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e-bilten  FEBRUAR 2018        

 

V mesecu marcu  izpostavljamo:  

 

NOVICE  

 freešn 2018 

 Posvetovanja o EU programih 

 Februar: Mladi in kultura 

 »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« 

 “Pomen družine pri odraščanju” 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 “Zaposlitev na področju mladinskega dela” 

 Učna pomoč v MC Hiša mladih 

 Galerija Hiša mladih 
 Več kot 16 tisoč glasov 

 Mladi in podjetni v MCO 

 Mladi prostovoljci posneli video 

 “Okusi Posavja” 

 Ljubljana Pride išče 2 prostovoljki_ca 

 Dijaki, kam naprej? 

 Prvič v kino 

 COOPilot usposabljanje 

 Prostor za kreativne industrije 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 PestBesed – Spet doma 

 Doživi Evropo 

 “Če hočeš rešit naš planet, E-cikliraj spet in spet!” 

 Koalicija mladih 

 Socialno vključevanje mladih 

 Jezikovni klub te kliče 

 CNVOS ima novo spletno stran 

 Erasmus+ v prihodnosti 

 Razvoj digitalnega mladinskega dela 

 V EU velika podpora programu Erasmus+ 

 Otroško pustovanje 2018 

 Idej MC IDRIJA ne zmankuje 

 Mladi in še malo mlajši 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Mlada Slovenija je podarila zbrane igrače 

 Čuječnost v vsakdanjiku družine 

 Mladi in lokalna skupnost 

 Dogodki ali skupine? 

 Dan za spremembe 2018 

 Kapljica in taksi 
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 Prepoznavanje kompetenc v mladinskem delu 

 Od najstarejše trte 

 Kapljica in taksi sta preprosto kul 

 Valentinov koncert in pustovanje 2018 

 Spletna platforma Koridor 

 Eurodesk objavil novo spletno stran 

 Eurodesk objavil Prvo evropsko poročilo 

 4. festival Lezbična četrt 

 Kultura za vse? 

 Natečaj Botečaj 2018 

 Pustne delavnice v Otročjem centru 

 Akcija Luč miru iz Betlehema 

 Model M Slovenija 

 FOTO in IZJAVA TEDNA 

 Festival mlade literature URŠKA 2018 

 Razpis za Festival Scena 2018 

 Srečanje mladih kmetov 

 Imate pogum, da uresničite sanje? 

 Počitnice so tu… 

 Srečanje z Branetom T. Červakom 

 Fotografski natečaj 

 Razpis za izbor koordinatorja 

ČLANKI  

 Dan varne rabe interneta 

 Mladi in še malo mlajši 

 PO EVS-U… 

 Mladinski dnevni center KamRa 

 

MNENJA 

 Zapor – kazen ali prevzgoja? 

 Skozi okno mojega odnosa do poezije, literature 

 “Imamo odlično kulturno in ustvarjalno mlado generacijo” 
 

 

ANKETE 

 Anketa: Mladi o pomenu slovenskega jezika 

INTERVJU 

 “Pestrost aktivnosti v MCT je najlepši pokazatelj interesov in idej mladih!” 

 “Na pustni torek si lahko damo duška!” 
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LOKALNO  

 Revija MCgaZINE 

 Empirična raziskava o mladinskem delu 

 Testiranje spletne platforme 

 Natečaj za naj prostovoljca 2017 

 Dnevi poklicev v Mladinskem centru Krško 

 V koraku z razvojem 

 Pustovanje v Klubu Metulj 

 Projekti kmalu zaključeni 

 Samozavestno v tretji teden kulture 

 

NACIONALNO  

 “Prijaznejši internet se začne s teboj.” 

 Mlada Slovenija je podarila zbrane igrače 

 Tekmovanje s papirnatimi letalci in drsalci 

 Nefiks karierni dan 2018 

 

MEDNARODNO  

 Mladinska izmenjava na Siciliji 

 Popotniki – smer jugovzhod! 

 Legilab 4 Progress 

 Zaključena mladinska izmenjava v Grčiji 

 

Uredništvo portala mlad.si 
05. marec 2017 

info@mlad.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@mlad.si


   

                                                                                                                                 

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o najpomembnejših aktivnostih objavl jenih na portalu. Izbor 
prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.  
 

NOVICE 

 

 

freešn 2018 
 
freeŠn, študentski natečaj kreativnega komuniciranja, letos poteka že petič. Sestavljen je iz 

treh delov. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Posvetovanja o EU programih 
 
Janez Škulj iz Zavoda Movit je pripravil daljši zapis, v katerem vas spodbuja, da se v čim 

večjem številu odzovete in sodelujete v posvetovanju, ki ga je pripravila Evropska komisija in 

bo pomagalo sooblikovati odgovor “kako kar najbolje izkoristiti EU sredstva tako, da bodo 

imeli čim več učinkov”. več> 

Vir: Zavod MOVIT 

Februar: Mladi in kultura 
 
V začetek leta smo vstopili Mladostno in drzno, kot smo v januarju poimenovali osrednjo 

mesečno temo. Organizacije v sektorju so poročale o svojem delu, precej govora je bilo tudi 

o Javnem pozivu Urada RS za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela. več> 

Vir: Uredništvo mlad.si 

»Žuram s prijatelji, ne z drogo!« 
 

Izvajalci preventivnih aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki potekajo v okviru 

Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, 

Zdravstvenim domom Brežice, Centrom za socialno delo Brežice in Policijsko postajo Brežice, 

smo tokrat obiskali Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova.  več > 
 

Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

“Pomen družine pri odraščanju” 
 
V okviru Večgeneracijskega centra Posavje, enote Brežice, smo gostili dr. Andreja Perka, ki je 

z nami delil svoja razmišljanja, opažanja, vidike in misli, ki jih je nabral skozi bogate izkušnje 

pri delu z mladimi. Več > 

Vir:  Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 

http://mlad.si/2018/02/freesn-2018/
http://mlad.si/2018/02/posvetovanja-o-eu-programih/
http://mlad.si/2018/02/februar-mladi-in-kultura-2/
http://mlad.si/2018/02/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-11/
http://mlad.si/2018/02/zuram-s-prijatelji-ne-z-drogo-11/
http://mlad.si/2018/02/druzina-je-najbolj-pomemben-dejavnik-pri-odrascanju/
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FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Tedensko rubriko foto in izjava tedna namenjamo mag. Maji Hostnik, direktorici Mladinske 

mreže MaMa, ki na nacionalni ravni zastopa interese že 48 mladinskih centrov po vsej 

Sloveniji. Mreža MaMa je za mlade razvila mobilno aplikacijo Mladim, ki mladim prinaša 

številne ugodnosti. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Zaposlitev na področju mladinskega dela” 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v četrtek, 1.2.2017, objavilo rezultate 

javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju“. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

Učna pomoč v MC Hiša mladih 
 
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina ponuja vsem pomoč pri učenju – inštrukcije za 

osnovno in srednješolsko izobraževanje. več > 

Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina 

Galerija Hiša mladih 
 
V petek, 19. januarja 2018, ob 19. uri smo v Galeriji Hiša mladih Ajdovščina, odprli likovno 

razstavo avtorja Jona Cunte, z naslovom “In Pursuit of Nonsense“. več > 

Vir:  MC Hiša mladih Ajdovščina 

Več kot 16 tisoč glasov 

 
Konec januarja smo končnim prejemnikom posredovali pisma, solidarnostna sporočila in 

podpisane peticije, zbrane v Pišem za pravice 2016. več > 

Vir:  Društvo Amnesty Internation Slovenija 

Mladi in podjetni v MCO 
 
V Mladinskem centru Ormož smo pričeli z novo serijo dogodkov z naslovom Mladi in 

podjetni. Menimo namreč, da je v Ormožu in okolici veliko posameznikov, mladih, ki se 

ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, ki so zanimive in jih je smiselno spoznati.  več > 

Vir: Mladinski center Ormož 

http://mlad.si/2018/02/foto-in-izjava-tedna-37/
http://mlad.si/2018/02/zaposlitev-na-podrocju-mladinskega-dela-3/
http://mlad.si/2018/02/ucna-pomoc-v-mc-hisa-mladih/
http://mlad.si/2018/02/galerija-hisa-mladih/
http://mlad.si/2018/02/vec-kot-16-tisoc-glasov/
http://mlad.si/2018/02/mladi-in-podjetni-v-mco/
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Mladi prostovoljci posneli video 
 
Mladi prostovoljci na OŠ Antona Aškerca Velenje so v lanskem šolskem letu za svoje delo 

prejeli naziv Junaki našega časa, ki ga Slovenska filantropija podeljuje šolam z odlično 

organiziranim prostovoljstvom. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Okusi Posavja” 
 
Obeležitev izida knjige “Okusi Posavja” se je za nekatere povabljene nadaljevalo tudi po 

okrogli mizi v avli Upravne enote v Brežicah. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 

Brežice je prisotne novinarje povabil, da ob tej priložnosti ostanejo v Brežicah in doživijo 

lokalno kulinariko tudi iz prve roke, neposredno pri ponudnikih. več > 

Vir: ZPTM Brežice 

Ljubljana Pride išče 2 prostovoljki_ca 
 
Ljubljana Pride išče 2 osebi iz Slovenije za sodelovanje pri projektu Evropske prostovoljske 

službe (EVS) v Grčiji. Izmenjava bo potekala med majem in julijem 2018, v mestu 

Thessaloniki.  več > 

Vir: Ljubljana Pride 

Dijaki, kam naprej? 
 
Zopet prihaja tisti čas v letu, ko se na stotine mladih po Sloveniji odloča, kaj bodo počeli v 

življenju. Kot otroci smo želeli postati marsikaj, od astronavtov, policistov, zdravnikov ali celo 

kapitanov. Vendar vedno pride čas v življenju, ko moramo opustiti sanje ali pa jih začeti živeti 

in si zastaviti vprašanje: “Kam naprej?“ več> 

Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije 

Prvič v kino 
 
Za mlade družine, ki bi se rade za vikend malo oddahnile, poklepetale med sabo in poskrbele 

za otroke, da uživajo v filmskem programu, skratka nekaj lepega doživele za vikend, so mlade 

animatorke iz Sezama pripravile še igro po filmu. več> 

Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 

 

http://mlad.si/2018/02/mladi-prostovoljci-posneli-video/
http://mlad.si/2018/02/okusi-posavja/
http://mlad.si/2018/02/51526/
http://mlad.si/2018/02/dijaki-kam-naprej/
http://mlad.si/2018/02/prvic-v-kino/
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COOPilot usposabljanje 
 
