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MLADI

Problemi mladih so problemi celotne družbe

Letošnji mednarodni Dan mladih pod geslom Duševno zdravje je pomembno. več >
Vir: Mladinski svet Slovenije
Avtobus kampanje No hate speech se je ustavil v Ljubljani

Danes, 29.8.2014 se je na Prešernovem trgu v Ljubljani, v sklopu kampanje No Hate
Speech Movement (Gibanje Proti sovražnemu govoru), izvedel dogodek, ki so ga izvedli
mladi udeleženci iz balkanske regije, ki potujejo in širijo ter promovirajo kampanjo proti
sovražnemu govoru. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladi, podjetni in okusni – Spoznajte društvo Regrat in Halo pito

Poslanstvo Mestne hiše je promocija lokalnega turizma, kmetijstva, vinogradništva in
rokodelstva. Prav tako pa radi pomagamo mladim in inovativnim lokalnim podjetnikom
ob začetku njihove poslovne poti. Tako ste imeli cel avgust možnost pri nas spoznati člane
in dejavnost društva Regrat in okusne izdelke iz podjetja Halo pita. več >
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, enota CPT Brežice
Mednarodne aktivnosti v sklopu MKC Slovenj Gradec

V poletnem času so imeli mladi priložnost aktivno preživljati svoj prosti čas, pridobivati
nove izkušnje, sklepati nova prijateljstva in se učiti tujih jezikov v okviru različnih
projektov po Evropi. Spomladi so se trije študenti iz Slovenj Gradca udeležili
mednarodnega neformalnega usposabljanja v Litvi. Soočili so se s temo socialne
vključenosti in pomoči ranljivim družbenim skupinam. več >
Vir: Mladinski in kulturni center Slovenj Gradec
S projektom »ADD« do večje vključenosti mladih in krepitve njihovih socialnih kompetenc

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je začelo z izvajanjem projekta »ADD: Dvig ravni
aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih občinah«, ... več
>
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Poulični festival Biti mlad je zakon

Ljubljana, 26. 8. 2014 - Četrtni mladinski center Bežigrad, ki deluje v okviru Javnega
zavoda Mladi zmaji, v sodelovanju z Zavodom Enostavno prijatelji, Društvom Kulturni
vikend, Centrom urbane kulture Urbanroof, Športno kulturnim društvom Capoeira
Tradiçäo Baiana, Športno unijo Slovenije in Slovenskim združenjem za cirkuško
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pedagogiko Cirkokrog, s prostovoljci in mladimi pripravlja športno rekreativno –
ustvarjalni dogodek v soseski BS 3 v Ljubljani. Poulični festival Biti mlad je zakon je
namenjen mladim ob zaključku poletnih počitnic in pred pričetkom novega šolskega leta,
vabljeni pa so tudi njihovi starši in drugi prebivalci soseske BS 3. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Projekt Simbioza giba vabi k sodelovanju prostovoljce za regionalne in lokalne
koordinatorje

Nov vseslovenski medgeneracijski prostovoljski projekt Simbioza giba bo ponovno
povezal dve generaciji, tokrat skozi gibanje. več >
Vir: Zavod Ypsilon
DMK 2014

Šaleški študentski klub, ki je producent najstarejšega mladinskega festivala v samostojni
Sloveniji, Dnevi mladih in kulture je letošnje leto v mesecu maju praznoval 24. obletnico.
Festival ustvarja in izvaja mladinska organizacija pod okriljem mladih… več >
Vir: Šaleški študentski klub
Sodeluj in širi svoje znanje

To, da potovanja bogatijo naše življenje, že vemo. Kaj pa, če se na potovanjih še nekaj
novega naučimo in tako združimo prijetno s koristnim? Popotniško združenje Slovenije
vas tudi tokrat vabi na veliko zanimivih in poučnih seminarjev, s katerimi boste ne le
raziskovali mesto, kjer boste seminar ali trening obiskovali, temveč se tudi nekaj novega
naučili. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Mladi in izhodišče za pozitivne spremembe

12. avgusta, ravno na Mednarodni dan mladih, je Mladinski center Prlekije-Pokrajinski
center nevladnih organizacij v sodelovanju z Občino Ljutomer in Mladinskim svetom
Ljutomer realiziral... več >
Vir: Mladinski center Prlekije – Pokrajinski center NVO
Ob Mednarodnem dnevu mladih - mladi v koalicijski pogodbi

Ob Mednarodnem dnevu mladih v Mladem forumu SD, vodilnem mladinskem političnem
gibanju v Sloveniji, opozarjamo, da je potrebno pričeti s sistemskim urejanjem položaja
mladih. Premalo je,... več >
Vir: Mladi forum socialnih demokratov
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Prijavite se na mednarodno usposabljanje na temo "Skupna uporaba, kot novo orodje v
mladinskem delu"

