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ORGANIZACIJE 
 

 Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu za leto 2013 
 Youthpass 
 Cherry on the cake ali kako kakovostno načrtovati mladinsko izmenjavo je 

priročnik za izvajalce mladinskih izmenjav 
 Nove delavnice, ki jih pripravlja Sindikat Mladi plus 
 Popotniško novinarstvo? 
 Ponudba za skupine v žaru poletne vročine 

 
 

MNENJA 
 

 Intervju - mladi poslanec Kamal Izidor Shaker 
 Izražanje kritičnih mnenj mladih do družbe in aktualnih problematik skozi 

umetnost 
 Čustva, fuzbal in vse ostalo 

 
 

MLADINSKI SEKTOR 
 

 Evropski parlament sprejel resolucijo o zaposlovanju mladih 
 Objavljen poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2014 – 2018 
 KD MC INDIJANEZ JESENI NADALJUJE S PROGRAMOM POSLUH! TER VABI K 

SODELOVANJU 
 NVO »na pamet« menedžment 
 Sporočilo ob javnih predstavitvah idej mladih v projektu "Mladi bi radi" 
 Poročilo za javnost po dogodku »Zakaj pa ne?« - Srečanje mladih in politikov 
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 MLADI 

 
Mladi v akciji tokrat pripravljajo 

V letošnjem letu se je pričel izvajati nov program za mladinske projekte pod naslovm 
Ersmus + Mladi v akciji. Dva prijavna roka sta že mimo in hitro se približuje že tretji 
prijavni rok, 1. oktobra. NA Mladina za program Erasmus + Mladi v akciji v avgustu 
organizira izobraževanja in usposabljanja. V nadaljevanju si lahko preberete Informacije 
za prijavitelje tretjega prijavnega roka programa Erasmus+, na spletni strani nacionalne 
agencije pa lahko spremljate informacije in nasvete v zvezi s programom. Povezavo na 
spletno stran z informacijami najdete na MVA.si več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
2. sestanek delovne skupine za spremljanje izvajanja Izvedbenega načrta Jamstva za 
mlade 2014-2015 

V torek, 15. julija 2014 se je na 2. delovnem sestanku sestala delovna skupina za 
izvajanje programa Jamstva za mlade, ki ga sestavljajo predstavniki resornih 
ministrstev; Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za izobraževanje 
in šport (MIZŠ), Ministrstva za kulturo (MK), ter predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje 
(ZRSZ, zavod), javne agencije SPIRIT in predstavniki mladih iz Mladinskega sveta 
Slovenije (MSS), Mladinske Mreže MaMa in Sindikata Mladi plus. več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
Anketa za mlade 

Katera področja mlade najbolj zanimajo? Kaj mladi najraje počnejo v prostem času? Ali 
pogrešajo aktivnosti v svojem lokalnem okolju? Kako dostopajo preko spleta? To je 
nekaj vprašanj za mlade, ki nas zanimajo pri projektu v nastajanju. več > 
 
Vir: Zavod MOBIN 
 
V okviru mreže GLEN nastala evalvacijska študija 

Mreža GLEN (Global Education Network of Young Europeans), katere član je tudi Zavod 
Voluntariat, je ob 10. obletnici svojega delovanja izdala evalvacijsko študijo. več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
Klic za udeležence mladinske izmenjave v Mladinskem centru Brežice 

Mladinski center Brežice išče mlade udeležence (5), od 18-30 leta starosti, ki bi jih 
zanimala udeležba na mednarodni mladinski izmenjavi, od 19.-28. septembra 2014 v 
Brežicah. več > 
 
Vir: Mladinski center Brežice 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3063-Mladi-v-akciji-tokrat-pripravljajo
http://mlad.si/novica/3075-2.-sestanek-delovne-skupine-za-spremljanje-izvajanja-Izvedbenega-nacrta-Jamstva-za-mlade-2014-2015
http://mlad.si/novica/3074-Anketa-za-mlade
http://mlad.si/novica/3073-V-okviru-mreze-GLEN-nastala-evalvacijska-studija
http://mlad.si/novica/3071-Klic-za-udelezence-mladinske-izmenjave-v-Mladinskem-centru-Brezice
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Spevni umodnik 

Drvimo v dolge dneve s premalo urami. Javno dobro Koperground 2014 izvajamo letos s 
tremi občinskimi tisočaki manj kot lani. Mogoče je to darilo Tamare Turizmove Kozlovič 
za deseti jubilej, mogoče je to umen sklep kimoglave lutkovno strokovne komisije. 
Nočemo dvomiti v razvoj sredi krize, ki je baje naša. Po osvetljeni, barvno utripajoči poti 
nas nezmotljivo vodi Cesarjev poslovni občutek. več > 
 
Vir: Društvo Pohorski bataljon 
 
Razpis delovnega mesta programskega delavca v SALTO Youth South East Europe 
Resource Center 

