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V mesecu februarju izpostavljamo: 
 

 Generacija, polna potenciala 
 Vabilo mladim na srečanje projekta Dialoga mladih 2.0:Vključujemo! 
 Replika, nova revija mladih 
 Vabilo mladim umetnikom za sodelovanje v projektih Teater v galeriji in Muzika na 

Starem trgu 
 AKTIVNA PARTICIPACIJA MLADIH - PRENOVA MLADINSKEGA CENTRA MENGEŠ 

 Natečaj prostovoljec leta 2013 
 4. kviz o poznavanju delovanja lokalne samouprave ter naravne in kulturne 

dediščine občine Šentjur 
 Lažje do zaposlitve z dobro izdelano spletno izkaznico 
 MEMORANDUM MLADIH - POZIV ODLOČEVALCEM 

 Brezposelnost – nadloga sodobnega časa 
 Aktivno državljanstvo med mladimi v 2013 in 2014 
 Mladi se bodo lahko pritožili zaradi kršitev pravic 
 Kreiranje novih delovnih mest 
 SPLETNA STRAN JAMSTVO ZA MLADE 
 Mladi, ustvarite filmček o strpnosti in bodite del Festivala dokumentarnega filma! 
 5. platforma Sveta Evrope 
 e-Študentski  Servis prejel priznanje in nagrado Mednarodne organizacije dela 
 Kako v 2 minutah uspešno predstaviti podjetniško idejo 
 Enterprise YOU! – prvi korak v svet podjetništva 
 Anketa o novem programu EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport: 

Erasmus+ 
 POVZETEK delavnic za prijavitelje projektov v okviru programa Erasmus+ Mladi v 

akciji! 
 Prešernova nagrada za projekt MAMD 
 Ali smo mladi lahko odgovorni? 
 Poglobimo se v program Erasmus+ Mladi v akciji! 
 Ledeni oklep in taborniki 
 Mednarodna dejavnost ZTS - aktivnosti preteklega leta 
 Delegati na Svetovni skavtski konferenci 
 NATEČAJ AMBASADOR ZNANJA 
 Regijske predstavitve mladinskega poglavja Erasmus+: Mladi v akciji 
 e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, se seli v središče Nove Gorice 
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 Razpis za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2014 
 PRIPRAVLJA SE! sejem programov neformalnega izobraževanja Zavoda Bob... 
 Mladost že po naravi kipi od življenja 
 Komentar Tee Jarc na Jamstvo za mlade 

KOMPETENCE MLADINSKEGA VODITELJA DANES ŠTEJEJO 

 Pomladna serija lokalnih srečanj Dialoga mladih 2.0: Vključujemo! se nadaljuje 
 Sveže zameseno - spletni portal - PEKARNA.TV! 
 Uspešno izvedena konferenca "Priznajmo neformalno" 
 Kdo bo sprejel odgovornost za prihodnost? - 
 Včlanite se v mrežo NVO mladinskega dela 
 Vabilo na konferenco »Priznajmo neformalno« 
 KAJ PRINAŠA ERASMUS+ 
 Na poti k strategiji za mlade, tik pred izvedbo pomursko-podravske različice 

DIALOGA II 
 OBVESTILO - Popravek javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih 

in državljanskih kompetenc mladih 
 E-nclusion: E-approach to Youth 2.0 
 Zaključna konferenca MAMD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

Uredništvo portala mlad.si. 
info@mlad.si 

 
Ljubljana, 28.2.2014 

 MLADI 
 
 
Generacija, polna potenciala 
Drugačno in vsebinsko prepričljivo srečanje med 55 mladimi iskalci zaposlitve in 
devetimi potencialnimi delodajalci je v organizaciji Zavoda Nefiks potekalo 25. februarja 
2014 v prostorih IBM v Kristalni palači v Ljubljani. Dogodek "P.R.A.V.I. za vas" so 
organizirali člani Zaposlitvenega kluba Ljubljana – Rakovnik, namenjen pa je bil 
spoznavanju delodajalcev in mladih iskalcev zaposlitve skozi reševanje izzivov. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 
Vabilo mladim na srečanje projekta Dialoga mladih 2.0:Vključujemo! 

