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MLADI

Pa jih imamo - prenovljene prostore Četrtnega mladinskega centra Bežigrad!

Ljubljana, 30. 1. 2015 – V Četrtnem mladinskem centru Bežigrad, ki deluje v okviru
Javnega zavoda Mladi zmaji že 8. leto, je konec leta 2014 potekala prenova prostorov.
Prostore prenovljenega ČMC Bežigrad je svečano odprl župan Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković v četrtek, 22. 1. 2015. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Mladinski večer ob tetovažah

Zanimanje za tetovažo je prisotno vedno in pri različnih starostnih skupinah in
povezano s kupom vprašanj na to temo, na katere bodo mladi dobili odgovore. V drugem
delu večera pa se spoznali z znakovnim jezikom in se mogoče česa tudi naučili ter se
tako približali svetu gluhih. več >
Vir: Kulturni center Semič
Sredin laboratorij - mladi, podjetnost in ustvarjalnost

»Sredin laboratorij« - mladi, podjetnost in ustvarjalnost prestavlja nov vsebinski
program v EKTC po zamislih mladih in omogoča spoznavanje različnih vsebin, ki so
mladim aktualne in pomembne v smislu pridobivanja neformalnega znanja in
kompetenc ter spoznavanja podjetnosti skozi različne poklice ter možnosti za zaposlitve.
več >
Vir: Evropski in tehnološki center Maribor
Brez izgovora in APYN iščeta nove sodelavce

Na Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija iščejo tri nove sodelavce za določen čas,
Evropska mladinska organizacija Alcohol Policy Youth Network, katere Brez izgovora
Slovenija je soustanovitelj, pa dodatno razpisuje eno delovno mesto. Delite informacijo
med mladimi. več >
Vir: Uredništvo mlad.si in Brez izgovora Slovenija

Akcija prostovoljcev MC Velenje ob svetovnem dnevu objema

Baje vsak človek na dan potrebuje sedem objemov. Prostovoljci Mladinskega centra
Velenje so jih na svetovni dan objema, 21. januarja, poklonili v Velenju več kot
štiridesetim mimoidočim. več >
Vir: Mladinski center Velenje
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Pekarna Potopisi (potopisi, ki to niso): Okrogla miza – Gana

V četrtek, 29. 1. 2015, bo v prostorih MISC INFOPEKA ob 18. uri potekal nekoliko
drugačen pekarniški potopis – okrogla miza, ki bo problematizirala stereotipe in potrebo
Zahodnega sveta po pomoči državam »tretjega sveta«. Vabljen/-a! več >
Vir: Zavod Pekarna Magdalenske mreže Maribor
Stopinje mesta: Po gorečem Mariboru

V soboto, 31. 1. 2015, bo v Mariboru vroče, saj nas bodo prostovoljci že tradicionalno
seznanili s Stopinjami mesta, ki nas popeljejo po delih mesta, ki so v preteklosti zagoreli.
Dobimo se na Glavnem trgu ob 15. uri. več >
Vir: Zavod Pekarna Magdalenske mreže Maribor
Dober dan ali World thinking day

Dan spomina (World thinking day), rojstni dan skavtskega ustanovitelja Lorda Roberta
Baden-Powella in njegove žene Olave, slovenski skavti že več let praznujemo pod geslom
»22.2. bo dober dan«. Pri tem smo del večje svetovne akcije, ki povezuje vse ljudi dobre
volje skozi aktivno udejanjanje svoje obljube skozi dobra dela. več >
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Vabilo na otvoritev programa Medkulturni Maribor in medkulturno delavnico

Društvo Odnos, Mednarodni Afriški forum in Mladinski kulturni center Maribor vas
vljudno vabimo na uradno otvoritev programa »Medkulturni Maribor«, program
spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav v Mariboru. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Več znanja za več turizma

Mladi vabijo na spoznavanje zgodb turizma. Turistična zveza Slovenije 28. januarja 2015
vabi na sejem TIP 2015 v halo C na ogled srednješolskega festivala Več znanja za več
turizma. Na njem bo zgodbe iz domačih okolij predstavilo 39 srednjih šol iz Slovenije in
tujine. več >
Vir: Turistična zveza Slovenije
Vabilo - Nefiks English Club