Udeleženci iz 6 držav bodo na izobraževanju raziskovali in proučevali rastoči trend
skupne porabe, družbenega (socialnega) podjetništva, kolaboracije in družbeno
odgovorne ekonomije. Osredotočili se bodo na njihovo rabo, kot proti krizna orodja in
orodja za boj proti revščini ter marginalizaciji. več >
Vir: Razvojna agencija Kozjansko
Youth for peace

1-tedenski mednarodni mladinski mirovniški tabor z interaktivnimi ustvarjalnimi
delavnicami. Program bo udeležencem omogočal razvijanje in poglabljanje socialnih
veščin s poudarkom na strpnosti, spoštovanju, preprečevanju sporov in spravi. več >
Vir: Humanitarno društvo ADRA Slovenija
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ORGANIZACIJE

Sprememba zakonodaje glede socialne pomoči za prostovoljce

S 1. septembrom bo vstopila v veljavo in uporabo sprememba Zakona o socialno
varstvenih prejemkih, gleda dodatka za delovno aktivnost in prostovoljsko delo. Na
podlagi določbe 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno
varstvenih prejemkih ( U.l. RS, št. 99/13) se pri uveljavljanju pravice do denarne socialne
pomoči kot delovno aktivne osebe, ki so upravičene do dodatka za delovno aktivnost, po
NOVEM štejejo tudi osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po
zakonu, ki ureja prostovoljstvo. več>
Vir: Uredništvo mlad.si
MIKKovi sredini Kultivatorji in Festival Migrantskega filma

V MIKKu Murska Sobota so sredini večeri namenjeni za druženje ob različnih glasbenih
zvrsteh, začinjeni pa so s kulinaričnimi podvigi, ki se zvrstijo izpod rok različnih
partnerskih organizacij. Tako se vsako sredo predstavi ena od organizacij, s katero
sodelujemo. Področje predstavitev je široka in zajema vse od glasbe, filma, kulinarike in
širše ter deluje pod skupnim imenom KULTIVATOR. več >
Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
3. igre JZR

Vabimo vas na 3. igre JZR, ki bodo potekale v mesecu septembru in sicer ob vseh vikendih
v okoli tridesetih panogah. Tekmovanja večinoma potekajo na športnih igriščih oz. v
objektih Javnega zavoda Ratitovec v Železnikih. več >
Vir: Mladinski center Železniki
Jeseni mladi Tanzanijci in projekt Kreativna karavana - še zadnjič v Sloveniji

Mladinski center Podlaga je v sodelovanju z Ekvilib inštitutom iz Ljubljane in nemškim
partnerjem, Institut Equalita, ki je tudi nosilec projekta, že dve leti del Kreativne karavane.
Projekt, ki strmi za povezovanjem mladih umetnikov iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in
Evrope, se oktobra zaključuje. Kot zadnji nas bodo v Sloveniji obiskali mladi umetniki iz
centra Kigamboni Community iz Tanzanije. več >
Vir: Zavod ŠTIP – Mladinski center Podlaga Sežana
Mednarodna izmenjava za mlade My career, my decision

Med 19. in 27. avgustom 2014 Zavod NEFIKS s podporo EU programa "ERASMUS +"
organizira mladinsko izmenjavo za mlade med 15. in 19. letom iz Slovenije, Nemčije in
Irske. Naslov izmenjave je My career, my decision, tekom nje pa bodo mladi razvijali svoje
kompetence, spoznavali sami sebe, se pripravljali na poklicno pot in se zabavali. Prvi dan
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naše izmenjave je bil namenjen spoznavanju udeležencev skozi različne teambuilding
aktivnosti ter kratkemu tečaju slovenščine. Zvečer so se udeleženci družili ob igranju
družabnih igrah ter spoznavanju skozi pogovor. več >
Vir: Zavod NEFIKS
Z uličnimi poslikavami do slikovitejše komunikacije

Ljubljana, 19. avgust 2014 – Pobuda Moč besed, ki opozarja na sovražni govor na spletu
med mladimi in spletno nadlegovanje, je v prvih dveh mesecih na družbenih omrežjih
zbrala več kot 4.700 podpornikov. Med njimi so številne nevladne organizacije, medijske
osebnosti ter posamezniki, ki želijo s podporo pobudi spodbuditi bolj kakovosten med
vrstniški dialog. Začetnika pobude Moč besed – Itak in Zveza prijateljev mladine Slovenije
napovedujeta širitev pobude na ulice Ljubljane, Maribora in Kopra. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Karierni klubi »Mladi bi radi« za dijake 3. in 4. letnika