Zavod MOVIT objavlja razpis delavnega mesta programskega delavca v SALTO SEE 
Resource centru. Rok za prijavo je 29. avgust 2014. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Mladi globalni zagovovorniki v boju s krizo 
Zavod Voluntariat je v sodelovanju s platformo SLOGA eden izmed akterjev 
mednarodnega projekta 'Challenging the Crisis - Promoting Global Justice and Citizens’ 
Engagement in a Time of Uncertainty'. Namen projekta je usposobiti mlade iz zadolženih 
držav v Evropi (Slovenija, Irska, Grčija, Italija, Španija in Portugalska), da postanejo 
aktivni zagovorniki socialne pravičnosti ter delujejo skupaj in prepoznajo ter premagajo 
težave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize. več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
Večer kratkih filmov v Mladinskem centru Brežice 

Na včerajšnjem večeru kratkih filmov, ki so nastali v okviru videodelavnic produkcije 
LIJAmedia v preteklem letu in pol je bilo prikazanih 13 filmčkov, več od tega jih je 
nastalo v okviru počitniških videodelavnic delavnic za mlade, ki so se med poletjem 
odvijale v Mladinskem centru Brežice. več > 
 
Vir: Mladinski center Brežice 
 
The Big Blog Exchange, največje blogersko tekmovanje na svetu je ponovno tukaj! 

Vse se je začelo lani in poželo velik uspeh, zato Hostelling International ponovno išče 16 
strastnih avanturističnih blogerjev z vsega sveta. Tekmovanje se začne 23. julija in je 
nova priložnost za sodelovanje blogerjev in njihovih bralcev. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Trg razvijalcev aplikacij bogatejši za 15 novih ustvarjalcev 
Ljubljana, 22. julij 2014 - Prostori »Na Triglav spreminjat svet! Simbioza 
medgeneracijskega centra« so vnovič dokazali, da postajajo prava kalilnica bodočih 
strokovnjakov na področju informacijsko komunikacijske tehnologije. V juliju je namreč 
15 mladih željnih znanja o razvoju aplikacij uspešno zaključilo poletno šolo 
programiranja za razvijalce. Šola je nastala v sklopu projekta Ypsilon mladi, ki ga 
ustvarjamo skupaj s slovenskim Microsoftom. več > 
 
Vir: Zavod Ypsilon 

 

http://mlad.si/novica/3069-Spevni-umodnik
http://mlad.si/novica/3065-Razpis-delovnega-mesta-programskega-delavca-v-SALTO-Youth-South-East-Europe-Resource-Center
http://mlad.si/novica/3060-Mladi-globalni-zagovovorniki-v-boju-s-krizo
http://mlad.si/novica/3059-Vecer-kratkih-filmov-v-Mladinskem-centru-Brezice
http://mlad.si/novica/3056-The-Big-Blog-Exchange%2C-najvecje-blogersko-tekmovanje-na-svetu-je-ponovno-tukaj%21
http://mlad.si/novica/3054-Trg-razvijalcev-aplikacij-bogatejsi-za-15-novih-ustvarjalcev
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S CID-om v poletje 2014 

V mladinskem centru CID Ptuj se lahko med poletnimi počitnicami udeležiš pestrega 
programa, ki so ga pripravili za aktivno preživljanje prostega časa. Čakajo te ulične 
delavnice z bratoma Malek, poletne urice tujih jezikov, izdelovanje letalskih modelov, 
rolkanje, rolanje in druge akrobacije, tovarnica malih okrasnih predmetov, likovne 
ustvarjalnice v sodelovanju s festivalom Art Stays, poletna potepanja, ulični ples, projekt 
barvanja smetnjakov, spust po Dravi in poletna šola glasbenih skupin. Zagotovo najdeš 
kaj zase! več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Potovalni nasveti za mlade 

Poletje je tukaj in zagotovo je v načrtu vsakega mladega popotnika kakšno potovanje, pa 
naj bo to samo pobeg na morje za vikend, ali pa potovanje skozi Evropo ali kak drug 
kontinent. Vsako potovanje pa zahteva dobro pripravo, ki se najpogosteje začne že 
doma. več > 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Iščeš izziv - postani prostovoljec v Boliviji ter se nauči španskega jezika! 
Gorata, kompleksna, raznolika, a revna dežela s prečudovito pokrajino, polna norih 
doživetij. Lepote Bolivije lahko sedaj odkrivaš ob učenju španščine ter hkrati nudiš 
pomoč revnim in odročnim regijam v tej južnoameriški državi. Kako? Hostelling 
International Bolivija podpira mnoge podeželske, odročne vasi in revna obrobja s 
pomočjo prostovoljcev. Sedaj lahko tudi ti postaneš del nečesa večjega, nečesa, kar šteje, 
nečesa, ob čemer se boš počutil dobro v svoji koži. Za lepši jutri: prostovolji v Boliviji. 
več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
Mladenki iz Indije v Evropo - Slovenijo 

Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij letošnje leto slavi že 
dvajsetletnico svojega delovanja. Izvaja različne programsko-projektne aktivnosti, v 
uspešnem partnerstvu z lokalno skupnostjo, Mladinskim svetom Ljutomer in Zavodom 
RS za zaposlovanje, območno službo Murska Sobota ter Uradom za delo Ljutomer pa si 
že več let uspešno prizadeva za zaposlovanje mladih, invalidov in posameznikov z manj 
priložnostmi. več > 
 
Vir: MCP-PC NVO 

 
Lahko mladi s pisano besedo vplivajo na svet? 