V januarju bomo na Zavodu NEFIKS ponovno začeli z Nefiks English clubom. Klub je
namenjen vsem, ki bi želeli pridobiti nekaj samozavesti pri uporabi angleščine in tako
izboljšati svoje zaposlitvene možnosti. Namen kluba je izboljšanje pogovornega znanja
angleškega jezika. Z nami bosta vsak teden "native speakerja", ki živita v Ljubljani. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Vabilo mladim umetnikom za sodelovanje v projektih Teater v galeriji in Muzika na
Starem trgu

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

Prostovoljenje, prijateljstvo in potovanje z dodano vrednostjo s pomočjo Popotniškega
združenja Slovenije

Prostovoljenje krepi, bogati in povečuje možnosti za kasnejšo zaposlitev ter bogati
družbo in tebe. Dodana vrednost prostovoljenja v tujini pa je spoznavanje novih krajev,
kultur in običajev. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije

Izsledki raziskave „Ortoreksija med mladimi v Mariboru“

Kmalu po tem, ko je profesor pri predmetu Uvod v mladinsko delo in raziskovanje
mladine podal navodilo, naj naredimo lasten projekt, sem vedela, da se želim ukvarjati s
problematiko motenj hranjenja. več >
Vir: Zavod Pekarna Magdalenske mreže

Mladi - konkretne izkušnje - podjetja

Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru projekta Izzivi mladim ponuja mladim
neprecenljive konkretne izkušnje in sodelovanje s podjetji. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Slavnostna otvoritev prenovljenih prostorov Četrtnega mladinskega centra Bežigrad

V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
začenjamo leto 2015 v stilu prenov in sicer z otvoritvijo prenovljenih prostorov
Četrtnega mladinskega centra Bežigrad (ČMC Bežigrad). več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

Ponovno v zakonodajni postopek vložen predlog Zakona o ukrepih na področju
pripravništva

Poslanska skupina SDS je v zakonodajni postopek ponovno vložila predlog Zakona o
ukrepih na področju pripravništva. Gre že za tretji predlog s strani poslanske skupine
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SDS; ki odpravlja volonterska pripravništva. več >
Vir: Slovenska demokratska mladina

Življenje na vrtu in mladi

Vse mlade in zainteresirane vabimo, ki želijo živeti z naravo, da se pridružijo k projektu
ustanavljanja skupnosti življenja v naravi. Projekt "Življenje na vrtu" se ukvarja s
samooskrbo, pridelavo zelenjave, zelišč in sadja na permakulturni način. Vabljeni tudi
tisti, ki se še nikoli niso ukvarjali z vrtnarjenjem in ki nimajo kje vrtnariti. več >
Vir: Mladinski center Šentjur

Razpis za sodelovanje mladih umetnikov v partnerskem paviljonu v Trstu v sklopu
mednarodnega projekta ARTEFATTO 10_RESET

Kulturno izobraževalno društvo PiNA sodeluje z Občino Trst in drugimi partnerji pri
mednarodnem projektu ARTEFATTO 10_RESET. Vse mlade umetnike iz Slovenije
vabimo, da se nam pridružijo, saj bodo svoja dela spomladi lahko razstavili v
mednarodnem paviljonu partnerskih organizacij projekta v Trstu. Na razpis se lahko do
30. januarja 2015 prijavijo mladi ustvarjalci s področja vizualne umetnosti, starosti med
18 in 30 let. več >
Vir: Mladinski center Šentjur

SPIRIT Slovenija in Izzivi mladim

Javna agencija SPIRIT Slovenija je z januarjem 2015 pričela z izvajanjem novega
programa »Izzivi mladim«. Vabimo vas, da posredujete in širite informacijo o programu
»Izzivi mladim«, preko katerega se lahko dijaki, študenti, iskalci prve zaposlitve,
brezposelni, skratka vsi mladi med 15. in 29. letom, aktivno udeležijo in nadgradijo
lastno podjetniško žilico. Udeležba je za vse udeležence programa brezplačna. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Mednarodna usposabljanja

Vas zanimajo tudi mednarodne aktivnosti in usposabljanja? Na Zavodu MOVIT bodo
izbirali udeležence za naslednja mednarodna usposabljanja. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Začenja se projekt »Kolegice« v Litiji

