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V mesecu maju izpostavljamo: 
 

 Delavnice za mlade LGBT osebe v Tednu Parade Ponosa 
 Mladi zmaji iz Zaloga že 13. z nogometom proti diskriminaciji 
 Glasbeni videospot se ne posname kar tako 
 Grafit o človekovih pravicah 
 Dvajseti Teden mladih! v Kranju 
 Anketa o politiki 
 NATEČAJ „MLADI BI RADI“ 
 Kandidati soočili mnenja o gospodarskih razmerah, evropskepticizmu, 

brezposlenosti in mobilnosti mladih 
 V Kamniku premierno oddajal Radio Kamn'k 
 Bzzz, bzzz, izšla je četrta Replika! 
 Na Poti ob žici za strpnost in pravico do vode 
 Moja prihodnost na podeželju – da ali ne 
 Poročilo prostovoljcev Društva Center za pomoč mladim o udeležbi na 

mednarodnem seminarju "Youthful Communities: Young People in Community 
Action" 

 SPOROČILO - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 Festival Mladi Maribor 
 V Kopru srečanje z mlajšimi kandidatkami in kandidati na listah za volitve v 

Evropski parlament 
 Sodeluj in širi svoje znanje 
 MIKK-ov urbani permakulturni vrtiček 
 V aprilu smo začeli izvajati Sezamov mladinski ekološki projekt »Od besed k 

dejanjem 2014« 
 Javna tribuna “Brezposelnost in prekernost: vzroki in ideološka ozadja” 
 Maribor ponovno ovekovečen s spomini 
 SKAVTI IN SVETOVNA KONFERENCA MLADIH 2014 NA ŠRILANKI 
 Prostovoljstvu prijazna mesta 
 Projekt vzpostavljanja partnerstva Bridge to East 
 Mladi zmaji na festivalih 
 Dom – ljubezen? 
 O projektu Služba me ne išče 
 Državno mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta 
 Pilotni poklicni tabor - Ko bom velik, bom… 
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 Srečanje članic mreže MINVOS - Znanje nas krepi in povezuje 
 Glas mladih s predlogi o razvoju občine 
 KOLEGICE IZMENJUJEMO RECEPTE ZA USPEH 
 Usposabljanje Ustvari film - po rdeči preprogi do zvezd 
 ANKETA – Nacionalno srečanje projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! 

 MLADI V DIALOGU Z ODLOČEVALCI V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 Poziv k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa Prvi izziv 
 Sveže ideje za prenovljen certifikat Mladim prijazna občina 
 Festival prostovoljstva 2014 
 Soočenje kandidatov za evropske volitve: Mladi organiziramo razgovor za službo 
 Letno srečanje ustvarjalnih 
 Slovenomad.si – Odkrivaj neodkrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uredništvo portala mlad.si. 
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 MLADI 

 
Delavnice za mlade LGBT osebe v Tednu Parade Ponosa 

Društvo Parada Ponosa tudi to leto organizira Teden Parade Ponosa 2014, ki se bo začel 
7. junija in bo trajal do 14. junija, kjer bodo vidna telesa zahtevala enakost in svobodo 
biti, kar so drugi vsak dan. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Projekt "DOŽIVETJA" 

V MKC Slovenj Gradec želimo s projektom "Doživetja" oblikovati atraktivno turistično 
ponudbo za mlade, ki poteka v povezavi z lokalno mladino. Združili bomo različne 
aktivnosti, ki ponujajo »doživetja« v polnem pomenu besede. več > 
 
Vir: MKC Slovenj Gradec, MMC Koroške, Hostel Slovenj Gradec 

 
Predavanje "Birokracija pri odhodu v tujino" 

Sindikat Mladi plus in Info ŠKUC vabita na novo brezplačno predavanje z naslovom 
"Birokracija pri odhodu v tujino" več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 

 
Mladi zmaji iz Zaloga že 13. z nogometom proti diskriminaciji 

Četrtni mladinski center Zalog, ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, je v 
sodelovanju z Društvom DIH - Enakopravni pod mavrico, Zavodom enostavno prijatelji 
in številnimi prostovoljci, na Plati, športnem igrišču Osnovne šole Zalog, pripravil 13. 
izvedbo družabno rekreativne prireditve Plata 2013 – Z nogometom proti diskriminaciji. 
Ob tej priložnosti je ČaMaC, kot mladostniki imenujejo svoj center v Zalogu, obeležil tudi 
sedmo obletnico svojega delovanja. Na Plati smo v pravem poletnem vremenu, utrjevali 
prijateljske vezi, krepili občutek za fair – play in razbijali predsodke do drugačnosti. več 
> 
 
Vir: Marko Taljan, koordinator Četrtnega mladinskega centra Zalog, Javni zavod Mladi zmaji 
 
Glasbeni videospot se ne posname kar tako 
Na glasbo 6-ih glasbenih skupin, ki so sestavljene iz mladih predstavnikov naše družbe, 
bodo mladi posneli 6 glasbenih videospotov. več > 
 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo  
 