Pretekli vikend je v organizaciji Mladinske zadruge Kreaktor v Patriotu v okviru evropskega 

projekta COOPilot potekalo brezplačno usposabljanje s področja zadružništva in podjetništva 

za mlade. več> 

Vir: Mladinski center Dravinsjke doline 

Prostor za kreativne industrije 
 
Mladi s področja kreativnih industrij že skupno 72 ur preučujejo problematiko Mestne plaže 

v Celju in jo s pomočjo kreativnega načrtovanja rešujejo. So vztrajni in delavni, saj so že 

devetič zaporedoma sestankovali v co-working prostorih Mladinskega centra Dravinjske 

doline. več> 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 
Ob slovenskem kulturnem prazniku, smo na uredništvu portala mlad.si pripravili intervju z 

Mladinskim centrom Trbovlje. Tedensko rubriko foto in izjava tedna tokrat namenjamo 

mladinskim centrom in drugim organizacijam v mladinskem sektorju, ki skozi svoje 

dejavnosti skrbijo za vzgojo in izobraževanje na področju kulturnega udejstvovanja mladih. 

več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

PestBesed – Spet doma 
 
Stari slovenski pregovor: “Najboljše se vrača februarja”, se je tokrat udejanjil kar v Kamniku. 

PestBesed je bil zopet na sporedu v mladinskem centru Kotlovnica, ponovno tam, kamor 

sodi. PestBesed je bil spet doma. več> 

Vir: Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik 

Doživi Evropo 
 
Enega izmed načinov seznanjanja s pomenom in delovanjem Evropske unije ter z možnostmi 

za sodelovanje v projektih in aktivnostih EU predstavlja stalna razstava Doživi Evropo – 

Europa Experience. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2018/02/coopilot-usposabljanje/
http://mlad.si/2018/02/prostor-za-kreativne-industrije/
http://mlad.si/2018/02/foto-in-izjava-tedna-38/
http://mlad.si/2018/02/pestbesed-spet-doma/
http://mlad.si/2018/02/dozivi-evropo/
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“Če hočeš rešit naš planet, E-cikliraj spet in spet!” 
 
V okviru postavitve uličnih zbiralnikov na nekatere večje ekološke otoke v občine Ribnica, 

Sodražica in Loški Potok, ki se je zgodila lansko pomlad, smo na Mreži MaMa skupaj z družbo 

Zeos d.o.o. v ponedeljek, 12.02.2018, izvedli eko delavnico za osnovnošolce OŠ France 

Prešeren v Ribnici. več> 

Vir: Mreža MaMa 

Koalicija mladih 
 
Mladinski center Dravinjske doline je Aleša Sušaka vključil v seminar v okviru projekta Youth 

Coalition, ki ga s partnerji iz Srbije in Bosne in Hercegovine izvaja Mreža MaMa. več> 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

Socialno vključevanje mladih 
 
Mreža MaMa je zaključila delo v okviru mednarodnega seminarja projekta Youth Coalition, 

tokrat na temo socialnega vključevanja mladih, ki je potekal od ponedeljka, 5.2. do nedelje, 

11.2., v MC Hiša mladih Ajdovščina. Na seminarju so bili tudi partnerji projekta iz Bosne in 

Hercegovine ter Srbije. več> 

Vir: Mreža MaMa 

Jezikovni klub te kliče 
 
Zavod Nefiks ponovno vabi na brezplačne Jezikovne klube! V Celjskem mladinskem centru se 

bomo tako tudi tokrat spopadali z izzivi angleščine! več> 

Vir: Zavod Nefiks 

CNVOS ima novo spletno stran 
 
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ima novo spletno stran. 

Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

http://mlad.si/2018/02/ce-hoces-resit-nas-planet-e-cikliraj-spet-in-spet/
http://mlad.si/2018/02/koalicija-mladih-3/
http://mlad.si/2018/02/51893/
http://mlad.si/2018/02/jezikovni-klub-te-klice/
http://mlad.si/2018/02/cnvos-ima-novo-spletno-stran/
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Erasmus+ v prihodnosti 
 
Danes, 15.2.2018, poteka razprava z ministri držav članic zadolženimi za področje 

izobraževanja o prihodnosti programa Erasmus+. Neposredni prenos s simultanim 

prevajanjem v slovenski jezik je na voljo na TUKAJ. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Razvoj digitalnega mladinskega dela 
 
Evropska komisija je izdala publikacijo “Developing digital youth work – Policy 

recommendations, training needs and good practice examples”. Publikacija vsebuje rezultate 

strokovne skupine, ki obravnava tveganja, priložnosti in posledice digitalizacije za mlade, 

mladinsko delo in mladinsko politiko v okviru delovnega načrta Evropske unije za mladino 

(2016–2018. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

V EU velika podpora programu Erasmus+ 
 
Evropski ministri za izobraževanje so se danes, 15. februarja sestali v Bruslju in prisluhnili 

vmesnemu poročilu Evropske komisije o izvajanju programa Erasmus+ ter začrtali smernice 

programa po letu 2020. Evropska komisija bo predlog tega programa pripravila predvidoma 

do poletja.  več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Otroško pustovanje 2018 
 
MIKK Murska Sobota je v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, v soboto 10. 

februarja 2018 med 10:00 in 12:00 uro organiziral pustovanje za otroke na Grajski ploščadi 