Nefiksov projekt "Kolegice" bo v januarju začel z delovanjem tudi v Litiji. V prizadevanju
za zaposlovanje mladih žensk, bo povezoval uspešne ženske in ambiciozne mlade
6

diplomantke, ki bodo leto dni črpale znanje in uporabljale povezave, ki jim jih lahko
ponudijo njihove bolj izkušene kolegice. več >
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija
Odprte prijave za nov krog zaposlitvenih klubov za mlade

Zavod Nefiks ob podpori znamke ORTO nadaljuje s tretjo sezono Zaposlitvenih klubov za
mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. Od februarja do
maja bo potekal drugi krog tretje sezone zaposlitvenih klubov, in sicer v štirih krajih po
Sloveniji. Mladi se lahko v zaposlitveni klub prijavijo od danes naprej do 19. januarja na
www.orto.si/zurzrazlogom/. Do sedaj je s podporo zaposlitvenih klubov delo dobilo
skupaj 73 mladih, od tega je delo že dobilo tudi 22 udeležencev prvega kroga letošnje
sezone zaposlitvenih klubov, ki so delovali od oktobra lani do letošnjega januarja. več >
Vir: Zavod Nefiks
Društvo IndiJanez s krajšim videofilm: Eksperiment - po opravkih z invalidskih vozičkom

V sklopu programa Posluh! je društvo IndiJanez izvedlo osveščevalno aktivnost videoeksperiment dostopnosti, v katerem sta sodelovala mladostnika na invalidskih
vozičkih. več >
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez



ORGANIZACIJE

V ospredju leta 2015 zagovorništvo

Morda se je v januarju že nakazalo kam v katero smer bomo šli. Odpirajo se teme, ki
zadevajo mlade in tudi mladinski sektor. V javni obravnavi je izvedbeni načrt
Nacionalnega programa za mladino za 2013 - 2022 za leto 2015, v kratkem se bo sestal
Svet vlade RS za mladino in v državen zboru je bil podan predlog zakona o ukrepih na
področju pripravništva, v katerem gre za ukinitev volonterskih pripravništev. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
V Litiji se učijo o e-računih

ZKMŠ Litija, enota Mladinski center Litija v sodelovanju s Stičiščem nevladnih
organizacij osrednje Slovenije organizira delavnico za društva: "Pošiljanje računov v letu
2015 (eRačuni in vezana knjiga računov), delavnica za društva". več >
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija
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Vabljeni na premierno gledališko predstavo ENA.KOST

V okviru projekta ENA.KOST: Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje
SFRJ in njihovih pripadnikov v slovenski Istri, bo v četrtek, 5. februarja 2015, v
Manziolijevi palači v Izoli, na sedežu Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola, z
začetkom ob 19.00, premierna uprizoritev predstave z naslovom ENA.KOST. več >
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Neformalno pridobljeno znanje zaposluje

V središču Ljubljane, v osrednji sobi mestne hiše, je 20. januarja 2015 potekala nekoliko
bolj neformalna seja. Zavod Nefiks je namreč že četrtič organiziral podelitev posebnih
priznanj, namenjenih tako posameznikom kot organizacijam, ki neformalno pridobljeno
znanje beležijo z Nefiksom. Podeljenih je bilo 88 priznanj. več >
Vir: Zavod Nefiks
Razpis za trenerje iTT

Zveza študentskih klubov Slovenije z namenom širjenja svojega bazena trenerjev
organizira že tretje usposabljanje za trenerje. Vabljeni. več >
Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije

Jagodni izbor Luksuz festivala v Slovenski kinoteki

V četrtek, 22.1.2015, je v Slovenski kinoteki potekal prvi dogodek v novi redni sekciji
Kratki!. Sekcijo pripravlja Društvo Kraken, ki se ukvarja s promocijo kratkega filma. Na
tokratnem večeru je bil predstavljen izbor filmov iz Luksuz festivala poceni filma 2014.
več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka

Top pet delodajalcev, mreženje in sanjska služba

Top pet delodajalcev, mreženje in sanjska služba. Nekako v takšnem vrstnem redu je od
pričetka izvajanja projekta Zaposlitveni klubi za mlade več kot tri četrtine mladih
iskalcev svoje prve priložnosti za delo, ki so bili vključeni v klub, prispelo do zaposlitve.
Zavod Nefiks ob podpori znamke Orto (Si.mobil d.d.) danes pričenja z novim krogom
izvajanja zaposlitvenih klubov za mlade, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in
Šentjurju pri Celju. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Bliža se prijavni rok za prijavitelje projektov Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2015, ki je
4.2.2015