Grafit o človekovih pravicah 

Kdor se bo sprehajal med bežigrajskimi bloki v Ljubljani, se mu bo korak zagotovo sam 
od sebe zaustavil ob pisano grafitiranih zidovih bloka, kjer deluje Četrtni mladinski 
center Bežigrad. več > 
 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo  
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2941-Delavnice-za-mlade-LGBT-osebe-v-Tednu-Parade-Ponosa
http://mlad.si/novica/2933-Projekt-DOZIVETJA
http://mlad.si/novica/2932-Predavanje-Birokracija-pri-odhodu-v-tujino
http://mlad.si/novica/2924-Mladi-zmaji-iz-Zaloga-ze-13.-z-nogometom-proti-diskriminaciji
http://mlad.si/novica/2924-Mladi-zmaji-iz-Zaloga-ze-13.-z-nogometom-proti-diskriminaciji
http://mlad.si/novica/2920-Glasbeni-videospot-se-ne-posname-kar-tako
http://mlad.si/novica/2919-Grafit-o-clovekovih-pravicah
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Tisočič pomagamo mobilnosti mladim 

Spletni časopis "Svetovni popotnik", ki izhaja na spletnem portalu www.globetrotter.si 
že od avgusta 2008 podpira in promovira mobilnost mladih s svojo izobraževalno in 
informativno vsebino. V skoraj sedmih letih delovanja smo začeli število informacij, 
nasvetov in namigov ter obvestil meriti v štirimestnih številkah. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije  
 
Dvajseti Teden mladih! v Kranju 
Kranj, 21. maj 2014 – Od 9. do 17. maja je dogajanje v Kranju popestril že dvajseti Teden 
mladih. Festival, ki ga organizira Klub študentov Kranj, je letos obsegal več kot 180 
dogodkov, ki so jih aktivisti pripravili skupaj z lokalnimi društvi in organizacijami. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Anketa o politiki 

S projektom Mladi bi radi, ki ga izvaja Zavod Nefiks, skušamo mlade spodbuditi tudi k 
aktivni participaciji v lokalnem okolju. V duhu prihajajočih volitev v Evropski parlament 
nas zato zanima kaj mladi v Sloveniji menijo o politiki in zakaj jih (ne) zanima. več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 
 
NATEČAJ „MLADI BI RADI“ 
Zavod NEFIKS objavlja natečaj za kreativne posameznike pod naslovom: "MLADI BI 
RADI". Kaj pogrešaš v lokalnem okolju, česa si želiš in kaj si pripravljen/a prispevati, da 
se bo to zgodilo? Svoje ideje nam sporoči v obliki stripa v katerem pokažeš kaj bi rad/a 
imel/a in kaj lahko prispevaš. Strip lahko narišeš sam/a, si pomagaš s katero izmed 
spletnih aplikacij ali pa nam pošlješ le idejo in bomo strip oblikovali mi. več > 
 
Vir: zavod Nefiks - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 
 
Nove mladinske organizacije kot novo bogastvo lokalnih skupnosti 

Mojstrana, 14. maj 2014. Kranjska Gora je v tem letu bogatejša za novo mladinsko 
strukturo – Društvo mladih Kranjska Gora - ki je tudi prva mladinska struktura v občini. 
več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 
 
Kandidati soočili mnenja o gospodarskih razmerah, evropskepticizmu, brezposlenosti in 
mobilnosti mladih 

V Središču Rotunda je v četrtek, 15. maja 2014 potekalo srečanje mlajših kandidatov in 
kandidatk na listah za evropske volitve 2014. več > 
 
Vir: Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper Središče Rotunda, Centro Sociale di 
Primorska 
 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2917-Tisocic-pomagamo-mobilnosti-mladim
http://mlad.si/novica/2915-Dvajseti-Teden-mladih%21-v-Kranju
http://mlad.si/novica/2914-Anketa-o-politiki
http://mlad.si/novica/2913-NATECAJ-MLADI-BI-RADI
http://mlad.si/novica/2911-Nove-mladinske-organizacije-kot-novo-bogastvo-lokalnih-skupnosti
http://mlad.si/novica/2909-Kandidati-soocili-mnenja-o-gospodarskih-razmerah%2C-evropskepticizmu%2C-brezposlenosti-in-mobilnosti-mladih
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Dogodek Hostelling International Korea 

Od 21. julija do 6. avgusta 2014 bosta v Seulu potekala dogodka, ki jih organizira 
Hostelling International Korea z namenom, da bi povezali ljudi okoli sveta. Udeleženci se 
bodo imeli priložnost družiti z ljudmi iz različnih koncev sveta in se z njimi zabavati, 
igrati pantomimo ali se udeležiti talent šova, izvedeti kaj več o njihovi kulturi in zraven 
še spoznati Seul. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije  
 
V Kamniku premierno oddajal Radio Kamn'k 

Mladinski center Kotlovnica in dijaki GSŠRM pripravili prvo oddajanje Radia Kamn'k več 
> 
 
Vir: MC Kotlovnica 
 
Humanitarne aktivnosti mladih v Mc Krško za poplavljena območja v Srbiji in BIH 

Tudi mladi iz občine Krško, so se z veliko željo pa pomoči  odzvali na naravno katastrofo, 
ki se trenutno dogaja v državah naše bivše republike. Za pomoč svojim... več > 
 