Gradu Murska Sobota. več> 

Vir: MIKK Murska Sobota 

Idej MC IDRIJA ne zmankuje 
 
V bližnji prihodnosti delovanja Mladinskega centra Idrija se bo zgodilo veliko pozitivnih 

sprememb. MCI se tako po količini programa, številu udeležencev in številu zaposlenih širi in 

zato je potrebno posodobiti aktualni strateški načrt in se nekoliko bolj strukturirano zazreti v 

prihodnost. več> 

Vir: Mladinski center Idrija 

 

http://mlad.si/2018/02/erasmus-v-prihodnosti/
http://mlad.si/2018/02/erasmus-v-prihodnosti/
http://mlad.si/2018/02/razvoj-digitalnega-mladinskega-dela/
http://mlad.si/2018/02/51989/
http://mlad.si/2018/02/otrosko-pustovanje-2018/
http://mlad.si/2018/02/idej-mc-idrija-ne-zmankuje/
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Mladi in še malo mlajši 
 

Pripoved se bo pričela z besedami: Nekoč so se male Žogice odpravile na pot. Hihitale so se 

in skakljale, vse dokler niso vstopile v veliko belo hišo…Tu so jih pričakali prijazni velikani, ki 

so vsi po vrsti govorili neke čudne jezike, ti velikani pa so prišli od daleč, zelo zelo daleč, izza 

devetih gora. več> 

vir: Mladinski center Trbovlje 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 

V četrtek, 15.2., so Evropski ministri za izobraževanje v Bruslju prisluhnili vmesnemu poročilu 

Evropske komisije o izvajanju programa Erasmus+ in razpravljali o prihodnosti programa 

Erasmus+ po letu 2020. več> 

vir: uredništvo mlad.si 

Mlada Slovenija je podarila zbrane igrače 
 

Mlada Slovenija – podmladek Nove Slovenije, si prizadeva za večje družbeno angažiranje 

mladih, tudi s sodelovanjem v različnih humanitarnih akcijah, zato smo v mesecu decembru 

izvedli vseslovensko dobrodelno akcijo zbiranja starih igrač za otroke, ki se zdravijo v 

bolnišnicah in za otroke, ki se zaradi posebnih potreb šolajo v okviru izobraževalnih zavodov. 

več > 

vir: Mlada Slovenija 

Čuječnost v vsakdanjiku družine 

 

V sredo, 14. 2. 2018, smo se ponovno zbrali na prvem tematskem večeru “Ne-moč odnosa“, 

v letu 2018, ki poteka pod okriljem Društva SMC Maribor in Družinskega centra Objem. več > 

vir: Društvo Salezijanski mladinski center Maribor 

 

 

 

http://mlad.si/2018/02/mladi-in-se-malo-mlajsi-3/
http://mlad.si/2018/02/foto-in-izjava-tedna-39/
http://mlad.si/2018/02/mlada-slovenija-je-podarila-zbrane-igrace/
http://mlad.si/2018/02/cujecnost-v-vsakdanjiku-druzine/
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Mladi in lokalna skupnost 
 

Znani pregovor pravi, da na mladih svet stoji. Pa vendar se vse pogosteje slišijo kritike na 

račun današnje mladine, češ da so mladi danes pasivni, niso zainteresirani za vključevanje v 

javne zadeve, se ne udeležujejo volitev, nimajo manir in še bi lahko naštevala. več > 

vir: Inštitut za mladinsko politiko 

Dogodki ali skupine? 
 
Socialna akademija v sodelovanju z Uradom RS za mladino in partnerji projekta ABC of Youth 

Work organizira posvet na področju kakovosti v mladinskem delu z naslovom Dogodki ali 

skupine?. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

Dan za spremembe 2018 
 

Slovenska filantropija vabi vse pomembne nosilce družbenih sprememb, da se jim pridružite 

na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 

2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST. več> 

vir: uredništvo mlad.si 

Kapljica in taksi 
 

Zagotovo ju boste kmalu videli pohajkovati po ljubljanskih ulicah. Sinje modro, baročno 

zaobljeno in široko nasmejano kapljico ter živo rumen taksi na dveh nogah. In ker je pust 

ravno mimo, ste pravilno ugotovili, da ekstravaganten par nikakor ne more biti pozabljen del 

pustne povorke. več > 

vir: DrogArt 

Prepoznavanje kompetenc v mladinskem delu 
 

Seminar prepoznavanja kompetenc v mladinskem delu predstavlja enega izmed vsebinskih 

področij projekta Delat grem!, ki mladim v splošnem nudi različne vrste usposabljanj, preko 

katerih pridobivajo nove kompetence, ki jim pomagajo pri vključevanju na trg dela. več > 

vir: Mladinski kulturni center Maribor 

http://mlad.si/2018/02/mladi-in-lokalna-skupnost/
http://mlad.si/2018/02/dogodki-ali-skupine/
http://mlad.si/2018/02/dan-za-spremembe-2018/
http://mlad.si/2018/02/kapljica-in-taksi-sta-preprosto-kul/
http://mlad.si/2018/02/prepoznavanje-kompetenc-v-mladinskem-delu-2/
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Od najstarejše trte 
 

V Združenju Slovensko Korejskega Prijateljstva smo izjemno ponosni, da smo s posaditvijo 

potomk mariborske najstarejše vinske trte na svetu pozitivno prispevali k umiritvi razmer na 

korejskem polotoku. več > 

vir: Popotniško združenje Slovenije 

Kapljica in taksi sta preprosto kul 
 
Kapljica in Taksi sta dobro osmišljena lika, ki ju je za program Izberi sam, katerega namen je 

zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi in razvijanje odgovornosti za 

informirane in manj tvegane odločitve mladih, izdelalo podjetje TimArt iz Ljubljane. več> 