V pomoč potencialnim prijaviteljem in bodočim upravičencem je MOVIT, Nacionalna
agencija programa Erasmus+, področje Mladina, objavila koristne informacije glede
izvajanja programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2015. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Posvet mentorjev gasilske mladine

ZREČE – V Termah Zreče je v petek, 23. januarja 2015, in soboto, 24. januarja 2015,
potekal posvet mentorjev gasilske mladine. Tokrat se je posveta udeležilo preko 130
mentorjev iz celotne Slovenije. več >
Vir: Gasilska zveza Slovenije

Nova Moč je uspela

Zaposlitveni klub Ljubljana center, ki deluje v sklopu projekta Zaposlitveni klubi za
mlade Zavoda Nefiks ob podpori blagovne znamke ORTO, je v sodelovanju s podjetjem
Avant car pripravil zaposlitveni dogodek »NOVA MOČ«. Dogodek »Nova moč« v Café
Cubano v Ljubljani je bil namenjen predstavitvi mladih iskalcev zaposlitve na trgu dela.
Zaposlitveni klub Ljubljana Center je pričel sicer aktivno delovati oktobra 2014 in je na
začetku štel 15 aktivnih iskalcev zaposlitve. V času trajanja kluba je pet članov dobilo
redno zaposlitev. več >
Vir: Zavod Nefiks

Vabilo na informativni sestanek za nove CPM prostovoljce

Bi se rad/a usposobil/a za vodenje skupin? Te zanima delo z mladimi? Bi rad/a krepila
svoje retorične veščine? Si na vsaj eno vprašanje odgovoril/a z da? V tem primeru se
pridruži energični in usposobljeni ekipi CPM prostovoljcev in prostovoljk. več >
Vir: Društvo center za pomoč mladim

Beleženje neformalno pridobljenih znanj - »NeFo«

»NeFo« je instrument Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec namenjen
načrtovanju, spremljanju, vrednotenju in priznavanju dosežkov v procesu neformalnega
učenja za vse sodelujoče v in na projektih, ki jih organizira MKC Slovenj Gradec. več >
Vir: Mladinski kulturni center Slovenj Gradec
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Mladim je socialno podjetništvo zelo blizu

Središče Rotunda je na novinarski konferenci izpostavilo pomen razvoja socialnega
podjetništva v regiji in predstavilo nove projekte na tem področju. Nagovorili so
predvsem mlade. več >
Vir: Središče Ratunda
Andrej Čuš izvoljen za podpredsednika DEMYC

Predsednik SDM Andrej Čuš je bil v soboto, 17. januarja 2015, na 25. Kongresu DEMYC,
ki je potekal v Izraelu, izvoljen za podpredsednika. S tem je dosegel lep uspeh in dokazal,
da se aktivna participacija na domačih tleh obrestje tudi v mednarodnem okolju. S tem
bo lahko participiral in prodibaval izkušnje tudi na mednarodnem področju. več >
Vir: Slovenska demokratska mladina

Zaposlitveni klub Ljubljana-Center in Nova Moč

Zaposlitveni klub za mlade Ljubljana-center, vas vabi na nepozabni dogodek »NOVA
MOČ«. Naša moč izvira iz združevanja naše sveže igrive narave, ki se z izzivi množi in
nesebično deli. Dogodek se bo odvijal, 21. 1. 2015, v Ljubljani (Cafe Cubano, Kolosej,
BTC), ob 17.00 uri. več >
Vir: Zavod Nefiks

Nacionalna konferenca o alkoholni politiki

V sredo in četrtek (14. in 15. januarja 2015) se je v Ljubljani v organizaciji Ministrstva za
zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter World Health Organization
odvijala tretja nacionalna konferenca o alkoholni politiki z osrednjim nazivom
»Zmanjšajmo breme alkohola v Sloveniji!« več >
Vir: Mladinski center Postojna – pokrajinski center NVO

Delavnice za prijavitelje pred prvim prijavnim rokom v letu 2015

Prvi prijavni rok v tem letu bo 4. februarja 2015, zato na NA organizirajo delavnice za
izpolnjevanje prijav, ki bodo potekale v petek, 16.1.2015, v Ljubljani na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi 16. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Dostopnost nacionalne agencije v letu 2015

Tudi letos bo NA zaradi lažje organizacije v 2015 nadaljevala z uradnimi urami. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Brezplačna arhitekturna svetovalnica v MC Litija

Mladi arhitekti bodo v Mladinskem centru Litija brezplačno svetovali glede gradnje,
prenov, obnov in (pre)urejanja prostorov, energetske sanacije, prostorske zakonodaje,
materialov, opreme. Prvo srečanje bo potekalo že v četrtek, 15.1., nato pa vsak tretji
četrtek v mesecu. več >
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija

Evropa za državljane? Zakaj pa ne?