Vir: Mladinski center Krško 
 
Zavod MOBIN išče udeleženca mednarodnega poletnega tabora Eating City v Franciji 

Te zanima vse o hrani, njeni pripravi, procesih proizvodnje, o vplivih teh procesov na 
okolje, odnos prehrambene industrije in razvoj urbanih središč in še polno drugih tem? 
Če te zanimajo te teme, trajnostni vidik in naša prihodnost potem je poletni tabor 
“Eating City” idealni kraj za tebe, kjer boš lahko poleg 29 mladih iz mediteranskih držav 
brezplačno delil ali izpopolnil svoje znanje. več > 
 
Vir: Mobin, Zavod za mobilnost in informiranje mladih 
 
Brezplačna učna pomoč 

V MC Brežice bomo organizirali brezplačno učno pomoč iz angleškega in slovenskega 
jezika.   K projektu so vabljeni učenci oz. dijaki, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Z... več > 
 
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 
Bzzz, bzzz, izšla je četrta Replika! 

Ta razkriva, da so mladi s padcem vlade spet ostali sami – in sami bodo morali najti pot 
naprej. Tako kot si morajo tudi sami izboriti delovno mesto in odločneje zakorakati v 
podjetništvo. Socialna podjetja in zadruge lahko mladim olajšajo vstop na trg dela, ki ga 
sicer obvladuje pogosto nemoralno pehanje za dobičkom. In pri tem turbokapitalizem 
spet pozablja na posameznika, na osnovno celico družbe. več > 
 
Vir: Zavod Beta 
 
Na Poti ob žici za strpnost in pravico do vode 

Amnesty International letos na Poti skozi animacijo za mlade za strpnost in s peticijo za 
pravico do vode za vse več > 
 
Vir: Društvo Amnesty international Slovenije 
 

http://mlad.si/novica/2908-Dogodek-Hostelling-International-Korea
http://mlad.si/novica/2906-V-Kamniku-premierno-oddajal-Radio-Kamnk
http://mlad.si/novica/2906-V-Kamniku-premierno-oddajal-Radio-Kamnk
http://mlad.si/novica/2905-Humanitarne-aktivnosti-mladih-v-Mc-Krsko-za-poplavljena-obmocja-v-Srbiji-in-BIH
http://mlad.si/novica/2902-Zavod-MOBIN-isce-udelezenca-mednarodnega-poletnega-tabora-Eating-City-v-Franciji
http://mlad.si/novica/2899-Brezplacna-ucna-pomoc
http://mlad.si/novica/2894-Bzzz%2C-bzzz%2C-izsla-je-cetrta-Replika%21
http://mlad.si/novica/2893-Na-Poti-ob-zici-za-strpnost-in-pravico-do-vode
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Dan Evrope z EVS prostovoljkama v MC Brežice 

V letošnjem letu sta v Mladinskem centru Brežice na EVS izmenjavi Ana iz Španije in 
Marie iz Francije, zato smo se odločili, da v soboto, 10. maja ob dnevu Evrope v 
sodelovanju z... več > 
 
 Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
 
Moja prihodnost na podeželju – da ali ne 
V mladem, niti še ne eno leto ustanovljenem društvu podeželske mladine Spodnje 
Podravje, smo v januarju izvedli projekt okrogle mize na temo mladih in kmetijstva. Iz 
vidika organizacije je bila to za nas povsem nova izkušnja, zato smo se od trenutka, ko 
smo rekli: organizirajmo posvet in do trenutka, ko smo zadovoljni proslavljali uspeh, 
naleteli na marsikateri izziv. več > 
 
Vir: Zveza Slovenske podeželske mladine 
 
Poročilo prostovoljcev Društva Center za pomoč mladim o udeležbi na mednarodnem 
seminarju "Youthful Communities: Young People in Community Action" 

Prostovoljci Društva Center za pomoč mladim smo se med 4. 5 in 10. 5 2014 udeležili 
mednarodnega izobraževanja v Bratislavi, ki ga je organizirala organizicija Ulita, ki s 
svojim delom poskuša izboljšati kakovost življenja otrok in mladih, ki živijo v urbanih 
skupnostih. več > 
 
Vir: Društvo Center za pomoč mladim 
 
SPOROČILO - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporoča, da bo v času 
opravljanja tekočih poslov vlade nadaljevalo z delom na vseh področjih in tako lahko 
pričakujemo v kratkem program PRVI IZZIV. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Mladi furajo 0,0! 
Maj je mesec mladih in mesec zabav za mlade, ki pa na žalost s seboj prinesejo tudi več 
vožnje pod vplivom alkohola. Ta je namreč še vedno eden izmed najpogostejših razlogov 
prometnih nesreč med mladimi. Zato bo maja v okviru programa Izberi Sam in projekta 
After taxi pod okriljem Združenja DrogArt potekala osveščevalna kampanja Furam 0,0. 
več > 
 