Za mlade vodje lokalnih enot popotniških klubov je v okviru projekta Popotništvo 
novinarstvo, ki ga pripravlja Socialna akademija, 15. julija potekal tudi drugi del 
neformalnega izobraževanja, tokrat na temo organizacije dogodkov. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3053-S-CID-om-v-poletje-2014
http://mlad.si/novica/3048-Potovalni-nasveti-za-mlade
http://mlad.si/novica/3047-Isces-izziv---postani-prostovoljec-v-Boliviji-ter-se-nauci-spanskega-jezika%21
http://mlad.si/novica/3052-Mladenki-iz-Indije-v-Evropo---Slovenijo
http://mlad.si/novica/3051-Lahko-mladi-s-pisano-besedo-vplivajo-na-svet
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Mladi preizkušali svoje improvizatorske spretnosti 

Društvo Center za pomoč mladim je v tednu med 30. junijem in 5. julijem 2014 
organiziralo projekt "Malo drugačen oder". več > 
 
Vir: Društvo Center za pomoč mladim 

 
Nova številka spletnega časopisa Globetrotter 

Popotniško združenje Slovenije je izdalo novo številko spletnega časopisa "Svetovni 
popotnik" v kateri lahko pridobite informacije o prostovoljnem delu v južni Ameriki 
preberete koristne nasvete pred potovanjem ali se podate v zgodovino mladinske 
mobilnosti in preberete članek o prvem hostlu na svetu. Popotniško združenje Slovenije 
kot nevladna organizacija, ki se ukvarja predvsem z mobilnostjo mladih, je v julijski 
številki objavila vrsto zanimivih informacij, tudi za mladinske organizacije. Preberete 
lahko na primer, kako lahko s svojo skupino koristite enega izmed slovenskih hostlov, ki 
se nahajajo tudi v mladinskih centrih po vsej Sloveniji. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Poletno-politična številka revije Repl!ka 
V njej si lahko preberete nekaj komentarjev in razmišljanj o parlamentarnih volitvah, o 
neudeležbi, o potencialu mladih, ... Predstavlja nam tudi veliko zanimivih mladih. 
Mladega podjetnika Jaka Blažona, glasbeno skupino Nitrox in Pankeroshe in različne 
glasbene festivale. Ponuja tudi pregled dogajanja po Sloveniji in potopise z bližnjih in 
daljnih koščkov naše Zemlje. več > 
 
Vir: Zavod Beta 

 
Vloga in pomen transnacionalnih projektov vse večja 

Vloga in pomen mednarodnih projektov in sodelovanj med mladinskimi organizacijami 
po Evropi skozi pobude in programe EK in EP je v zadnjih letih vse bolj v porastu . 
Zadnja leta pa so vedno bolj v ospredju in porastu številni EU projekti, aktivnosti in nove 
pobude, ki nastajajo in žanjejo rezultate na transnacionalnem nivoju med državami 
izven območja EU. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 
 »Pot v x« - poletni karierni tabor za srednješolce 
Že veš kaj boš počel/a konec avgusta? Imamo idejo zate! Spoznavanje novih ljudi, 
zabava, karierne delavnice,… Vse to te čaka na poletni karierni tabor »Pot v x«, ki bo 
potekal od 22. do 24. avgusta v Dijaškem domu Poljane. Prijave sprejemamo do 10. 
avgusta, oz. do zapolnitve 15 prostih mest na e-prijavnici. več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3049-Mladi-preizkusali-svoje-improvizatorske-spretnosti
http://mlad.si/novica/3046-Nova-stevilka-spletnega-casopisa-Globetrotter
http://mlad.si/novica/3045-Poletno-politicna-stevilka-revije-Repl%21ka
http://mlad.si/novica/3043-Vloga-in-pomen-transnacionalnih-projektov-vse-vecja
http://mlad.si/novica/3042-Pot-v-x---poletni-karierni-tabor-za-srednjesolce
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SODELUJ NA NATEČAJU MLADI BI RADI IN SI PRISLUŽI POT V X 

S projektom »Mladi bi radi« srednješolce na Zavodu Nefiks spodbujajo, da začnejo 
razmišljati o svojem okolju in o tem, kako se v njem znajdejo. Spodbujajo razpravo o 
tem, kateri poklic je v določenem okolju perspektiven in kako lahko s svojimi 
sposobnostmi prispevati k sooblikovanju okolja. Česa si pa ti želiš? Mogoče bi pa šlo ... 
toda, kaj pa lahko v zameno prispevaš? več > 
 
Vir: Zavod Nefiks 
 
V MARIBORU PROGRAM PRAKTIČNIH DELAVNIC IN MLADINSKA PREDELOVALNICA IN 
POPRAVLJALNICA 
Konec poletja bodo v KD MC IndiJanez izvajali mladinska programa financirana s strani 
Mestne občine Maribor: sklop (brezplačnih) delavnic praktičnega znanja „Sam svoj 
majster“ in mladinsko predelovalnico "A je to". več > 
 
Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez 

 
Poletno festivalsko dogajanje v okolici mladinskih centrov s hostli 
Ali poznate zgodbo projekta socialnega podjetništva, ki krepi mladinske turistične 
ponudbe pod sloganom Odkrivaj neodkrito? Projekt MCH turizem (Mladinski centri 
hostli turizem), ki ga vodi in izvaja Mladinska mreža MaMa, povezuje v skupno zgodbo 
10 mladinskih centrov z nastanitvenimi kapacitetami (hostli), ki nudijo popotnikom 
vseh starosti odgovore na popotniške izzive. več > 
 
Vir: Mladinska Mreža MaMa 
 
Sodeluj in širi svoje znanje 

Tokrat vas Popotniško društvo obvešča o dogodkih na Hrvaškem, v Grčiji in v Avstriji. Na 
Hrvaškem se boste lahko naučili nekaj o sebi, o svojih zmožnostih. V Grčiji vas bodo 
poučili o kulturi mladih, o grafitih in glasbi mladih, ki deluje kot način izražanja. V 
Avstriji pa prirejajo projekt, kjer boste med drugimi lahko srečali tudi Nobelovo 
nagrajenko za mir. Izbira je tudi ta mesec pestra, dogodki pa zanimivi in zabavni. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
Jezik in kultura v kuhinji 
10. julija so se mladi obiskovalci ČMC Črnuće s pomočjo EVS prostovoljcev učili 
kuharskih spretnosti in tujega jezika na inovativen in zabaven način. več > 
 
Vir: MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih 

 
Mladi bi radi prispevali. Mladi bi radi imeli. 

V sodelovanju z Zavodom Nefiks bomo v ŠIMC, Mladinskem EPI centru Piran v petek , 11.  
7.2014 ob 11. uri pripravili projekcijo stripov, ki so jih ustvarili mladi v okviru kariernih 
klubov Mladi bi radi v različnih krajih po Sloveniji. V času projekcije bodo lahko mladi 
ustvarjali tudi svoje stripe v različnih tehnikah (risanje, fotostrip, …). več > 
 
Vir: Mladinski EPI center Piran, Športni in mladinski center Piran 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3041-SODELUJ-NA-NATECAJU-MLADI-BI-RADI-IN-SI-PRISLUZI-POT-V-X
http://mlad.si/novica/3040-V-MARIBORU-PROGRAM-PRAKTICNIH-DELAVNIC-IN-MLADINSKA-PREDELOVALNICA-IN-POPRAVLJALNICA
http://mlad.si/novica/3038-Poletno-festivalsko-dogajanje-v-okolici-mladinskih-centrov-s-hostli
http://mlad.si/novica/3037-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
http://mlad.si/novica/3036-Jezik-in-kultura-v-kuhinji
http://mlad.si/novica/3033-Mladi-bi-radi-prispevali.-Mladi-bi-radi-imeli.
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Z vipavskimi gimnazijci smo krepili državljansko kulturo 

Matej in Mario, ki delujeta v okviru Socialne akademije, sta hotela z usposabljanjem v 
okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom približati vlogo odgovornega državljana, 
osnovne pojme o državi in politiki ter izkušnjo oblikovanja in izmenjave stališč o perečih 
družbenih vprašanjih. več > 
 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 

 
Mladi v Bežigradu praznovali začetek poletnih počitnic – Juhuhu, počitnice so tu! 
Ljubljana, 8. 7. 2014 – Četrtni mladinski center Bežigrad (ČMC Bežigrad), ki deluje v 
okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, je v sodelovanju z Zavodom Nefiks, Dnevnim 
centrom aktivnosti za starejše Bežigrad in Društvom Kulturni vikend, za mlade pripravil 
praznovanje začetka poletnih počitnic. več > 
 
Vir: Javni zavod Mladi zmaji 

 
SREČANJE MLADIH IN POLITIKOV - ZAKAJ PA NE? 

Čas je, da smo/so tudi mladi slišani! Pred predčasnimi volitvami v državni zbor se je 
skupina mladinskih organizacij združila, da pred volitvami organizirajo skupno srečanje 
mladih in politikov. Vabimo vas na dogodek. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Poletni fotografski natečaj »Poletje pod vodo, nad vodo in ob vodi« 

Bliža se poletje, bliža se čas dopustov in potovanj. Kam se bomo letos odpravili in kje 
bomo preživeli lepe trenutke bodisi sami, z našimi prijatelji ali najbližjimi? Mogoče že 
vemo s kom bomo potovali ne pa tudi kje bomo spali. Eni se s tem niti ne obremenjujejo 
saj jim noč pod borovcem ne predstavlja velikega problema, eni pa se teh trenutkov le še 
spominjajo iz časov študentskih let in raje pred odhodom poiščejo ustrezno namestitev. 
več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 

 
“Siva ekonomija v barvah” – projekt za aktivno osveščanje mladih o sivi ekonomiji 

V času poletnih počitnic poteka nagradni natečaj na temo SIVA EKONOMIJA V BARVAH. 
Z natečajem želimo spodbuditi mlade k razmišljanju in aktivnemu sodelovanju pri boju 
proti sivi ekonomiji z umetniškim ustvarjanjem. Na natečaju lahko sodelujejo mladi 
posamezniki ali skupine mladih do 30 let. Štirje zmagovalni umetniški prispevki bodo 
nagrajeni s tabličnim računalnikom. več > 
 
Vir: EIC Univerzum Minerva Maribor 
 
Kaj prinaša socialno podjetništvo? 