Vir: DrogArt 

Valentinov koncert in pustovanje 2018 
 
Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD) je pretekli vikend nadaljeval s Kulturnimi 2018. več> 

Vir: KŠDD 

Spletna platforma Koridor 
 

Spletna platforma Koridor –križišča umetnosti išče nove sodelavce! Zanimajo jih mladi, 

nadobudni, radovedni in izobraženi odjemalci kulturnih vsebin, ki bi se želeli preizkusiti v 

pisanju kritik(e) umetniškega ustvarjanja. več> 

vir: uredništvo mlad.si 

Eurodesk objavil novo spletno stran 
 

Eurodesk Brussels Link je objavil novo spletno stran, na kateri najdete vsebine tako za mlade, 

ki jih zanimajo mobilnostne izkušnje, kot za vse, ki delate in informirate mlade. Na strani 

najdete seznam mednarodnih priložnosti na različnih področjih (učenje, prostovoljstvo, 

pripravništva, participacija in dotacije), zadnje novice s področij mobilnosti mladih ter 

povezave na vse nacionalne pisarne Eurodesk. več > 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

http://mlad.si/2018/02/od-najstarejse-trte/
http://mlad.si/2018/02/kapljica-in-taksi-sta-preprosto-kul/
http://mlad.si/2018/02/valentinov-koncert-in-pustovanje-2018/
http://mlad.si/2018/02/spletna-platforma-koridor/
http://mlad.si/2018/02/eurodesk-objavil-novo-spletno-stran/
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Eurodesk objavil Prvo evropsko poročilo 
 

Eurodesk je objavil prvo evropsko poročilo o mobilnosti mladih in vlogi mladinskega 

informiranja pri tem. Poročilo se osredotoča na stopnjo dostopnosti informacij o priložnostih 

za mobilnost med mladimi ter priljubljene načine pri iskanju, prejemanju in uporabi. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

4. festival Lezbična četrt 
 

V Vili Čira Čara (Zavod Manipura) EVS prostovoljci za otroke iz lokalne osnovne šole in vrtca 

vsako leto pripravijo medkulturne delavnice, na katerih otroci na privlačen način spoznavajo 

dežele, iz katerih prostovoljci prihajajo. Na eni od letošnjih delavnic sta prostovoljki iz Finske 

otrokom predstavili laponske šamane in uprizorili staro finsko zgodbo o polni in prazni luni. 

več > 

vir: Društvo študentski kulturni center 

Kultura za vse? 
 
Avgusta 2017 je na belgijskem podeželju potekala Erasmus+ izmenjava, ki jo je soorganizirala 

Socialna akademija. Na izmenjavi so se srečali mladi iz Belgije, Slovenije, Madžarske in 

Španije. več> 

Vir: Socialna akademija 

Natečaj Botečaj 2018 
 

Mladinski center Velenje, Šaleški študenski klub, Klub eMCe plac, Mladinski Center Krško in 

Mladinski Center Slovenj Gradec, Trainstation Kranj, MC Koper, Menza Pri Koritu, Ljubljana 

obveščamo vse MLADE NEUVELJAVLJENE GLASBENE SKUPINE o razpisu NATEČAJ BOTEČAJ 

2018, ki že deveto leto zapored daje priložnost tistim mladim glasbenim skupinam, ki imajo 

ideje pa še niso imeli prave priložosti, da jih pokažejo publiki, tokrat sicer v malo drugačni 

prenovljeni obliki. več > 

vir: SubArt 

 

 

http://mlad.si/2018/02/eurodesk-je-objavil-porocilo/
http://mlad.si/2018/02/4-festival-lezbicna-cetrt/
http://mlad.si/2018/02/kultura-za-vse/
http://mlad.si/2018/02/natecaj-botecaj-2018/
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Pustne delavnice v Otročjem centru 
 
V Laškem vsako pustno soboto že tradicionalno pripravljajo pustno povorko, mi pa smo se 

odločili, da bomo tokrat poskrbeli za ustvarjalen uvod v pustno dogajanje v mestu in s tem 

omogočili druženje otrokom tudi v dopoldanskem času, pred povorko. več> 

Vir: Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško 

Akcija Luč miru iz Betlehema 
 

Ustanovitelj skavtskega gibanja lord Robert Baden-Powell je skavte povabil, naj poizkušajo za 

seboj pustiti svet za spoznanje lepši, kot so ga prejeli. Da bi sami lahko sledili temu zgledu, se 

med drugim držimo zakona, ki pravi, da skavt pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno 

dobro delo. več > 

Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtinj 

Model M Slovenija 
 

Če ste brezposelni mladi v starosti od 24. do 29. let v Gorenjski regiji z najmanj srednješolsko 

izobrazbo, vas vabimo, da se vključite v program usposabljanja projekta Model M Slovenija 

za nevladništvo, podjetništvo in aktivno iskanje zaposlitve. več > 

vir: IRDO 

FOTO in IZJAVA TEDNA 
 

Današnji svet je narejen po meri mladih, vse se vrti hitreje. Tehnologije, ki jih danes 

uporabljajo mladi, bo starejša generacija osvojila čez nekaj let ali pa nikoli, ko jih bodo mladi 

nadomestili že z drugimi še boljšimi produkti. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