Mladi se zopet zbiramo z namenom, da pokažemo, da nam ni vseeno, na našem 
pomurskem (Prlekija, Prekmurje) in obmejnem podravskem območju. Ključno vprašanje 
je, kaj lahko mladi storimo, da postanemo bolj aktivni v družbi in na kakšen način si 
lahko zagotovimo večjo zaposljivost? To je priložnost, da prideš zraven, prispevaš svojo 
energijo ter sodeluješ pri projektu Dialog mladih 2.0: Vključujemo! Dvodnevno srečanje 
bo potekalo v Turistični kmetiji Puklavec, Zasavci 21, 2275 Miklavž pri Ormožu, 22. in 
23.3.2014 z namenom vključevanja mladih v procese odločanja o naši skupni 
prihodnosti. več > 
 
VIR: MCP-PC NVO 
 
Replika, nova revija mladih 

Izšla je prva številka nove revije mladih, Replika po imenu. Kot že iz samega imena 
izhaja, ima nov medij namen 'replicirati', torej odgovarjati dogajanju v družbi, ki 
praviloma mladim ni naklonjeno.  e odgovor na danes (po   K : Replika -e z  (  ) 1. knjiž. 
odgovor, zlasti kratek, jedrnat, navadno zavrnilen), brez dlake na jeziku, skozi kritične 
oči mladih! več > 
 
Vir: Zavod Beta 
 
Cikel vertikalnih - zgodbe iz višavij 

Uspešni alpinisti in alpinistka mlajše generacije prinesli zgodbe iz višavij na Kras več > 
 
Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana  
 
Vabilo mladim umetnikom za sodelovanje v projektih Teater v galeriji in Muzika na 
Starem trgu 

Društvo ŠKUC vabi mlade ustvarjalke in ustvarjalce, do 29. leta, da se odzovejo na javno 
povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in pri 
ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade. več > 
 
Vir: Društvo študentski kulturni center 
 

http://mlad.si/novica/2645-Generacija%2C-polna-potenciala
http://mlad.si/novica/2644-Vabilo-mladim-na-srecanje-projekta-Dialoga-mladih-2.0Vkljucujemo%21
http://mlad.si/novica/2642-Replika%2C-nova-revija-mladih
http://mlad.si/novica/2633-Cikel-vertikalnih---zgodbe-iz-visavij
http://mlad.si/novica/2632-Vabilo-mladim-umetnikom-za-sodelovanje-v-projektih-Teater-v-galeriji-in-Muzika-na-Starem-trgu
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AKTIVNA PARTICIPACIJA MLADIH - PRENOVA MLADINSKEGA CENTRA MENGEŠ 

V AIA - Mladinskem centru Mengeš se je od marca do decembra 2013 odvijal zanimiv 
projekt, v katerem so sodelovali mladi od idejne zasnove, načrtovanja, zbiranja materiala 
pa do same realizacije.  kupina mladih in mladih po srcu je komaj čakala vikende, ko se 
ob skupnem druženju, v obliki ustvarjalnih delavnic, prostor spreminjali, da je dobival 
novo podobo. več > 
 
Vir: Blanka Tomšič 
 
Natečaj prostovoljec leta 2013 
Mladinski svet  lovenije (M  ) letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec 
leta, v okviru katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski 
projekt, naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in mladinski projekt za leto 2013. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
4. kviz o poznavanju delovanja lokalne samouprave ter naravne in kulturne dediščine 
občine Šentjur 

Osmošolci šestih osnovnih šol z območja občine Šentjur so se v četrtek, 13. februarja, že 
četrto leto zapored v občinski sejni dvorani pomerili v poznavanju delovanja lokalne 
samouprave, naravne in kulturne dediščine, kmetijstva, gospodarstva ... več > 
 
Vir: Mladinski center Šentjur 
 
Lažje do zaposlitve z dobro izdelano spletno izkaznico 

 indikat Mladi plus je v četrtek, 30. januarja 2014 pripravil predavanje o prednostih 
iskanja zaposlitve s pomočjo družabnih medijev. več > 
 
Vir: Veronika Baša, sodelavka KUD Mreže 
 
MEMORANDUM MLADIH - POZIV ODLOČEVALCEM 

Nefiks mlademu človeku omogoča na enem mestu sistematično zabeležiti, navzven pa 
dokazati svoje neformalno pridobljene kompetence. Sistem Nefiks pa mladim poleg 
beleženja, dokazovanja in prikazovanja izkušenj navzven razvija zaposlitveno pismenost 
in omogoča upravljanje kariere ter gradnjo socialne mreže, ki dolgoročno vodi v 
zaposljivost. Nefiks s podpornimi projekti (zaposlitvenimi klubi, kariernimi klubi in 
Nefiks tutorstvom – svetovanjem) mladim odpira poti v zaposlitev. V letu 2014, 
pričenjamo s projektom Mladi bi radi, zato vas pozivamo k podpori. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 
Mobilni in spletni bonton 