Socialno podjetništvo postaja vse bolj atraktivno. Še posebej med mladimi. Gre za nekaj 
novega, nekaj drugačnega, nekaj pozitivnega, skratka nekaj, kar se sliši kul. Kaj je torej 
tisto, kar pri socialnem podjetništvu privlači mlade? več > 
 
Vir: Društvo mladinski ceh 
 
 

http://mlad.si/novica/3029-Z-vipavskimi-gimnazijci-smo-krepili-drzavljansko-kulturo
http://mlad.si/novica/3025-Mladi-v-Bezigradu-praznovali-zacetek-poletnih-pocitnic-Juhuhu%2C-pocitnice-so-tu%21
http://mlad.si/novica/3020-SRECANJE-MLADIH-IN-POLITIKOV---ZAKAJ-PA-NE
http://mlad.si/novica/3019-Poletni-fotografski-natecaj-Poletje-pod-vodo%2C-nad-vodo-in-ob-vodi
http://mlad.si/novica/3016-Siva-ekonomija-v-barvah-projekt-za-aktivno-osvescanje-mladih-o-sivi-ekonomiji
http://mlad.si/novica/3013-Kaj-prinasa-socialno-podjetnistvo
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 MLADI IN SVET 
 
V okviru mreže GLEN nastala evalvacijska študija 
Mreža GLEN (Global Education Network of Young Europeans), katere član je tudi Zavod 
Voluntariat, je ob 10. obletnici svojega delovanja izdala evalvacijsko študijo. več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
Razpis delovnega mesta programskega delavca v SALTO Youth South East Europe 
Resource Center 

Zavod MOVIT objavlja razpis delavnega mesta programskega delavca v SALTO SEE 
Resource centru. Rok za prijavo je 29. avgust 2014. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Mladi globalni zagovovorniki v boju s krizo 

Zavod Voluntariat je v sodelovanju s platformo SLOGA eden izmed akterjev 
mednarodnega projekta 'Challenging the Crisis - Promoting Global Justice and Citizens’ 
Engagement in a Time of Uncertainty'. Namen projekta je usposobiti mlade iz zadolženih 
držav v Evropi (Slovenija, Irska, Grčija, Italija, Španija in Portugalska), da postanejo 
aktivni zagovorniki socialne pravičnosti ter delujejo skupaj in prepoznajo ter premagajo 
težave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize. več > 
 
Vir: Zavod Voluntariat 
 
Mladenki iz Indije v Evropo - Slovenijo 

Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij letošnje leto slavi že 
dvajsetletnico svojega delovanja. Izvaja različne programsko-projektne aktivnosti, v 
uspešnem partnerstvu z lokalno skupnostjo, Mladinskim svetom Ljutomer in Zavodom 
RS za zaposlovanje, območno službo Murska Sobota ter Uradom za delo Ljutomer pa si 
že več let uspešno prizadeva za zaposlovanje mladih, invalidov in posameznikov z manj 
priložnostmi. več > 
 
Vir:MCP-PC NVO 
 
Vloga in pomen transnacionalnih projektov vse večja 

Vloga in pomen mednarodnih projektov in sodelovanj med mladinskimi organizacijami 
po Evropi skozi pobude in programe EK in EP je v zadnjih letih vse bolj v porastu . 
Zadnja leta pa so vedno bolj v ospredju in porastu številni EU projekti, aktivnosti in nove 
pobude, ki nastajajo in žanjejo rezultate na transnacionalnem nivoju med državami 
izven območja EU. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
V MARIBORU PROGRAM PRAKTIČNIH DELAVNIC IN MLADINSKA PREDELOVALNICA IN 
POPRAVLJALNICA 
Konec poletja bodo v KD MC IndiJanez izvajali mladinska programa financirana s strani 
Mestne občine Maribor: sklop (brezplačnih) delavnic praktičnega znanja „Sam svoj 
majster“ in mladinsko predelovalnico "A je to". več > 
 
Vir: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez 

http://mlad.si/novica/3073-V-okviru-mreze-GLEN-nastala-evalvacijska-studija
http://mlad.si/novica/3065-Razpis-delovnega-mesta-programskega-delavca-v-SALTO-Youth-South-East-Europe-Resource-Center
http://mlad.si/novica/3060-Mladi-globalni-zagovovorniki-v-boju-s-krizo
http://mlad.si/novica/3052-Mladenki-iz-Indije-v-Evropo---Slovenijo
http://mlad.si/novica/3043-Vloga-in-pomen-transnacionalnih-projektov-vse-vecja
http://mlad.si/novica/3040-V-MARIBORU-PROGRAM-PRAKTICNIH-DELAVNIC-IN-MLADINSKA-PREDELOVALNICA-IN-POPRAVLJALNICA
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Poletno festivalsko dogajanje v okolici mladinskih centrov s hostli 