Vir: Anja Mihevc, Združenje DrogArt 
 
Konferenca »Z glavo in trebuhom za pametjo in kruhom« 
Za in proti - zavod za kulturo dialoga vas vabi na konferenčno srečanje v sklopu projekta 
»«Uživajmo evropsko državljanstvo« o mobilnosti izobražene mladine v evropskem 
prostoru »Z glavo in trebuhom za pametjo in kruhom«, ki bo potekala v sredo, 14. maja 
2014 in bo potekala med 10.00 in 15.00 uro v prostorih ljubljanske študentske kulture, 
Klubu K4. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 

http://mlad.si/novica/2884-Dan-Evrope-z-EVS-prostovoljkama-v-MC-brezice
http://mlad.si/novica/2886-Moja-prihodnost-na-podezelju-da-ali-ne
http://mlad.si/novica/2885-Porocilo-prostovoljcev-Drustva-Center-za-pomoc-mladim-o-udelezbi-na-mednarodnem-seminarju-Youthful-Communities-Young-People-in-Community-Action
http://mlad.si/novica/2882-SPOROCILO---Ministrstvo-za-delo%2C-druzino%2C-socialne-zadeve-in-enake-moznosti
http://mlad.si/novica/2881-Mladi-furajo-0%2C0%21
http://mlad.si/novica/2880-Konferenca-Z-glavo-in-trebuhom-za-pametjo-in-kruhom
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1. Festival Mladi Maribor 

Po letu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 je nastala ideja o 1. festivalu Mladi 
Maribor, s katerim želijo v urban prostor mesta vnesti mladost in ga napolniti s svežo 
energijo. Festival se bo odvijal med 18. in 31. majem 2014 po različnih prizoriščih v 
centru in drugih predelih mesta Maribor, pod okriljem Urada za kulturo in mladino 
Mestne občine Maribor in v soorganizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
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 
 
VEST: Festival prostovoljstva v Mariboru 2014 
Mreža lokalnih prostovoljskih organizacij »Prostovoljstvo v Mariboru«, ki jo koordinira 
Mladinski-informacijsko svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske mreže 
Maribor, te med 19. in 25. 5. 2014 vabi na “Festival prostovoljstva v Mariboru 2014”. več 
> 
 
Vir: Nataša Usar, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 
 
V Kopru srečanje z mlajšimi kandidatkami in kandidati na listah za volitve v Evropski 
parlament 
Pred prihajajočimi evropskimi volitvami v Središču Rotunda, Koper pripravljajo v 
četrtek 15. maja 2014 dva povezana dogodka: brezplačno delavnico javnega nastopanja, 
argumentacije in debatiranja za mlade ter srečanje z mlajšimi kandidatkami in kandidati 
na listah za volitve v Evropski parlament. več > 
 
Vir: Središče Rotunda, pomorski družbeni center/Centro Sociale di Primorska 
 
Podaj ključ do sanj! 

Vsi otroci in mladi imajo sanje. Mnogim pa se na poti do sanj pojavijo ovire, ki jih sami ne 
zmorejo premagat.   Projekt Podaj ključ do sanj je produkt prizadevanj predsednika 
države RS... več > 
 
Vir: Društvo Unicef Slovenija 
 
Predstavitev programov mednarodnega prostovoljstva: PROSTOVOLJEC TUDI MED 
POČITNICAMI 

Zavod Voluntariat vas vabi na predstavitev programov mednarodnega prostovoljstva. V 
petek, 16. maja 2014, ob 16. uri v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva ulica 7 v 
Ljubljani)... več > 
 
Vir: Voluntariat Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2878-1.-Festival-Mladi-Maribor
http://mlad.si/novica/2877-Aktivno-igrisce-Gimnazije-Sentvid
http://mlad.si/novica/2875-VEST-Festival-prostovoljstva-v-Mariboru-2014
http://mlad.si/novica/2875-VEST-Festival-prostovoljstva-v-Mariboru-2014
http://mlad.si/novica/2874-V-Kopru-srecanje-z-mlajsimi-kandidatkami-in-kandidati-na-listah-za-volitve-v-Evropski-parlament
http://mlad.si/novica/2871-Podaj-kljuc-do-sanj%21
http://mlad.si/novica/2869-Predstavitev-programov-mednarodnega-prostovoljstva-PROSTOVOLJEC-TUDI-MED-POCITNICAMI
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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. Dogodki, kjer je 
združeno tako neformalno učenje kot zabava so pravi raj za mladino, saj jim le to 
omogoča širjenje splošne razgledanosti na simpatičen in sproščen način. več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije  
 
MIKK-ov urbani permakulturni vrtiček 

V MIKK-u smo izvedli delavnico in postavitev urbanega permakulturnega vrtička. 
Projekt razširja razumevanje trajnostnega sobivanja z naravo v urbanih naseljih ter 
vspodbuja razmišljanje o vlogi človeka v specifičnem okolju. več > 
 
Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 
 
ŠKUC vabi mlade na ustvarjalne delavnice GLBT literature 
Delavnice pisanja GLBT literature s priznanimi ustvarjalci več > 
 
Vir: Društvo študentski kulturni center 
 
V aprilu smo začeli izvajati Sezamov mladinski ekološki projekt »Od besed k dejanjem 
2014« 