Zavod Nefiks bo od septembra do decembra 2014 izvajal brezplačne karierne klube za
srednješolce v različnih krajih po Sloveniji. Karierni klubi bodo v tem šolskem letu
potekali v Beltincih, Mariboru, Ptuju, Slovenskih Konjicah, Ravnah na Koroškem, Ljubljani,
Vipavi, Kočevju, Kopru in Piranu. Namen projekta je s celostnim pristopom h karierni
orientaciji pri udeleženih mladih razviti in preizkusiti socialne in državljanske
kompetence in jih umestiti v vseživljenjsko karierno orientacijo. V prvem tednu
septembra bi želeli klube s kratko delavnico predstaviti dijakom vaše šole, v drugem
tednu septembra pa bomo imeli že prvo srečanje kluba. več >
Vir: Zavod NEFIKS
Banka idej išče nove člane skrbniškega odbora

Iščemo pet mladih, starih med 18 in 29 let, ki si želijo postati del skrbniškega odbora
Banke idej. Rok za prijavo, nedelja, 14. September 2014. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Projekcija stripov Piran nastala v okviru kariernih centrov MLADI BI RADI

V petek, 11. julija je v ŠIMC, Mladinskem EPI centru Piran potekala projekcija stripov, ki
so nastali v okviru kariernih klubov Mladi bi radi, ki jih organizira Zavod Nefiks v različnih
krajih po Sloveniji. Rdeča nit predstavljenih stripov je bila kaj si mladi želijo v svojem
lokalnem okolju in kaj so za to pripravljeni prispevati. več >
Vir: Mladinski EPI center Piran
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Tabor družin v Skavtskem okoljskem centru v Kočevskem rogu

Med 8. in 10. avgustom 2014 je v Kočevskem rogu (Skavtski okoljski center) potekal
letošnji že drugi tabor družin (prvi je bil julija). Skupaj se ju je udeležilo 22 družin, od tega
42 odraslih in 47 otrok. več >
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Počitniške aktivnosti za otroke in mladino

V Mladinskem centru Slovenj Gradec je v avgustovskih dneh med počitnicami razigrano
in obilno priložnosti za mladino. več >
Vir: Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
Slovenj GUIDEc

Turistična ponudba za mlade - izšla je nova turistična zloženka Slovenj GUIDEc. več >
Vir: Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
Dvodnevni kopalni izlet v naravno kopališče v Radljah ob Dravi

Mladinski center Litija in občina Litija vabita na čudovit dvodnevni izlet, primeren za
otroke in »otroke« do 30. leta starosti, ki obožujejo naravo in čofotanje. Poletni meseci so
odlična vaba za »potep« po Sloveniji, za aktivno preživete dni in seveda spoznavanje novih
ljudi. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Žur z razlogom za Zaposlitvene klube za mlade

Na zadnjo soboto v avgustu bo v ljubljanskem parku Tivoli že 13. Žur z razlogom. Mlade
bo k dobrodelnosti tradicionalno spodbujal Umek, eden najboljših didžejev v svetovnem
merilu. Dobrodelna sredstva, zbrana na tokratnem Žuru z razlogom, bodo namenjena
Zaposlitvenim klubom Zavoda Nefiks, ki mladim pomagajo pri iskanju dela in razvijajo
njihovo zaposljivost. več >
Vir: Zavod NEFIKS
Volitve v organe Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije za mandat 2014 - 2016

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, na podlagi 19., 20. in 21. člena Pravilnika
Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije razpisuje: volitve v organe MK PZS za
mandat 2014-2016 več >
Vir: Planinska zveza Slovenije
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MNENJA

Vključevanje pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije v mladinske
organizacije v Sloveniji

Denis Striković je strokovnjak na področju balkanskih kultur, etničnih manjšin in
identitete Balkana. Vključuje se v več društev in organizacij, je aktiven državljan, politik.
Idealen za obravnavanje tematike o vključevanju narodnostnih skupnostih narodov
nekdanje Jugoslavije v mladinske organizacije v Sloveniji. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Globalno učenje v praksi

Ko sem prvič slišala za globalno učenje si res nisem znala predstavljati kaj pravzaprav ta
izraz pomeni. Učenje o svetu? Učenje o situacijah držav? Globalno učenje je po
Maastrichtski izjavi o globalnem izobraževanju (2002) opredeljeno kot »izobraževanje, ki
ljudem odpira oči in um za resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja, zato da bi bilo
mogoče uresničiti pravičnejši svet, v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic za
vse.« več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Nova krilatica, Združena levica

Tokratni intervju smo posvetili predstavitvi dveh mladih kandidatov, ki prihajata iz
koalicije strank Združene levice. Luka Mesec in Matej T. Vatovec sta nam za intervju
zaupala poglede in mnenja glede nekaterih ključnih izzivov, ki jih, ne glede na pozicijo v
državnem zboru, kot mlada poslanca zaznavata. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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MLADI IN SVET

Poziv za udeležence - Sovražni govor in verska nestrpnost: Izobraževalni odzivi na
islamofobijo v Evropi