Ali poznate zgodbo projekta socialnega podjetništva, ki krepi mladinske turistične 
ponudbe pod sloganom Odkrivaj neodkrito? Projekt MCH turizem (Mladinski centri 
hostli turizem), ki ga vodi in izvaja Mladinska mreža MaMa, povezuje v skupno zgodbo 
10 mladinskih centrov z nastanitvenimi kapacitetami (hostli), ki nudijo popotnikom 
vseh starosti odgovore na popotniške izzive. več > 
 
Vir: Mladinska Mreža MaMa 
 
 

 ORGANIZACIJE 
 
Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu za leto 2013 

Vlada RS se je 24. julija 2014 seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v RS za 
leto 2013. Poročilo zajema samo podatke 449 organizacij, ki so se vpisale v seznam 
prostovoljskih organizacij, vzpostavljen pri AJPES-u. Poročilo prikazuje, da je bilo v 
lanskem letu opravljenih več kot 6 milijonov prostovoljskih ur, k temu pa bi radi prišteli 
še vse neporočane. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Youthpass 
Udeležencem projektov evropskih programov na področju mladine je v pomoč pri opisu 
dosežkov in beleženju kompetenc orodje Youthpass, evropsko orodje za priznavanje 
neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu. več > 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Cherry on the cake ali kako kakovostno načrtovati mladinsko izmenjavo je priročnik za 
izvajalce mladinskih izmenjav 

Pri Nacionalni agenciji je nastal priročnik, kot rezultat nacionalnih usposabljanj, ki jih je 
Nacionalna agencija pod »znamko« Cherry on the cake izvajala od 2012 do 2014. Njihov 
namen je bil spodbujanje višje kakovosti projektov mladinskih izmenjav ter poudarjanje 
vloge mladinskih izmenjav kot tradicionalne in najbolj razširjene oblike učne mobilnosti 
v mladinskem delu. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Napoved EVS usposabljanj 

Zavod MOVIT obvešča, da bo Nacionalna agencija konec avgusta in v začetku septembra 
znova pripravila usposabljanja za prostovoljce Evropske prostovoljne službe (EVS), ki so 
vključeni v projekte sprejete še v Programu Mladi v akciji oziroma že v Programu 
Erasmus+ Mladi v akciji. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Nove delavnice, ki jih pripravlja Sindikat Mladi plus 
Na Sindikatu Maldi plus pripravljajo nove delavnice. Tokrat se boste imeli možnost 
udeležiti delavnice »Kje in kako poiskati prakso v tujini?«, ki bo potekala 29.7.2014 ob 
18h in »Dodatne možnosti in priložnosti po Erazmusu« več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/novica/3038-Poletno-festivalsko-dogajanje-v-okolici-mladinskih-centrov-s-hostli
http://mlad.si/novica/3070-Vlada-se-je-seznanila-s-skupnim-porocilom-o-prostovoljstvu-za-leto-2013
http://mlad.si/novica/3068-Youthpass
http://mlad.si/novica/3067-Cherry-on-the-cake-ali-kako-kakovostno-nacrtovati-mladinsko-izmenjavo-je-prirocnik-za-izvajalce-mladinskih-izmenjav
http://mlad.si/novica/3066-Napoved-EVS-usposabljanj
http://mlad.si/novica/3062-Nove-delavnice%2C-ki-jih-pripravlja-Sindikat-Mladi-plus
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Mladi za mobilnost in dostopnost 

Ob srečanju s koroškimi youth hostli in tiskovni konferenci ob skupnem promocijskem 
orodju slovenskih in avstrijskih youth hostlov v čezmejni regiji Koroški so predstavniki 
vseh treh koroških hostlov na slovenski strani meje izpostavili velike težave pri 
prometnih povezavah, tako javnega prevoza, kot tudi cestnega in železniškega prevoza. 
več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Viva la musica! 

16 mladih je v dobrih 2 mesecih na Socialni akademiji skušalo posneti videospot na 
glasbo izbranih skupin. več > 
 
Vir: Socialna akademija 
 
Popotniško novinarstvo? 
Sliši se zanimivo … A kaj to sploh je? Od kod izvira, kaj pomeni? S takšnimi vprašanji smo 
se 10. julija soočili na naši prvi delavnici v okviru projekta o Popotniškem novinarstvu, 
ki sva jo izvedla Matej Cepin in Rok Pisk. več > 
 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo  
 
Mladinski center Krško na Bašta Festu 2014 

Mladinski center Krško že leta sodeluje z mladinskimi organizacijami ter organizacijami 
za mlade iz pobratenega mesta Bajina Bašta (Srbija). V mesecu juniju je Krško obiskalo 
25 mladih, ki se prostovoljno udejstvujejo v športnih, kulturnih, turističnih, glasbenih,… 
organizacijah v Bajini Bašti. več > 
 
Vir: Mladinski center Krško 
 
Ponudba za skupine v žaru poletne vročine 

Poletna vročina že pripeka s polno močjo. Poletje pa je tudi čas, ko lahko v miru, med 
počitnicami s svojo skupino obiščemo katerega izmed slovenskih krajev ter se 
posvetimo druženju in aktivnostim; lahko pa tudi športnim pripravam ali pa zgolj 
poiščemo kraj, kamor bi se zatekli pred vročino. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Naša prostovoljka Urška Česnik je na predlog Društva CPM postala Naj prostovoljka leta 
2013! 