Skupaj z mladimi prostovoljci, dijaki iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana 
smo počistili tri površine na Koseškem bajerju, ki so popolnoma poraščene z invazivnim 
Japonskim dresnikom. več > 
 
Vir: Društvo SEZAM 
 
Bežigrajski Mladi zmaji "Športali za spremembo" 

V Četrtnem mladinskem centru Bežigrad, Javnega zavoda Mladi zmaji, smo se že tretje 
leto zapored priključili vseslovenski akciji Dan za spremembe, katere pobudnik in 
organizator je Slovenska filantropija. Dobrodelno akcijo, ki je potekala v četrtek, 24. 
aprila 2014, smo poimenovali »Športaj za spremembo«, saj smo spodbudili mlade, 
njihove starše in druge prebivalce Četrtne skupnosti Bežigrad, da s športno aktivnostjo 
pozitivno vplivajo na spremembe v lokalni skupnosti. več > 
 
Vir in zapisala: Sandra Smiljanić, koordintorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad 
 
VEST: Javna tribuna “Brezposelnost in prekernost: vzroki in ideološka ozadja” 
Pekarna Magdalenske mreže vsled praznika dela vabi v četrtek, 8. 5. 2014, ob 18:00 v 
svoje prostore na javno tribuno z naslovom »Brezposelnost in prekernost: vzroki in 
ideološka ozadja«, ki je v prvi vrsti namenjena mladim in problematiziranju negotovih 
oblik dela ter kritiki različnim zaposlitvenim programom in aktivnim politikam 
zaposlovanja. Gostje javne tribune bodo Natan Vitežnik iz Študentskega društva Iskra, 
dr. Primož Krašovec z Inštituta za delavske študije in dr. Rudi Klanjšek, soavtor 
raziskave Mladina 2013. Javna tribuna je del cikla "Beremo s teto Roso". več > 
 
Avtorica in vir: Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže Maribor 
 

http://mlad.si/novica/2864-Sodeluj-in-siri-svoje-znanje
http://mlad.si/novica/2866-MIKK-ov-urbani-permakulturni-vrticek
http://mlad.si/novica/2865-SKUC-vabi-mlade-na-ustvarjalne-delavnice-GLBT-literature
http://mlad.si/novica/2861-V-aprilu-smo-zaceli-izvajati-Sezamov-mladinski-ekoloski-projekt-Od-besed-k-dejanjem-2014
http://mlad.si/novica/2860-Bezigrajski-Mladi-zmaji-Sportali-za-spremembo
http://mlad.si/novica/2859-VEST-Javna-tribuna-Brezposelnost-in-prekernost-vzroki-in-ideoloska-ozadja
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Maribor ponovno ovekovečen s spomini 

V sredo, 23.4., so c lani Kulturnega drus tva Mladinski center IndiJanez izvedli akcijo 
poimenovano Ovekovec imo spomine. Akcija je bila prvič izvedena lani novembra v 
okviru Evropske prestolnice Mladih 2013, ko je doživela izjemno pozitiven odziv, zato so 
se v društvu odločili akcijo ponoviti. Akcija traja do 9.5. 2014. več > 
 
Vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez  

 
 

 MLADI IN SVET 
 
Obisk podmladka Evropske ljudske stranke (YEPP-a) v Sloveniji 

V četrtek, 15. maja 2014, je Slovenija dobila pomemben obisk iz tujine. Delegacija mladih 
članov YEPP-a, podmladka Evropske ljudske stranke, se je ustavila v Sloveniji v okviru 
kampanje pred evropskimi volitvami. Njihovo geslo »Juncker for president« je poleg 
pestrega vremenskega dogajanja ta večer zaznamovalo Slovensko Bistrico. več > 
 
Vir: Mlada Slovenija - podmladek Nsi 
 
SKAVTI IN SVETOVNA KONFERENCA MLADIH 2014 NA ŠRILANKI 

Slovenski skavti smo sodelovali na svetovni konferenci mladih, ki je med 6. in 10. majem 
potekala na Šrilanki, in sicer pod naslovom "Krepitev vloge mladih pri razvoju". več > 
 
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavotv 
 
Trg dela v Madžarski in spodbujanje zaposlitev mladih v Sloveniji 

V sredo, 6. maja sta se predstavnika Mladinskega centra Prlekije-Pokrajinskega centra 
nevladnih organizacij skupaj z mladimi iz Pomurja in širše Slovenije ter Madžarske 
udeležila... več > 
 
Vir: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij 
 
 
 

 ORGANIZACIJE 
 
Prostovoljstvu prijazna mesta 

V četrtek, 22. maja je Slovenska Filantropija podelila naziv Prostovoljstvu prijazno 
mesto. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Humanitarna akcija v Mladinskem centru Litija 

V litijskem Mladinskem centru smo se ob prvih poročilih, da so Srbijo in BiH doletele 
katastrofalne poplave odločili, da bomo pomagali. Prostovoljci so se organizirali v hipu, 
po mestu... več > 
 