Ob Dnevu varne rabe interneta 2014 je izšel Mobilni spletni bonton za mlade več > 
 
Vir: Zavod MISSS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 
 
Vsi študentje vabljeni v München 
V mesecu aprilu Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM v sodelovanju s 
Popotniškim združenjem  lovenije organizira strokovno ekskurzijo v München. 
Ekskurzija bo potekala od 4. do 5. aprila 2014. več > 

http://mlad.si/novica/2629-AKTIVNA-PARTICIPACIJA-MLADIH---PRENOVA-MLADINSKEGA-CENTRA-MENGES
http://mlad.si/novica/2627-Natecaj-prostovoljec-leta-2013
http://mlad.si/novica/2626-4.-kviz-o-poznavanju-delovanja-lokalne-samouprave-ter-naravne-in-kulturne-dediscine-obcine-Sentjur
http://mlad.si/novica/2585-Lazje-do-zaposlitve-z-dobro-izdelano-spletno-izkaznico
http://mlad.si/novica/2616-MEMORANDUM-MLADIH---POZIV-ODLOCEVALCEM
http://mlad.si/novica/2615-Mobilni-in-spletni-bonton
http://mlad.si/novica/2609-Vsi-studentje-vabljeni-v-Mnchen
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Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Brezposelnost – nadloga sodobnega časa 
Kako brezposelnost vpliva na mlade? Kaj po zaposlitvi razmišljava midva? Kakšna 
vprašanja se porajajo ob iskanju zaposlitve? več > 
 
Članek pripravila: Jaša Vrečko in Laura Brešan, Društvo SMC Celje 
 
MSS vabi na delavnico o odnosih z javnostmi in komuniciranja - rok za prijavo podaljšan 
do 14.2.2014 
Obveščamo vas, da je Mladinski svet  lovenije (M  ) podaljšal rok za prijavo na 
usposabljanje za mladinske organizacije na področju odnosov z javnostmi in 
komuniciranja, do 14. februarja 2014. več > 
 
Vir: MSS 
 
Aktivno državljanstvo med mladimi v 2013 in 2014 
Preteklo leto smo lahko veliko slišali na temo aktivnega državljanstva in evropskega leta 
državljanov.  podbujanje le tega smo lahko zasledili v vseh medijih, ki so nas ob 
evropskem letu državljanov seznanjali o priložnostih, ki nam jih programi evropskih 
institucij ponujajo. več > 
 
Avtor članka: Uredništvo mlad.si 
 
Mladi se bodo lahko pritožili zaradi kršitev pravic 

UNICEF pozdravlja novico, da bodo mladi do 18. leta v kratkem lahko vložili pritožbo 
glede kršitev njihovih pravic na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice. več > 
 
Vir: Društvo Unicef Slovenija 
 
Kreiranje novih delovnih mest 

V sredo, 5.2.2014, je v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi (MC ZOS) potekal 
Lokalni razvojni forum:   socialnim podjetništvom do novih delovnih mest, ki ga je 
mladinski center organiziral v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega 
podjetništva, udeležili pa so se ga tudi člani Zaposlitvenega kluba Zagorje. Udeleženci 
dogodka so se lahko v dobrih štirih urah spoznali z alternativnimi načini združevanja, 
dela in podjetništva, ki so v svetu vse bolj razširjeni. več > 
 
Avtorica članka: Katarina Kuhar, članica Zaposlitvenega kluba Zagorje 
 
SPLETNA STRAN JAMSTVO ZA MLADE 

Mladi iskalci zaposlitve,  amstvo za mlade je sprejeto! Vašo priložnosti poiščete na novi 
spletni strani http://www.ess.gov.si/mladi več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Mladi, ustvarite filmček o strpnosti in bodite del Festivala dokumentarnega filma! 