Festival mlade literature URŠKA 2018 
 
V sredini meseca februarja se je v Kreatoriju, v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani, 

odvil prvi letošnji dogodek Festivala mlade literature Urška. Festival združuje združuje mlade 

avtorje in avtorice, ki pišejo v slovenskem jeziku. več> 

Vir: KUD Pozitiv 

 

http://mlad.si/2018/02/pustne-delavnice-v-otrocjem-centru/
http://mlad.si/2018/02/akcija-luc-miru-iz-betlehema/
http://mlad.si/2018/02/model-m-slovenija-v-gorenjski-regiji/
http://mlad.si/2018/02/foto-in-izjava-tedna-40/
http://mlad.si/2018/02/festival-mlade-literature-urska-2018/
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Razpis za Festival Scena 2018 
 

Kulturno društvo Mladinski center Indijanez izdaja razpis za sodelovanje mariborskih 

glasbenih skupin / glasbenikov na glasbenem Festivalu Scena, ki se bo letos odvijal od 30.3. 

do 1.4.2018 v Mariboru v dvorani Štuk. Glasbenike z razpisom pozivajo, da se prijavijo in s 

koncertom sodelujejo na festivalu. Na festival se lahko prijavijo tudi glasbene skupine, ki ne 

izvajajo izključno avtorske glasbe. več > 

vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez 

Srečanje mladih kmetov 
 
Srečanje mladih kmetov občine Mirna peč se je odvilo 16. Februarja 2018 ob 12. uri, v 

prostorih kulturnega doma v Mirni peči. Zbrane mlade kmete je naprej pozdravila 

predstavnica ZSPM in vodja skupine za mlade kmete in kmetijsko politiko, Doris Letina. več> 

Vir: Zveza slovenske podeželske mladine 

Imate pogum, da uresničite sanje? 

Peti dogodek Speak Up in drugi po vrsti, odkar je Zavod Ypsilon moči združil z Lidlom 

Slovenija, na oder že tradicionalno postavlja zgodbe navdiha. Tokrat bo Speak Up! Follow 

Your Dreams inspired by Lidl Slovenija potekal v torek, 20. marca 2018, ob 18.00 v Festivalni 

dvorani Ljubljana. več> 

Vir: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Ypsilon 

Počitnice so tu… 
 
Dnevi polni dogodivščin, zabave, smeha in veselja so razlog, da sem se kot mentorica 

udeležila zimskega počitniškega varstva otrok, ki je pod okriljem Mladinskega centra Nova 

Gorica potekal v času šolskih zimskih počitnic, med 19. in 23. 2. 2018. več> 

Vir: Mladinski center Nova Gorica 

Srečanje z Branetom T. Červakom 
 

Na popočitniki ponedeljek, 26.2. je MDC Blok obiskal prav poseben gost. Na pobudo naših 

udeležencev ter MEPI prostovoljcev smo namreč na pogovor povabili Braneta T. Červeka, 

notranjca, ki je že 25 let certificiran inštruktor preživetja v naravi, ki je po številnih divjinah 

sveta našel svoje mesto pod soncem prav v Godešiču pri Škofji Loki. več> 

vir: MCD Blok 

http://mlad.si/2018/02/razpis-za-festival-scena-2018/
http://mlad.si/2018/02/srecanje-mladih-kmetov-2/
http://mlad.si/2018/02/imate-pogum-da-uresnicite-sanje/
http://mlad.si/2018/02/pocitnice-so-tu/
http://mlad.si/2018/02/srecanje-z-branetom-t-cervakom/
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Fotografski natečaj 
 

Sodelujte na fotografskem natečaju Instagrama Evropskega parlementa in se udeležite 

Evropskega mladinskega dogodka (EYE 2018) v Strasbourgu. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

Razpis za izbor koordinatorja 
 

Konzorcij mladinskih organizacij, ki izvajajo projekte v okviru Javnega razpisa Spodbujanje 

aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018, naložbe, ki jo sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, razpisuje izpeljavo 

izvedbe zaključne konference. več > 

vir: uredništvo mlad.si 

ČLANKI  

Dan varne rabe interneta 

 

Zavod MISSS, partnerska organizacija Točke osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI, ki 

deluje v okviru Centra za varnejši internet tudi letošnje leto aktivno sodeluje pri izvedbi 

aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta. več > 

Vir: Zavod Misss 

Mladi in še malo mlajši 

 

Pred dobrim tednom smo ”MCTjevci” objavili članek o tem, kako pripeljati vedno nove 

generacije mladih v svet mladinskih pustolovščin in aktivnega preživljanja prostega časa. več 

> 

Vir: Mladinski center Trbovlje 

PO EVS-U… 

 
Moje ime je Lucija. V lanskem letu sem opravljala evropsko prostovoljsko službo (EVS) v 

manjšem mestu Weingarten, v Nemčiji, natančneje v dnevnem varstvu zavoda IWO, v 

katerem dneve preživlja več kot 200 uporabnikov, torej ljudje z motnjo v telesnem in/ali 

duševnem razvoju. več> 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

http://mlad.si/2018/02/fotografski-natecaj-3/
http://mlad.si/2018/02/izbor-koordinatorja-za-zakljucno-konferenco/
http://mlad.si/2018/02/dan-varne-rabe-interneta-2/
http://mlad.si/2018/02/mladi-in-se-malo-mlajsi-2/
http://mlad.si/2018/02/mladi-in-se-malo-mlajsi-2/
http://mlad.si/2018/02/po-evs-u/
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Mladinski dnevni center KamRa 

 
V tokratni rubriki Akcija! Predstavitev nevladnih organizacij za mlade vam na uredništvo 

portala mlad.si predstavljamo Mladinski dnevni center KamRa. KamRa mladim ponuja široko 

in pestro ponudbo dejavnosti v prostem času, ki so pomemben segment v življenju 

mladostnikov. več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

MNENJA 

 
Zapor – kazen ali prevzgoja? 
 