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2858-Maribor-ponovno-ovekovecen-s-spomini
http://mlad.si/novica/2897-Obisk-podmladka-Evropske-ljudske-stranke-YEPP-a-v-Sloveniji
http://mlad.si/novica/2892-SKAVTI-IN-SVETOVNA-KONFERENCA-MLADIH-2014-NA-SRILANKI
http://mlad.si/novica/2883-Trg-dela-v-Madzarski-in-spodbujanje-zaposlitev-mladih-v-Sloveniji
http://mlad.si/novica/2937-Prostovoljstvu-prijazna-mesta
http://mlad.si/novica/2935-Humanitarna-akcija-v-Mladinskem-centru-Litija
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Opremite vaše prostovoljce 

Na Slovenski filantropiji je na voljo več izdelkov, s katerimi lahko opremite vaše 
prostovoljce. Prostovoljci morajo biti prepoznavni. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Projekt vzpostavljanja partnerstva Bridge to East 
Med 17.5. in 25.5.2014 se je MCC ekipa udeležila projekta vzpostavljanja partnerstev 
Bridge to East v Moldaviji, na katerem so sodelovale mladinske organizacije iz Danske, 
Moldavije,... več > 
 
Vir: Celjski mladinski center  
 
Mladi zmaji na festivalih 
Javni zavod Mladi zmaji se že vrsto let vključuje v predstavitve na ljubljanskih festivalih. 
Tudi v tem letu se je pridružil dvema pomembnima festivaloma – Paradi učenja in 
Festivalu prostovoljstva. več > 
 
Zapisala/vir: Sandra Smiljanič, koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad, Javni zavod 
Mladi zmaji 
 
Dom – ljubezen? 
Kaj sploh je domoljubje? Se domoljubje izrablja le v politične in ideološke namene, s 
čimer se pozitiven prizvok sprevrača v negativnega? Domoljubje pomeni poznati in 
spoštovati svojo zgodovino in kulturo ter ne samo leporečiti o lepotah domovine. 
Pomeni biti odgovoren državljan, ki spoštuje sodržavljane in državo. Domoljubje ne 
more in ne sme biti nekaj, kar si, oziroma nekaj, kar se odločiš biti, ampak nekaj, k čemur 
stremiš. več > 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 
 
O projektu Služba me ne išče 
Druga sezona klubov »Služba me ne išče« ki se ob podpori blagovne znamke Orto izvaja 
pod okriljem Zavoda Nefiks, je že več kot 20 udeležencem v različnih krajih po Sloveniji 
prinesla možnosti za delo. V času, ko so zaposlitvene priložnosti za mlade slabše, so se 
klubovci iskanja in ustvarjanja zaposlitev lotili drugače. »Toliko potencialnih 
zaposlovalcev, kot sem jih srečala v času kluba, nisem srečala ves čas svojega 
izobraževanja«, je zadovoljna Monika. več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS 
 
Državno mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta 
ORMOŽ – Gasilska zveza Slovenije je v sodelovanju z GZ Ormož v soboto, 17. maja 2014, 
organiziralo državno mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Na 
tekmovanju je sodelovalo 192 ekip oziroma 2000 mladih. več > 
 
Vir: Janja Vlaj, članica MS GZS 
 
 
 
 
 

http://mlad.si/novica/2931-Opremite-vase-prostovoljce
http://mlad.si/novica/2930-Projekt-vzpostavljanja-partnerstva-Bridge-to-East
http://mlad.si/novica/2925-Mladi-zmaji-na-festivalih
http://mlad.si/novica/2922-Dom-ljubezen
http://mlad.si/novica/2921-O-projektu-Sluzba-me-ne-isce
http://mlad.si/novica/2907-Drzavno-mladinsko-gasilsko-tekmovanje-za-memorial-Matevza-Haceta
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2. VSESLOVENSKA ZELEMENJAVA 

MIKK Murska Sobota je v sodelovanju s Hišo Sadeži družbe Murska Sobota organiziral 
Zelemenjavo, ki je istočasno potekala v 27. mestih po Sloveniji. več > 
 
Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 
 
Pilotni poklicni tabor - Ko bom velik, bom… 
Med 16. in 18. aprilom je v Mladinskem centru Krško potekal pilotni poklicni tabor Ko 
bom velik, bom… Tabor je nastal v organizaciji Mladinske mreže MaMa in Mladinskega 
centra Krško, udeležilo pa se ga je 14 mladih iz petih osnovnih šol v Posavju. več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
Srečanje članic mreže MINVOS - Znanje nas krepi in povezuje 
V sredo, 14. maja 2014 ob 9.00, v AHOTEL hotelu v Ljubljani mreža MINVOS organizira 
srečanje članic mreže ob zaključku druge stopnje projekta MINVOS – Znanje za vse. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Kam se boste odpravili to poletje? 

Poletje trka na vrata, tudi vrata hostlov, ki so primerni za skupine. V zadnjih 
spomladanskih novičkah vam predstavljamo hostel Bovec, kjer boste na svoj račun prišli 
predvsem adrenalinski odvisniki in ljubitelji neokrnjene narave. V Postojni vas čaka 
prenovljen hostel Proteus, postojna pa s turistično atrakcijo št. 1 v Sloveniji - Postojnsko 
jamo, ki je prava osvežitev v vročih poletnih dneh..... več > 
 
Vir: Popotniško združenje Slovenije 
 
Teden dni do nevladniške konference o sodelovanju z gospodarstvom – prijave še odprte! 