Mlade med 10 in 20 let vabimo k natečaju kratkih dokumentarnih filmov o strpnosti. 
Rok za prijavo: 28. februar 2014 več > 

http://mlad.si/novica/2608-Brezposelnost-nadloga-sodobnega-casa
http://mlad.si/novica/2603-MSS-vabi-na-delavnico-o-odnosih-z-javnostmi-in-komuniciranja---rok-za-prijavo-podaljsan-do-14.2.2014
http://mlad.si/novica/2597-Aktivno-drzavljanstvo-med-mladimi-v-2013-in-2014
http://mlad.si/novica/2596-Mladi-se-bodo-lahko-pritozili-zaradi-krsitev-pravic
http://mlad.si/novica/2594-Kreiranje-novih-delovnih-mest
http://mlad.si/novica/2592-SPLETNA-STRAN-JAMSTVO-ZA-MLADE
http://mlad.si/novica/2591-Mladi%2C-ustvarite-filmcek-o-strpnosti-in-bodite-del-Fesivala-dokumentarnega-filma%21
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Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 
 
 
 

 MLADI IN SVET 
 
Prostovoljno delo v Indiji 

Vabimo vas, da "potujete" po Indiji, skozi katero vas bo popeljala prostovoljka Sabina 
Cveček, na podlagi nepozabne šestmesečne izkušnje prostovoljskega dela v Indiji, ki... več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
5. platforma Sveta Evrope 

Predstavnica ZPTM Brežice se je v začetku februarja 2014 udeležila 5. Platforme 
Mladinskih centrov Sveta Evrope, ki je potekala na Finskem, v Mladinskem centru Villa 
Elba v... več > 
 
Vir: Zavod za podjetnišvo, turizem in mladino Brežice 
 
e-Študentski  Servis prejel priznanje in nagrado Mednarodne organizacije dela 
e-Študenstski  ervis je za sistem beleženja izkušenj iz študentskega dela “Moje izkušnje” 
prejel priznanje in nagrado najvišje institucije na področju zaposlovanja na svetu, 
Mednarodne organizacije dela (MOD), kot model druge najboljše prakse na področju 
zaposlovanja mladih na področju Evrope in centralne Azije. več > 
 
Članek pripravila: Veronika Baša, KUD Mreža 
 
So nam pravice postale že preveč vsakdanje? 

Pomena obstoja oz. pripoznave pravic se zavemo večinoma šele, ko so nam kršene. Ko pa 
živimo v mirnem obilju vsakdana, nam postanejo samoumevne in brez “postavljanja v 
kožo” naših manj srečnih sozemljanov, težko osmislimo pomen ukvarjanja s temeljnimi 
pravicami. več > 
 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 
 
Na Češkem so se kalili novi popotni novinarji 
Štirje mladi, Katja Uran, Anja Pluta, Mojca Mayr, Rok Kašpar, so se januarja v imenu 
 ocialne akademije udeležili treninga  ourn@lism 2day v  ablunkovem na Češkem. 
Spoznavali so metodo popotnega novinarstva (backpack journalism) in se pripravljali za 
mentoriranje BPJ skupin. več > 
 
Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2639-Prostovoljno-delo-v-Indiji
http://mlad.si/novica/2614-5.-platforma-Sveta-Evrope
http://mlad.si/novica/2606-e-Studentski-Servis-prejel-priznanje-in-nagrado-Mednarodne-organizacije-dela
http://mlad.si/novica/2589-So-nam-pravice-postale-ze-prevec-vsakdanje
http://mlad.si/novica/2588-Na-Ceskem-so-se-kalili-novi-popotni-novinarji
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 ORGANIZACIJE 
 
 
Kako v 2 minutah uspešno predstaviti podjetniško idejo 
Mladinski center Nova Gorica je v okviru tečaja ABC POD ETNIŠTVA gostili Filipa Mukija 
Dobranića iz Zavoda Hekovnik. Govoril je o tem, kako v 2 minutah uspešno predstaviti 
podjetniško idejo (pitching). več > 
 
Vir: Mladinski center Nova Gorica  
 
Enterprise YOU! – prvi korak v svet podjetništva 
V času, ko je na Zavodu R  za zaposlovanje prijavljenih 129.997 iskalcev zaposlitve, od 
tega 26% mladih je podjetništvo eden izmed načinov kako si lahko mladi sami ustvarimo 
delovno mesto. Kljub temu, da je registracija samostojnega podjetnika (s.p.) enostavna 
in lahko vse potrebno za delujoče podjetje uredite v enem dnevu, pa se je predhodno 
pametno na podjetniško pot pripraviti, kar smo na Nefiksu želeli ustvariti preko 
sodelovanja z organizacijo Peace Child International iz Velike Britanije. več > 
 
Vir: Martina Mrakovčič, Zavod Nefiks 
 
Anketa o novem programu EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport: Erasmus+ 
Letošnje leto je stopil v veljavo nov program Erasmus +, ki je za mlade in mladinski 
sektor izrednega pomena, saj gre za nov razširjen sedemletni program Evropske unije, ki 
združuje področje izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
POVZETEK delavnic za prijavitelje projektov v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji! 