To je vprašanje, ki mi zadnje 3 mesece, odkar sem se odločila, da bom tudi sama kot 

prostovoljka sodelovala z osebami, ki prestajajo kazen zapora, daje veliko za misliti. Več> 

 

Vir: SMC Rakovnik 

 

Skozi okno mojega odnosa do poezije, literature 
 
V sklopu mesečne teme Mladi in kultura vam na portalu mlad.si, v tokratni rubriki Uspešni 

mladi za uspešne mlade, predstavljamo pesnico mlajše generacije Tonjo Jelen. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

“Imamo odlično kulturno in ustvarjalno mlado generacijo” 
 

Le kdo od mladih ne pozna nedolžno drznega Tinčka iz filma Moj ata socialistični kulak, ki po 

več kot 30 letih ekranizacije še vedno ohranja kulturni status? V okviru februarske mesečne 

teme Mladi in kultura smo zato na uredništvu mlad.si za prispevek prosili vsestranskega 

ustvarjalca in klasika slovenske komedije Toneta Partljiča. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mlad.si/2018/02/mladinski-dnevni-center-kamra/
http://mlad.si/2018/02/zapor-kazen-ali-prevzgoja/
http://mlad.si/2018/02/zapor-kazen-ali-prevzgoja/
http://mlad.si/2018/02/skozi-okno-mojega-odnosa-do-poezije-literature/
http://mlad.si/2018/02/imamo-odlicno-kulturno-in-ustvarjalno-mlado-generacijo/
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ANKETA 

 

Anketa: Mladi o pomenu slovenskega jezika 

V sredo, 21. februarja, smo obeležili svetovni dan materinščine, dan, ki je namenjen 

pospeševanju zavedanja pomembnosti jezikovne in kulturne raznolikosti ter spodbujanju 

večjezičnosti. Več> 

 

Vir: uredništvo mlad.si 

 

 

INTERVJU 

 

“Pestrost aktivnosti v MCT je najlepši pokazatelj interesov in idej mladih!” 

 
Ob prazniku kulture, ki ga obeležujemo jutri, 8. februarja 2018, objavljamo intervju z 

Mladinskim centrom Trbovlje. “Mladinski center Trbovlje je prostor, kjer lahko mladi najdejo 

prvo vstopno točko v svet lastnega kulturnega izražanja in raziskovanja, hkrati pa je prostor, 

ki ga od klasične kulturne ustanove loči ravno učni in razvojni učinek, ki ga proces aktivnega 

udejstvovanja pušča na mladih. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

“Na pustni torek si lahko damo duška!” 

 
Pust je čas veseljačenja, hkrati pa tudi obdobje pričakovanja konca zime in začetka pomladi. 

Seveda pa ob pustu na svoj račun pridejo tudi sladokusci. Na uredništvu mlad.si smo ob tej 

priložnosti preverili, kako v času veseljačenja pustnih šem poteka delo in življenje v slovenski 

pustni prestolnici in Centru interesnih dejavnosti Ptuj. Več> 

Vir: uredništvo mlad.si 

LOKALNO  

 

Revija MCgaZINE 

 

Revija MCgaZine je revija Mladinskega centra Litija, ki jo ustvarjajo mladi za mlade. več > 

Vir: Mladinski center Litija 

 

 

http://mlad.si/2018/02/52348/
http://mlad.si/2018/02/pestrost-aktivnosti-v-mct-je-najlepsi-pokazatelj-interesov-in-idej-mladih/
http://mlad.si/2018/02/na-pustni-torek-si-lahko-damo-duska/
http://mlad.si/2018/02/revija-mcgazine/
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Empirična raziskava o mladinskem delu 

 

V decembru 2017 smo v zavodu Pekarna Magdalenske mreže pripravile_i kratko raziskavo, 

katere namen je bil ugotoviti, katere problematike mladinske organizacije v Mariboru 

zaznavamo med mladimi, na kakšne načine jih naslavljamo in rešujemo, kakšno vlogo imamo 

mladinske_i delavke_ci in s kakšnimi težavami se soočamo pri svojem delu. več> 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 

Testiranje spletne platforme 

 
V okviru projekta Mynnova smo v Celjskem mladinskem centru, v sodelovanju s tujimi 

partnerji, razvili spletno platformo Euromentor za mlade inovatorje in podjetnike na 

področju socialnega podjetništva. več> 

Vir: Celjski mladinski center 

Natečaj za naj prostovoljca 2017 

 
Celjski mladinski center v okviru Informacijske točke Evropske unije Europe Direct Savinjska 

in v sodelovanju z Mestno občino Celje objavlja javni natečaj, na katerem bomo izbrali Naj 

prostovoljca za leto 2017. več > 

Vir: Celjski mladinski center 

 

Dnevi poklicev v Mladinskem centru Krško 

 
V ponedeljek, 29. 1., v sredo, 31. 1. ter v ponedeljek, 5. 2. 2018 so v Mladinskem centru 

Krško, že peto leto zapored potekali Dnevi poklicev. več> 

Vir: Mladinski center Krško 

V koraku z razvojem 

 
Mobilna telefonija je spremenila svet. Zaradi skokovitega razvoja tehnologije je včasih težko 

iti v koraku z njo. Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) zato vsako sredo organizira 

brezplačne skupinske delavnice za vse, ki se želijo naučiti ravnati s pametnimi telefoni ali 

nadgraditi znanje.  več> 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

Pustovanje v Klubu Metulj 

 

http://mlad.si/2018/02/empiricna-raziskava-o-mladinskem-delu-v-mom/
http://mlad.si/2018/02/testiranje-spletne-platforme/
http://mlad.si/2018/02/natecaj-za-naj-prostovoljca-2017/
http://mlad.si/2018/02/dnevi-poklicev-v-mlaidinskem-centru-krsko/
http://mlad.si/2018/02/v-koraku-z-razvojem/
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Kljub temu, da je dandanes pust datumsko vezan na krščansko praznovanje velike noči, 

sobotni obiskovalci Kluba metulj niso pozabili njegovih predkrščanskih, poganskih korenin. 