Samo še teden dni nas loči do Nacionalne konference NVO: še neodkriti potenciali 
sodelovanja z gospodarstvom, ki bo potekala 15. maja 2014 v Hotelu Union v Ljubljani. 
več > 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
Glas mladih s predlogi o razvoju občine 

Mladi v Bistrici ob Sotli imamo izdelane smernice razvoja občine za prihodnjih pet let. V 
javni predstavitvi predloga strategije smo spregovorili o sklopu ukrepov, s katerimi bi 
bilo mogoče izboljšati pogoje za življenje mladih v občini. več > 
 
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 
 
KOLEGICE IZMENJUJEMO RECEPTE ZA USPEH 

Kolegice smo se odločile, da nadaljujemo svojo uspešno akcijo, s katero smo že dosegle 
zavedanje odločevalcev o problematiki visoke stopnje brezposelnosti med mladimi 
ženskami, »Kolegice grejo na ministrstva s piškoti« in zato, v sredo, 7. maja 2014 ob 17. 
uri, organiziramo posvet “Kolegice izmenjujemo recepte za uspeh” in tako ponovno 
opozorimo na trenutno problematiko zaposljivosti mladih žensk. Vljudno vas vabimo, da 
se nam na ta dan pridružite in z nami delite svojo zgodbo o uspehu. več > 
 
Vir: Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 
 

http://mlad.si/novica/2895-2.-VSESLOVENSKA-ZELEMENJAVA
http://mlad.si/novica/2888-Pilotni-poklicni-tabor---Ko-bom-velik%2C-bom
http://mlad.si/novica/2879-Srecanje-clanic-mreze-MINVOS---Znanje-nas-krepi-in-povezuje
http://mlad.si/novica/2873-Kam-se-boste-odpravili-to-poletje
http://mlad.si/novica/2872-Teden-dni-do-nevladniske-konference-o-sodelovanju-z-gospodarstvom-prijave-se-odprte%21
http://mlad.si/novica/2867-Glas-mladih-s-predlogi-o-razvoju-obcine
http://mlad.si/novica/2862-KOLEGICE-IZMENJUJEMO-RECEPTE-ZA-USPEH
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Usposabljanje Ustvari film - po rdeči preprogi do zvezd 

V 3 mesecih so mladi s pomočjo strokovnih mentorjev napisali scenarij za svoj kratki 
film, se naučili režije in dela s polprofesionalno snemalno opremo ter montaže v 
profesionalnem programu, 22. 4. 2014 pa so na premieri pred polno Arrupejevo 
dvorano končne izdelke prikazali širši javnosti. več > 
 
Vir: Socialna akademija - zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo  
 
 
 
 
 

 MNENJA 
 

ANKETA – Nacionalno srečanje projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! 

V petek, 16. maja, je v Državnem zboru potekalo nacionalno srečanje dialoga med 
mladimi in odločevalci v sklopu strukturiranega dialoga. Dialog se je pričel ob 12.00 in 
zaključil ob 14.00. Odločevalcem se je predstavilo nacionalne ukrepe, ki so plod dela 
mladih, ki so sodelovali na 10 lokalnih dogodkih po Sloveniji. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
 
 
 

 STRUKTURIRANI DIALOG 
 
 
MLADI V DIALOGU Z ODLOČEVALCI V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE 

V Državnem zboru RS je v petek, 16.5. 2014, potekalo zaključno nacionalno srečanje 
projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! »Mladi smo potencial in ne strošek!« sporočajo 
mladi v okviru projekta Dialog mladih 2.1: Vklopi se! več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si, Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije 
 
 
 
 

 MLADINSKI SEKTOR 
 
EKSPERIMENTALNE DELAVNICE S PODROČJA VARNOSTI 

EKTC Maribor je v okviru sodelovanja na 1. Festivalu Mladi Maribora dne 20. maja 2014 
med 10. in 13. uro na Trgu Leona Štuklja izvedel dogodek eksperimentalnih delavnic 
KUŽA PAZI RAZISKUJE. Dogodek so pripravili in izvedli mladinski delavci - 
demonstratorji iz vrst mladih strokovnjakov in prostovoljcev. Delavnice so bile 
namenjene osveščanju najmlajših o dogajanju v naravi in pri kemiji v domači kuhinji, kaj 
pomeni »kislo« in kaj »bazično«. Glavni poudarek je bil na varnosti otrok pri kemijskih 
poskusih in uporabi zaščitnih sredstev (na primer rokavic in očal). V dodatno pomoč o 
varnosti v naravi, doma in vrtcu, na sprehodih po mestu, pri prečkanju prehodov za 
pešce in pred semaforji je bila z nami maskota Kuža Pazi. več > 
 

http://mlad.si/novica/2857-Usposabljanje-Ustvari-film---po-rdeci-preprogi-do-zvezd
http://mlad.si/novica/2940-ANKETA-Nacionalno-srecanje-projekta-Dialog-mladih-2.1-Vklopi-se%21
http://mlad.si/novica/2901-MLADI-V-DIALOGU-Z-ODLOCEVALCI-V-DRZAVNEM-ZBORU-REPUBLIKE-SLOVENIJE
http://mlad.si/novica/2934-EKSPERIMENTALNE-DELAVNICE-S-PODROCJA-VARNOSTI
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Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor 
 