V zadnjih dneh, mesec dni pred prvim prijavnim rokom Erasmus + Mladi v akciji, je NA 
MLADINA organizirala informativne delavnice za prijavitelje. V članku smo za vas 
pripravili strnjene vtise z dveh delavnic in sicer s splošne predstavitve programa – 
sekcije mladine in z delavnice o mobilnosti. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Prešernova nagrada za projekt MAMD 
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) iz Slovenskih Konjic je za projekt Mladi 
ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD) prejel občinsko priznanje za dosežke na 
kulturnem področju. Podeljeno... več > 
 
Vir: MCDD 
 
Ali smo mladi lahko odgovorni? 
Na kaj pomislimo ob besedi odgovornost? Verjetno na nekaj kar nam bo vzelo precej 
časa. Morda na hišnega ljubljenčka za katerega smo morali skrbeti v otroštvu. Morda pa 
na kazensko odgovornost, ko smo narobe parkirali vozilo ali šli čez cesto na napačnem 
kraju. več > 
 
Članek prirpavil: Borut Slapničar, Zveza slovenske podeželjske mladine  
 

http://mlad.si/novica/2647-Kako-v-2-minutah-uspesno-predstaviti-podjetnisko-idejo
http://mlad.si/novica/2634-Enterprise-YOU%21-prvi-korak-v-svet-podjetnistva
http://mlad.si/novica/2638-Anketa-o-novem-programu-EU-za-izobrazevanje%2C-usposabljanje%2C-mlade-in-sport-Erasmus%2B
http://mlad.si/novica/2631-POVZETEK-delavnic-za-prijavitelje-projektov-v-okviru-programa-Erasmus%2B-Mladi-v-akciji%21
http://mlad.si/novica/2624-Presernova-nagrada-za-projekt-MAMD
http://mlad.si/novica/2623-Ali-smo-mladi-lahko-odgovorni
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Prihodnost je v kakovosti 

Popotniško združenje  lovenije je v letu 2013 izvedlo intenzivno izobraževanje vodij 
hostlov za implementacijo sistema kakovosti mladinskih prenočišč. Prvi hostel, ki je 
prejel certifikat kakovosti HI-Q light je Mladinski center Krško, ki s svojimi 24 posteljami 
ponuja ugodno in kakovostno namestitev v centru Krškega. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije  
 
Poglobimo se v program Erasmus+ Mladi v akciji! 
V torek, 18. 2. 2014, bo Zavod MOVIT izvedel delavnice za prijavitelje projektov v okviru 
programa Erasmus+ Mladi v akciji. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Ledeni oklep in taborniki 

 lovenija se je končno rešila iz ledenega oklepa in situacija se umirja. Poleg gasilcev, 
delavcev elektropodjetij, reševalce in vojakov smo po svojih najboljših močeh pomagali 
tudi taborniki. Prav so nam prišla tudi znanja, ki smo jih pridobili v taborniški 
organizaciji. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
Zaposlitvena pot se prične na recepciji 

V sklopu obiskovanja podjetij Klubov SMNI pri Zavodu NEFIKS smo v torek, 11. 
februarja 2014, udeleženci zaposlitvenega kluba Ljubljana - Rakovnik, organizirali 
Zaposlitveni torek v Grand hotelu Union, ki se trži kot blagovna znamka štirih Union 
hotelov v centru Ljubljane (Grand hotel Union, Grand hotel Union Buisiness, Central 
hotel in Hotel Lev). več > 
 
VIR: Monika Šegula, članica zaposlitvenega kluba Ljubljana Rakovnik, Zavod Nefiks 
 
22.2. bo dober dan, ker vlak ne bo imel zamude 

 kavti razumemo pomen našega delovanju tudi preko vsakdanjih dobrih del. Ta sicer 
ponavadi ne dosegajo naslovnic medijskega poročanja, razen v primeru, da komu uspe v 
enem dnevu iznajti cepivo proti kaki bolezni, kar bi bilo, milo rečeno, dobrodošlo.  icer 
pa se lahko mirno omejite tudi na kako manjše, skoraj spontano dejanje. več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
 
Poročilo o delu KVIDO ZTS 

POROČILO O DELU KOMI I E za VZGO O in IZOBRAŽEVAN E ODRA LIH V Zvezi 
tabornikov  lovenije v obdobju med 30. in 31. skupščino. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
Mednarodna dejavnost ZTS - aktivnosti preteklega leta 