... in s tem postala že tretja "Naj prostovoljka leta" na predlog Društva Center za pomoč 
mladim! Bravo Urška! več > 
Vir: Društvo center za pomoč mladim  
 
Predaja dobrodelnega namena akcije Luč miru iz Betlehema 

Na zelo vroč dan, še malo ne podoben temperaturam, ki spremljajo akcijo Luč miru iz 
Betlehema, smo obiskali Pediatrično kliniko v Ljubljani, oddelek za otroško hematologijo 
in onkologijo, visoko nad ulico, z razgledom nad okoliške stavbe. več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov  
 
 

http://mlad.si/novica/3057-Mladi-za-mobilnost-in-dostopnost
http://mlad.si/novica/3050-Viva-la-musica%21
http://mlad.si/novica/3035-Popotnisko-novinarstvo
http://mlad.si/novica/3034-Mladinski-center-Krsko-na-Basta-Festu-2014
http://mlad.si/novica/3030-Ponudba-za-skupine-v-zaru-poletne-vrocine
http://mlad.si/novica/3018-Nasa-prostovoljka-Urska-Cesnik-je-na-predlog-Drustva-CPM-postala-Naj-prostovoljka-leta-2013%21
http://mlad.si/novica/3015-Predaja-dobrodelnega-namena-akcije-Luc-miru-iz-Betlehema
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 MNENJA 
 

Intervju - mladi poslanec Kamal Izidor Shaker 

V nedeljo, 13.7.2014, smo na predčasnih volitvah izbirali predstavnike ljudstva v državni 
zbor. Za mlade in mladinske organizacije je tokrat bilo na seznamu kandidacijskih list 
političnih strank dovolj izbire, saj smo imeli možnost izbirati med največ mladimi 
kandidati za poslance doslej. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
USPOSABLJANJE MLADE STROKOVNJAKINJE NA DELOVNEM MESTU V MLADINSKEM 
OKOLJU 

Doroteja Žibert, mlada strokovnjakinja, ki že nekaj časa išče možnost zaposlitve je bila 
vključena v EKTC Maribor v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu. Njeni 
vtisi kot mladinske delavke navdušujejo. več > 
 
Vir: EKTC Maribor 
 
So ti všeč Trbovlje? 

Pričujoči članek je razmišljanje Marine, EVS prostovoljke iz Španije, o življenju, delu in 
ljudeh v Trbovljah. več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
Izražanje kritičnih mnenj mladih do družbe in aktualnih problematik skozi umetnost 

Dozdeva se, da današnje mlade generacije niso več tako 'prodorne' in 'uporniške', da bi 
na sebi lasten kreativen način izražale svoja kritična mnenja do družbe in aktualnih 
problematik skozi umetnost, kot se je to dogajalo pred leti oz desetletji. več > 
 
Vir: Mladinski center Jesenice  
 
Čustva, fuzbal in vse ostalo 
»Kaj prodajate, čustva ali benefite?« me je vprašal mentor v startup šoli. »Ammm, oboje, 
najbrž,« sem odgovoril po svoji kratki pameti. »Komu pa prodajate, podjetjem ali 
končnim uporabnikom?« je nadaljeval. »Jaaaaaaaa …« sem si kupil malo časa, »končnim 
uporabnikom.« več > 
 
Vir: Društvo mladinski ceh 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
ŠTUDENTSKA DELOVNA BRIGADA V ČEPOVANU 
Mladinski center Nova Gorica je letos kot partner sodeloval pri izvedbi 16. Študentske 
delovne brigade, ki je potekala od 18. julija do 27. julija v Čepovanu. več > 
 
Vir: Mladinski center Nova Gorica 
 
 
 

http://mlad.si/novica/3061-Intervju---mladi-poslanec-Kamal-Izidor-Shaker
http://mlad.si/novica/3055-USPOSABLJANJE-MLADE-STROKOVNJAKINJE-NA-DELOVNEM-MESTU-V-MLADINSKEM-OKOLJU
http://mlad.si/novica/3024-So-ti-vsec-Trbovlje
http://mlad.si/novica/3023-Izrazanje-kriticnih-mnenj-mladih-do-druzbe-in-aktualnih-problematik-skozi-umetnost
http://mlad.si/novica/3014-Custva%2C-fuzbal-in-vse-ostalo
http://mlad.si/novica/3072-STUDENTSKA-DELOVNA-BRIGADA-V-CEPOVANU
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Evropski parlament sprejel resolucijo o zaposlovanju mladih 