Poziv k takojšnjemu pričetku izvajanja ukrepa Prvi izziv 

Vlada Republike Slovenije je 30. januarja letos sprejela Jamstvo za mlade – izvedbeni 
načrt 2014-2015, ki zajema tudi ukrep Prvi izziv. Cilj ukrepa je bil omogočiti 3.176 
zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno, skupaj s 
3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. V ukrep bi se lahko vključili prvi 
iskalci zaposlitve do 29. leta starosti, iz vzhodne kohezijske regije (vzhodne Slovenije). 
več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si  
 
Razstava študentov Pedagoške fakultete iz Maribora v galeriji Media Nox 

V galeriji Media Nox je do 27. junija na ogled razstava umetniških del študentov Oddelka 
za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. več > 
 
Vir: Mladinski kulturni center Maribor / Ob železnici 16 / 2000 Maribor / www.mkc.si 
 
Kako sistematično beležiti neformalno izobraževanje? Delavnica. 
Delavnica o beleženju in priznavanju neformalnega izobraževanja - Unique učne značke 
več > 
 
Vir: TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo 
 
Sveže ideje za prenovljen certifikat Mladim prijazna občina 

Sežana, 16. maj 2014. Mladi iz Sežane so programu Mladim prijazna občina prispevali 
svoje ideje. več > 
 
Vir: Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina 
 
Festival prostovoljstva 2014 
15. Festival prostovoljstva, dogodek, ki omogoča prostovoljskim organizacijam, da 
pisano paleto prostovoljskih zgodb predstavijo javnosti in se zahvalijo vsem 
prostovoljcem, se je pričel, včeraj, 19. maja. več > 
 
Vir: uredništvo Mlad.si 
 
Soočenje kandidatov za evropske volitve: Mladi organiziramo razgovor za službo 

Soočenje kandidatov za evropske volitve: Mladi organiziramo razgovor za službo, ki bo v 
ponedeljek, 19. maja 2014, s pričetkom ob 17. uri, na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani – dvorana Urška. več > 
 
Vir: Mladinski svet Slovenije  
 
Letno srečanje ustvarjalnih 

PKP - Pogumni Kreativni Podjetni Letno srečanje ustvarjalnih Četrtek, 22.5.2014, 
Poligon, Ljubljana več > 
 
Vir: TIPOVEJ, Zavod za ustvarjalno družbo  
 
 

http://mlad.si/novica/2928-Poziv-k-takojsnjemu-pricetku-izvajanja-ukrepa-Prvi-izziv
http://mlad.si/novica/2927-Razstava-studentov-Pedagoske-fakultete-iz-Maribora-v-galeriji-Media-Nox
http://mlad.si/novica/2923-Kako-sistematicno-beleziti-neformalno-izobrazevanje-Delavnica.
http://mlad.si/novica/2910-Sveze-ideje-za-prenovljen-certifikat-Mladim-prijazna-obcina
http://mlad.si/novica/2903-Festival-prostovoljstva-2014
http://mlad.si/novica/2900-Soocenje-kandidatov-za-evropske-volitve-Mladi-organiziramo-razgovor-za-sluzbo
http://mlad.si/novica/2887-Letno-srecanje-ustvarjalnih
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Slovenomad.si – Odkrivaj neodkrito 

V sklopu projekta MCH turizem, ki ga vodi Mreža MaMa, je na novo zaživela skupna 
spletna stran mladinskih centrov hostlov Slovenomad.si – Odkrivaj neodkrito 
(www.slovenomad.si). Slovenomad, kot so spletno stran poimenovali, ponuja 
informacije o prostorskih zmožnostih mladinskih centrov hostlov ter doživetjih in 
aktivnostih v desetih okoljih, kjer le-ti domujejo. več > 
 
Vir: Mreža MaMa 
 
Delavnice za učitelje vsebin s področja državljanske vzgoje in trenerje s področja 
(aktivnega, odgovornega) državljanstva 
Na Fakulteti za družbene vede v okviru projekta Jean Monnet Action, EU@School, z 
naslovom »ACES – Aktivni državljani Evrope skozi šolo« pripravljajo delavnice za 
učitelje in trenerje s področja državljanske vzgoje ali čezkurikularno vsebino v osnovnih 
in srednjih šolah. več > 
 
Vir: Uredništvo mlad.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/2876-Slovenomad.si-Odkrivaj-neodkrito
http://mlad.si/novica/2863-Delavnice-za-ucitelje-vsebin-s-podrocja-drzavljanske-vzgoje-in-trenerje-s-podrocja-aktivnega%2C-odgovornega-drzavljanstva