Poročilo mednarodne dejavnosti v ZT  (obdobje med 30. in 31. generalno skupščino) 
več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 

http://mlad.si/novica/2621-Prihodnost-je-v-kakovosti
http://mlad.si/novica/2620-Poglobimo-se-v-program-Erasmus%2B-Mladi-v-akciji%21
http://mlad.si/novica/2618-Ledeni-oklep-in-taborniki
http://mlad.si/novica/2617-Zaposlitvena-pot-se-pricne-na-recepciji
http://mlad.si/novica/2613-22.2.-bo-dober-dan%2C-ker-vlak-ne-bo-imel-zamude
http://mlad.si/novica/2612-Porocilo-o-delu-KVIDO-ZTS
http://mlad.si/novica/2611-Mednarodna-dejavnost-ZTS---aktivnosti-preteklega-leta
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Bliža se Dan ustanovitelja 

Dan ustanovitelja - 22. februar - na ta dan se je rodil Sir Robert Stephenson Smyth Baden 
- Powell, gilwellski baron in lord - po taborniško B. - P. oziroma Bi - Pi. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
Prihodnost je v kakovosti 
Popotniško združenje  lovenije je v sodelovanju z Mednarodno federacijo mladinskih 
prenočišč International Youth Hostel Federation oziroma krajše Hostelling International 
v letu 2013 izvedlo intenzivno izobraževanje vodij hostlov za implementacijo sistema 
kakovosti mladinskih prenočišč. Prvi hostel, ki je prejel certifikat kakovosti HI-Q light je 
Mladinski center KRŠKO, ki s svojimi 24 posteljami ponuja ugodno in kakovostno 
namestitev v centru Krškega. več > 
 
Članek pripravila: Katarina Ceglar, vodja hostla 
 
Delegati na Svetovni skavtski konferenci 

Izbrani delegati, ki bodo avgusta na Svetovni skavtski konferenci zastopali v Sloveniji 
zastopali Zvezo tabornikov Slovenije. več > 
 
Vir: Zveza tabornikov Slovenije 
 
NATEČAJ AMBASADOR ZNANJA 

Objavljen je natečaj za najboljši projekt s standardom kakovosti MIQ s področja 
izobraževanja - AMBASADOR ZNANJA. Vabljeni! več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Regijske predstavitve mladinskega poglavja Erasmus+: Mladi v akciji 

Vabljeni na regijske predstavitve mladinskega poglavja novega programa Erasmus+: 
Mladi v akciji! več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Hostli za skupine v Sloveniji 

Mladi se pozimi radi zberejo za nekaj dni in združijo kakšno usposabljanje ali 
ustvarjalne delavnice s spoznavanjem svojih vrstnikov. Prav v te namene vam tokrat 
predstavljamo šest Youth Hostlov, kjer boste zagotovo našli primerne pogoje prav za 
vašo skupino. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
e-Hiša, novogoriška hiša poskusov, se seli v središče Nove Gorice 

Od oktobra lani e-Hiša, novogoriška hiša poskusov deluje pod okriljem Mladinskega 
centra Nova Gorica. V sredo, 12. februarja se e-hiša seli v nove prostore v center Nove 
Gorice. Nove prostore bo slovesno odprl župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon. 
več > 
 
Vir: Mladinski center Nova Gorica 
 
Razpis za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2014 

http://mlad.si/novica/2610-Bliza-se-Dan-ustanovitelja
http://mlad.si/novica/2607-Prihodnost-je-v-kakovosti
http://mlad.si/novica/2605-Delegati-na-Svetovni-skavtski-konferenci
http://mlad.si/novica/2604-NATECAJ-AMBASADOR-ZNANJA
http://mlad.si/novica/2602-Regijske-predstavitve-mladinskega-poglavja-Erasmus%2B-Mladi-v-akciji
http://mlad.si/novica/2598-Hostli-za-skupine-v-Sloveniji
http://mlad.si/novica/2595-e-Hisa%2C-novogoriska-hisa-poskusov%2C-se-seli-v-sredisce-Nove-Gorice
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Le še nekaj časa nas loči do prijave za razpis za sofinanciranje programov mladinskega 
dela v letu 2014, ki ga vsako leto razpisuje Urad RS za mladino. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
PRIPRAVLJA SE! sejem programov neformalnega izobraževanja Zavoda Bob... 
Dogodek, na katerem bomo predstavili: - primere dobrih praks neformalnega 
pridobivanja ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in, morda še bolj ključno!, - 
participativne projekte mladih za povezovanje osebnega poslanstva s poklicno potjo. več 
> 
 
Vir: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti 
 
 
 
 