Evropski parlament je v četrtek, 17. julija 2014, sprejel resolucijo o zaposlovanju mladih. 
Resolucija poziva k odločnejšim ukrepom v boju proti brezposelnosti mladih, tudi s 
vzpostavitvijo skupnih standardov za vajeništvo in dostojno plačilo za mlade. Evropski 
poslanci so izrazili željo po več proračunskih sredstev za evropske programe za odpravo 
brezposelnosti. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Objavljen poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2014 – 2018 

Ajdovščina, 17. julij 2014. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Ajdovščina 
tudi letos podeljujeta certifikat Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih 
lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim 
pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina 
 
KD MC INDIJANEZ JESENI NADALJUJE S PROGRAMOM POSLUH! TER VABI K SODELOVANJU 

Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez bo v letu 2014 nadaljevalo s mladinskim 
programom Posluh!, ki je namenjen povezovanju mladih z mladimi z manj priložnostmi 
in osveščanju javnosti o problemaitki slednjih; letos bodo program tematsko in 
vsebinsko nadgradili. več > 
 
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez 
 
NVO »na pamet« menedžment 

Poletje. Čas nogometa, volitev in močnih čustev. Čas dopustov in oddiha. No, za 
prostovoljce pa bo to tudi čas načrtovanj in snovanj programov za prihajajoče šolsko 
leto. več > 
 
Vir: Društvo mladinski ceh  
 
Sporočilo ob javnih predstavitvah idej mladih v projektu "Mladi bi radi" 

Mladi bi radi prispevali. Mladi bi radi imeli. V okolju, kjer živijo, se izobražujejo in 
razvijajo svoje potenciale. Kadar se pogovarjamo o mladih, je govora o zaposlovanju – 
vendar to še zdaleč ni edino, kar se jih, predvsem srednješolcev tiče. V okviru projekta 
“Mladi bi radi” pod okriljem Zavoda Nefiks so pokazali svojo kreativnost in v obliki 
kratkih stripov prikazali, kakšno okolje si sami želijo in kaj so za to pripravljeni 
prispevati. Gašper 17, pravi: “Na tak način lahko svoje ideje delim z ostalimi krajani, 
mislim, da bi se morali več pogovarjati o tem, kako bomo skupaj živeli še naprej, tudi 
mladi pa lahko ogromno prispevamo”. več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 
 
Poročilo za javnost po dogodku »Zakaj pa ne?« - Srečanje mladih in politikov 

V prostorih kavarne NUK v Ljubljani, je včeraj, 8.7.2014, od 14.30 ure potekal dogodek 
»Zakaj pa ne?« - Srečanje mladih in politikov, katerega namen je bil, predstavnike 
političnih strank opozoriti na teme, ki so relevantne za mlade in vezane na mladinsko 
politiko. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

http://mlad.si/novica/3058-Evropski-parlament-sprejel-resolucijo-o-zaposlovanju-mladih
http://mlad.si/novica/3044-Objavljen-poziv-za-pridobitev-certifikata-Mladim-prijazna-obcina-2014-2018
http://mlad.si/novica/3039-KD-MC-INDIJANEZ-JESENI-NADALJUJE-S-PROGRAMOM-POSLUH%21-TER-VABI-K-SODELOVANJU
http://mlad.si/novica/3031-NVO-na-pamet-menedzment
http://mlad.si/novica/3028-Sporocilo-ob-javnih-predstavitvah-idej-mladih-v-projektu-Mladi-bi-radi
http://mlad.si/novica/3027-Porocilo-za-javnost-po-dogodku-Zakaj-pa-ne---Srecanje-mladih-in-politikov
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Gremo mi na svoje! 

Kako stanovanjsko problematiko mladih rešujemo v Zasavju? več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
ŠPORT KOT METODA V MLADINSKEM DELU 

Kako Mladinski center Trbovlje razume šport kot metodo neformalnega izobraževanja v 
mladinskem delu? več > 
 
Vir: Mladinski center Trbovlje 
 
MLADI: MOŽNE POTI V SVETU NEFORMALNEGA ZNANJA 

EKTC Maribor je v okviru sodelovanja na 1. Festivalu Mladi Maribor izvedel 
naravoslovno-tehnično tekmovanje »Raziskovanje brez meja s Triglavom«, ki je potekalo 
v soboto, 24. maja 2014, med 10.00 in 14.00 uro v prostorih Centra eksperimentov 
Maribor na Glavnem trgu 20 v Mariboru. Pri zasnovi in pripravi dogodka so sodelovali 
mladi demonstratorji iz vrst mladih strokovnjakov in prostovoljcev z znanji iz 
naravoslovja in tehnike. Zmagovalna ekipa »T4« se je za nagrado udeležila ekskurzije na 
Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani. Drugo uvrščena ekipa »Prešernčki« je za nagrado 
prejela ekskurzijo v GEN Krško. več > 
 
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/3026-Gremo-mi-na-svoje%21
http://mlad.si/novica/3022-SPORT-KOT-METODA-V-MLADINSKEM-DELU
http://mlad.si/novica/3017-MLADI-MOZNE-POTI-V-SVETU-NEFORMALNEGA-ZNANJA