Tako so se na pustno soboto zbrale takšne in drugačne šeme, da bi s plesom, kriki in 

rajanjem, priklicale že težko pričakovano pomlad. več> 

Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli 

Projekti kmalu zaključeni 

 
Mladi tedensko sestankujejo v prenovljenih co-working prostorih Mladinskega centra 

Dravinjske doline v okviru projekta Mladinske kreativne produkcije (MKP). Delovno ekipo, ki 

se ukvarja s celostno ureditvijo območja Mestne plaže v Celju, sestavljajo mladi s področja 

arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. več> 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline  

Samozavestno v tretji teden kulture 

 
Kulturni 2018 Kluba študentov Dravinjske doline (KŠDD) so v polnem zagonu. Tretji vikend je 

najprej postregel s potopisom Jerneja Štromajerja, ki je obiskovalcem predstavil svoje 

izkušnje študija in bivanja v Ameriki. več> 

Vir: Mladinski center Dravinjske doline 

NACIONALNO  

 

Prijaznejši internet se začne s teboj. 

 
Dan varne rabe interneta, ki letos poteka pod sloganom “Ustvarjaj, povezuj in širi 

spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj”. Cilj tega pomembnega dne je spodbuditi 

vse deležnike k ustvarjanju varnejšega interneta za vse in še posebej za najmlajše 

uporabnike. več> 

Vir: Unicef 

Mlada Slovenija je podarila zbrane igrače 

 

Mlada Slovenija – podmladek Nove Slovenije, si prizadeva za večje družbeno angažiranje 

mladih, tudi s sodelovanjem v različnih humanitarnih akcijah, zato smo v mesecu decembru 

izvedli vseslovensko dobrodelno akcijo zbiranja starih igrač za otroke, ki se zdravijo v 

bolnišnicah in za otroke, ki se zaradi posebnih potreb šolajo v okviru izobraževalnih zavodov. 

več> 

Vir: Mlada Slovenija 

http://mlad.si/2018/02/pustovanje-v-klubu-metulj/
http://mlad.si/2018/02/projekti-kmalu-zakljuceni/
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Tekmovanje s papirnatimi letalci in drsalci 

 

9. Timovega tekmovanja s papirnatimi letalci in modeli drsalcev, ki ga je organiziralo 

uredništvo revije za tehniško ustvarjalnost mladih TIM v sklopu Zveze za tehnično kulturo 

Slovenije (ZOTKS), se je skupno udeležilo rekordnih 50 tekmovalcev, od tega 34 

osnovnošolcev in predšolskih otrok ter 16 mladostnikov in odraslih. več> 

Vir: ZOTKS 

Nefiks karierni dan 2018 

Zavod Nefiks je 1. februarja 2018 uspešno izvedel že tretji nacionalni dogodek Nefiks karierni 

dan, ki se je odvil po srednjih šolah po Sloveniji. več> 

Vir: Zavod Nefiks 

MEDNARODNO 

 

Mladinska izmenjava na Siciliji 

Celjski mladinski center išče udeležence, ki bi jih zanimala udeležba na mladinski izmenjavi 

“Pride & Prejudice”, kjer se bodo srečali vrstniki iz 4 držav – Italije, Španije, Madžarske in 

Slovenije. Na izmenjavi boste skozi razne delavnice raziskovali tematiko predsodkov in 

diskriminacije različnih ranljivih skupin. več> 

Vir: Celjski mladinski center 

Popotniki – smer jugovzhod! 

Skupina Pozitiv, se je z Teatrom Pozitiv in video sekcijo Videosvet, v času zimskih, 

(srednje)šolskih počitnic, odpravila na krajšo jugovzhodno – “balkansko” turnejo.  več> 

Vir: KUD Pozitiv 

Legilab 4 Progress 

LegiLAB 4 Progress je mednarodni 15-mesečni projekt (junij 2017–september 2018), ki 

združuje štiri partnerske organizacije: Active Inquiry (Škotska), Giolli (Italija), Pracownia 

Inspiracji Społecznych (Poljska) in Pekarno Magdalenske mreže Maribor (Slovenija). Projekt 

je sofinanciran s strani Movita in Erasmus+. več> 

Vir: Pekarna Magdalenske mreže 
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Zaključena mladinska izmenjava v Grčiji 

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto sodeluje kot partner v projektu The 

more aware – the closer to the labour market. Mladinske izmenjave v sklopu projekta, ki jo 

je organizirala Nevladna organizacija NGO CIVIS PLUS iz Grčije, se je udeležilo tudi 5 

predstavnikov društva. več> 

Vir: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

http://mlad.si/2018/02/zakljucena-mladinska-izmenjava-v-grciji/