European Youth Centre Budapest organizira konferenco z naslovom Sovražni govor in
verska nestrpnost: Izobraževalni odzivi na islamofobijo v Evropi, ki se bo odvijala med 16.
in 20. septembrom v Budimpešti. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Avtobus kampanje No hate speech se je ustavil v Ljubljani

Danes, 29.8.2014 se je na Prešernovem trgu v Ljubljani, v sklopu kampanje No Hate
Speech Movement (Gibanje Proti sovražnemu govoru), izvedel dogodek, ki so ga izvedli
mladi udeleženci iz balkanske regije, ki potujejo in širijo ter promovirajo kampanjo proti
sovražnemu govoru. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mednarodni slovensko-hrvaški skavtski tabor

Če bi koga na poletnem skavtskem taboru vprašali, ali se mu zdi, da je hladen tuš tako
dober kot topel, bi se zagotovo zasmejal. S tem polemičnim vprašanjem smo se skavti
spopadali na mednarodnem taboru v okviru evropskega programa Mladi v akciji. Če smo
v Kočevju trpeli zaradi podhladitve, smo se na otoku Prvić kopali v toplih sončnih žarkih.
več >
Vir: Združenje slovenskih skavtinj in skavtov
Mednarodna izmenjava "OPENING DOORS...PARA UN FUTURO MEJOR"

Med 1. 8 in 14. 8. 2014 se je v Malagi in Marbelli zbralo 61 mladih iz Anglije, Italije,
Portugalske, Španije, Nemčije, Slovaške in Slovenije, ki so odpirali vrata boljši prihodnosti
mladih. več >
Vir: Društvo Center za pomoč mladim
Idejne reklame udeležencev mladinske izmenjave Youth4future

V času med 1.8. in 8.8. smo v Celjskem mladinskem centru gostili mlade med 19. in 25.
letom. Udeleženci so izkoristili odlične priložnosti za medkulturni dialog in krepili lastne
kompetence. S... več >
Vir: Celjski mladinski center
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Mladinska izmenjava na Sardiniji "Youth meet youth"

Skupina mladih prostovoljcev Celjskega mladinskega centra je od 26. julija do 3. avgusta
2014 sodelovala na mednarodni mladinski izmenjavi Youth Meet Youth v vasi Serrenti na
Sardiniji. Celoten... več >
Vir: Celjski mladinski center
Postani EVS prostovoljec v Jordaniji

Zavod Voluntariat v sodelovanju z organizacijo East & West Center for Human Resources
Development vabi mlade med 18. in 30. letom, da se pridružijo prostovoljski misiji, ki bo
potekala v... več >
Vir: Zavod Voluntarjat
We feel Slovenia and India

Zavod Voluntariat išče prostovoljce med 18. in 30. letom za udeležbo na projektu EVS, ki
bo potekal v Indiji pri nevladni organizaciji ETASHA iz New Delhija. Glavni namen
projekta je... več >
Vir: Zavod Voluntarjat
Youth for peace

1-tedenski mednarodni mladinski mirovniški tabor z interaktivnimi ustvarjalnimi
delavnicami. Program bo udeležencem omogočal razvijanje in poglabljanje socialnih
veščin s poudarkom na strpnosti, spoštovanju, preprečevanju sporov in spravi. več >
Vir: Humanitarno društvo ADRA Slovenija
Mladinska izmenjava v Brežicah

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
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MLADINSKI SEKTOR

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
Delovanje Mladinskega centra Gornja Radgona v novih prostorih

Mladinski center Gornja Radgona, enota zavoda Kultprotur, že dobro polovico leta deluje
v novih prostorih. Na račun tega sta se okrepila tako prepoznavnost kot programska
ponudba mladinskega centra. več >
Vir: Mladinski center Gornja Radgona
Pomembno je biti zraven in aktivno sodelovati: prostovoljka EKTC Maribor na
izobraževalnem srečanju v okviru programa Youth capitals in action v Varni v Bolgariji

Na podlagi povabila Mestne občine Maribor, Urada za kulturo in mladino – področje
mladina me je EKTC Maribor, ki je sodeloval pri soustvarjanju Evropske prestolnice
mladih 2013, kot prostovoljko v EKTC Maribor predlagal za udeležbo na mladinskem
srečanju v Varni. Potekalo je med 16. in 22. julijem 2014 pod naslovom »Funding and
fundraising". več >
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Razstava I. Mednarodne umetniške kolonije za mlade Media Nox

V galeriji Media Nox (Židovska ulica 12, Maribor) bomo v sredo, 6. 8. 2014 svečano odprli
razstavo del nastalih na I. umetniški koloniji za mlade Media Nox 2013. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Poletje v salezijanskem mladinskem centru

Organizirane počitnice za osnovnošolske otroke več >
Vir: Salezijanski mladinski center

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.
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