 MNENJA 
 

Mladost že po naravi kipi od življenja 

Intervju z Alešem Črničem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za kulturo več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Komentar Tee Jarc na Jamstvo za mlade 

Tea Jarc - predsednica Mladinskega sveta  lovenije se je že kot osnovnošolka priključila 
in aktivno sodelovala v mladinski organizaciji – Zvezo tabornikov Slovenije. Od tam se je 
njena pot mladinskega dela nadaljevala, dopolnjevala, nadgrajevala z izkušnjami na 
različnih področjih mladinskega dela in dela z mladimi v  loveniji in mednarodnem 
prostoru. Pristala je tudi v Mladinskem svetu Ljubljane, kjer je sodelovala do leta 2012, 
ko je bila izvoljena za predsednico Mladinskega sveta Slovenije. Z njo smo se pogovarjali 
o aktualnih tematikah na področju mladinskega dela in dela z mladimi na nacionalnem 
nivoju. Predvsem pa se je v svojem komentarju osredotočila na  amstvo za mlade in 
uspehe, ki so jih dosegli s skupaj zastavljeno kampanjo z ostalimi nacionalnimi 
mladinskimi organizaciji, s skupnim in enimi ciljem – pomagati mladim za zaposlitev in 
boljši jutri. več > 
 
Vir: Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije 
 
 
KOMPETENCE MLADINSKEGA VODITELJA DANES ŠTEJEJO 

Mladinsko voditeljstvo nam daje priložnost za enakopravno in lažje vključevanje v 
družbo ter je hkrati neprecenljiva izkušnja v našem osebnostnem razvoju in učenju o 
samemu sebi. Kot mladinski voditelji pridobimo kompetence, ki danes štejejo. več > 
 
Članek pripravila: Klara Vidmar, skavtska voditeljica v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2593-Razpis-za-sofinanciranje-programov-mladinskega-dela-v-letu-2014
http://mlad.si/novica/2584-PRIPRAVLJA-SE%21-sejem-programov-neformalnega-izobrazevanja-Zavoda-Bob...
http://mlad.si/novica/2584-PRIPRAVLJA-SE%21-sejem-programov-neformalnega-izobrazevanja-Zavoda-Bob...
http://mlad.si/novica/2648-Mladost-ze-po-naravi-kipi-od-zivljenja
http://mlad.si/novica/2636-Komentar-Tee-Jarc-na-Jamstvo-za-mlade
http://mlad.si/novica/2600-KOMPETENCE-MLADINSKEGA-VODITELJA-DANES-STEJEJO
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 STRUKTURIRANI DIALOG 
 
 
Pomladna serija lokalnih srečanj Dialoga mladih 2.0: Vključujemo! se nadaljuje 

Na Mladinskem svetu  lovenije v mesecu marcu nadaljujejo z lokalnimi srečanji v okviru 
izvajanja strukturiranega dialoga. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
 
Sveže zameseno - spletni portal - PEKARNA.TV! 
V Kulturnem društvu Mladinski center Indi anez so z 25.2.2014 lansirali spletni portal - 
televizijo Pekarna.TV. več > 
 
Vir: KD MC IndiJanez 
 
Uspešno izvedena konferenca "Priznajmo neformalno" 
Mladinski svet Slovenije je, v sodelovanju s partnerji (Zavod Nefiks, e-Študentski  ervis, 
Mreža MINVO , Zveza ŠKI ) in ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, 25. februarja 2014 organiziral konferenco Priznajmo neformalno. več > 
 
Vir: MSS 

 
Kdo bo sprejel odgovornost za prihodnost? - 
Marčeve ide (Idus Martii) so v starem Rimu praznovali na prvo polno luno prvega 
meseca (Martius). Naznanile so prihod novega leta, sprememb, novih izzivov in 
sprejemanja odgovornosti novoizvoljenih konzulov. Z marčevimi idami Mreža idej išče 
odgovorne rešitve za prihodnost. več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS 
 
