večletnega finančnega okvira Proračun za Evropo 2020, predstavila programski dokument EzV, 
kjer dodatno pojasnjuje že predlagano združitev trenutno ločenih programov na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v enoten program. Več…. 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
Nefiks dogodek Z beleženjem do prve zaposlitve 
 
Zavod Nefiks je v sodelovanju s partnerji 14. marca 2012 v akciji Z beleženjem do prve 
zaposlitve opozoril na problematiko priznavanja neformalnih delovnih izkušenj. Mladim so 
omogočili debato s kadroviki uspešnih slovenskih podjetij, med njimi Si.mobil, Pro Plus, e-
Študentski Servis in Spar Slovenije. Skupaj z vsemi deležniki so v problematiki brezposelnosti 
mladih skušali najti rešitve, poudarili pomen beleženja in priznavanja neformalnih delovnih 
izkušenj ter mladim dali priložnost, da za nasvete in namige o iskanju prve zaposlitve kar sami 
vprašajo kadrovike. Več… 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 
Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik 
 
Pilotni projekt testne vzpostavitve dvodomnega mladinskega sveta lokalne skupnosti je ena 
izmed aktivnosti triletnega vseslovenskega projekta Mladi odpiramo prostor: "Vzpostavljanje in 
razvoj lokalnih mladinskih politik" (več o projektu najdete na: www.mladi-in-obcina.si), ki ga v 
partnerstvu z mladinskimi strukturami iz vse Slovenije vodi Mladinski svet Ajdovščina in je 
namenjen predvsem razvoju mladinskega sektorja na lokalni ravni tako s strani lokalnih oblasti 
kot tudi s strani lokalnih mladinskih organizacij. Več… 
 
Vir: Mladinski svet Gornja Radgona 
 
 

http://www.mlad.si/novica/1228-Publikacija-Zbirka-strukturiranega-dialoga
http://www.mlad.si/novica/1194-Mladi-o-mladih
http://www.mlad.si/novica/1273-Mladinska-konferenca-v-znamenju-nerazprave-o-samostojnem-programu-EU-za-mladino
http://www.mlad.si/novica/1256-Nefiks-dogodek-Z-belezenjem-do-prve-zaposlitve
http://www.mlad.si/novica/1254-Vzpostavljanje-in-razvoj-lokalnih-mladinskih-politik
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Nacionalno poročilo URSM o izvajanju Evropske mladinske strategije 
 
Urad RS za mladino je izdelal nacionalno poročilo glede izvajanja Evropske mladinske strategije 
2010 - 2012. Več… 
 
Vir: URSM 
 

 
 
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://www.mlad.si/novica/1233-Nacionalno-porocilo-URSM-o-izvajanju-Evropske-mladinske-strategije