Včlanite se v mrežo NVO mladinskega dela 
 te mladinska organizacija ali organizacija za mlade in želite krepiti mladinski sektor ter 
gledati v prihodnost? Za vas poznamo odgovor in rešitev. Izkoristite priložnost in se 
včlanite v Mrežo NVO mladinskega dela ter skupaj prispevajte k razvoju mladinskega 
sektorja. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga - Delavnice na Šolskem centru Krško - 
Sevnica 
Okolje v katerem živimo je vse bolj in bolj medkulturno obarvano. Ljudje imamo včasih 
težave s sprejemanjem raznolikosti in vse prevečkrat zaradi tega, pride do nestrpnosti in 
nerazumevanja.... več > 
 

http://mlad.si/novica/2646-Pomladna-serija-lokalnih-srecanj-Dialoga-mladih-2.0-Vkljucujemo%21-se-nadaljuje
http://mlad.si/novica/2641-Sveze-zameseno---spletni-portal---PEKARNA.TV%21
http://mlad.si/novica/2643-Uspesno-izvedena-konferenca-Priznajmo-neformalno
http://mlad.si/novica/2635-Kdo-bo-sprejel-odgovornost-za-prihodnost--
http://mlad.si/novica/2637-Vclanite-se-v-mrezo-NVO-mladinskega-dela
http://mlad.si/novica/2630-Mladi-ambasadorji-medkulturnega-dialoga---Delavnice-na-Solskem-centru-Krsko---Sevnica
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Vir: Karmen Kukovič, koordinatorka projekta MAMD in Barbara Masnik, prostovoljka 
Mladinskega centra Krško 
 
Vabilo na konferenco »Priznajmo neformalno« 
Vljudno vas vabimo na konferenco »Priznajmo neformalno«, ki jo organizira Mladinski 
svet Slovenije v sodelovanju s partnerji (Zavod Nefiks, e-Študentski  ervis, Mreža 
MINVO , Zveza ŠKI , idr.) in ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenije  
 
KAJ PRINAŠA ERASMUS+ 
Z letom 2014 se je začelo izvajanje novega vseevropskega programa ERASMUS+ in le 
slab mesec dni nas loči od prvega roka za kandidaturo projektov na program, ki je 
najbližje mladinskem sektorju. Že kar nekaj predstavitev programa je potekalo v tem 
letu in kaj bo pomembno, so nam zaupali različni akterji, izvajalci programa Erasmus + v 
Sloveniji. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Na poti k strategiji za mlade, tik pred izvedbo pomursko-podravske različice 
DIALOGA II 
Mladinski center Prlekije-PC NVO skupaj z Mladinskim svetom Ljutomer vabita na 
Dialog mladih. Občina Ljutomer in Mladinski svet Ljutomer pa zaključujeta z analizo 
stanja na področju mladine. več > 
 
 VIR: MCP-PC NVO 
 
Uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce v CID Ptuj 
V mladinskem centru dajemo pri svojem delu vedno večji poudarek tudi razvijanju 
prostovoljnega dela kot pomembnega področja mladinskega dela. Zato smo med 25. in 
26. januarjem 2014 v soorganizaciji s Slovensko filantropijo izvedli Uvodno 
usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce v trajanju 16 ur. več > 
 
Vir: Jurij Šarman, koordinator mladinskih programov CID Ptuj.  
 
OBVESTILO - Popravek javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in 
državljanskih kompetenc mladih 
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu R , št.10/2014 7. 2. 2014 objavljen popravek 
javnega razpisa in sicer. več > 
 
Vir: Urad RS za mladino 
 
E-nclusion: E-approach to Youth 2.0 
Projekt E-nclusion (osrednji del projekta je predstavljal 1-tedenski trening mladinskih 
delavcev o integraciji 2.0 orodij v mladinsko delo) želi spodbuditi vse, ki delajo z 
mladimi in za mlade, da v svoje delo smiselno in produktivno vključujejo sodobna 
spletna orodja. več > 
 

http://mlad.si/novica/2625-Vabilo-na-konferenco-Priznajmo-neformalno
http://mlad.si/novica/2622-KAJ-PRINASA-ERASMUS%2B
http://mlad.si/novica/2619-Na-poti-k-strategiji-za-mlade%2C-tik-pred-izvedbo-pomursko-podravske-razlicice-DIALOGA-II
http://mlad.si/novica/2601-Uvodno-usposabljanje-za-prostovoljke-in-prostovoljce-v-CID-Ptuj
http://mlad.si/novica/2599-OBVESTILO---Popravek-javnega-razpisa-za-izbor-operacij-s-podrocij-socialnih-in-drzavljanskih-kompetenc-mladih
http://mlad.si/novica/2590-E-nclusion-E-approach-to-Youth-2.0
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Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo  
 
Zaključna konferenca MAMD 

Mladinski center Dravinjske doline je skupaj s Celjskim mladinskim centrom in 
Mladinskim centrom Trbovlje izvedel zaključno konferenco projekta Mladi ambasadorji 
medkulturnega dialoga, ki ga... več > 
 
Vir: MCDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/2586-Zakljucna-konferenca-MAMD