Ali mora pripravljate prijavo na program Evropa za državljane ali pa si to želite? Morda
ne veste kaj je to, pa bi želeli sodelovati in se izobraževati ob pravih strokovnjakih.
Zavod Ypsilon vabi na part – Y. več >
Vir: Zavod Ypsilon

Evropski podjetnik, mladinsko usposabljanje na Portugalskem

Združenje EPEKA, so. p., je partnerska organizacija pri mladinskem usposabljanju, ki bo
od 23. do 29 marca 2015 potekalo v Bragi - Evropski prestolnici mladih 2012. več >
Vir: Združenje Epeka so.p.



MNENJA

Intervju z novim predsednikom Mladinskega sveta Slovenije

Tokratni intervju smo izvedli z novim predsednikom Mladinskega sveta Slovenije Tinom
Kamplom, ki je funkcijo vodenja MSS prevzel 1. decembra 2014 za dvoletno obdobje. V
intervjuju nas je zanimalo, zakaj se je odločil kandidirati pa mesto predsednika,... več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Ob slovenskem boju protu kajenju številne akcije tudi s strani NVO in mladih

V soboto, 31. januarja 2015, bomo obeležili Dan brez cigarete, slovenski dan boja proti
kajenju, ki lahko kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja, kar si
tudi želi več kot polovica kadilcev. V pomoč so v Sloveniji na voljo številne brezplačne
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vrste pomoči. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da so bolezni
in smrti, povzročene s kajenjem, preprečljive in nepotrebne. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Stavim na mlade!

Leto 2014 je bilo res pestro za mladinski sektor, tudi veliko se je govorilo o mladinskih
politikah in organiziranju. Vendar, to še ne pomeni veliko. Konkretneje smo za mnenje o
trenutnem dogajanju, in stanju, povprašali Teo Jarc, zadnje leto eno izmed (najbolj)
aktivnih bork in zagovornic za pravice mladih. Tea v komentarju izpostavlja položaj
mladih, kaj smo naredili znotraj sektorja, v odnosu do odločevalcev in obratno - kaj so
odločevalci napovedali in kaj realizirali. Vabimo vas, da si preberete komentar in
mnenje, zakaj Tea stavi na mlade. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Varčevanje na mladih in ranljivih?

V Slovenski demokratski mladini izražamo skrb za mlade in ranljive ciljne skupine.
Ocenjujemo, da bodo ranljive skupine postale še bolj odrinjene in še bolj šibke. Ob
varčevanju na najbolj ranljivih pa se dogaja povečevanje števila ministrstev in
zaposlenih v javni upravi. več >
Vir: Slovenska demokratska mladina

Mlade glave mislijo!

Mlade glave mislijo - pogovori z aktivnimi mladimi. Serijo pogovorov z mladimi glavami
pričenjamo z Evo Perčič in sicer v sredo, 14. januar 2015, 18:00, v Salon uporabnih
umetnosti, Maribor. Serija dogodkov se bo zvrstila vse do konca februarja. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor



STRUKTURIRANI DIALOG

Mladi odloča(j)mo! – Vabilo k sodelovanju

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa k sodelovanju vabi mlade
posameznike (Ambasadorje), ki bi s pomočjo mladinske organizacije, mladinskega sveta
lokalne skupnosti, mladinskih centrov, predstavljali in vodili proces strukturiranega
dialoga na lokalni ravni. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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MLADI IN SVET

Vzhod na zahodu - pogovor o medkulturnem dialogu z gostjo Failo Pašić Bišić

V torek, 27. januarja 2015, ob 18. uri, se bomo s Failo Pašić Bišić pogovarjali o simbiozi
bivanja in čaru sprejemanja drugih in drugačnih kot temelju vsake zdrave družbe. več >
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija

Raziskujmo svet: priložnosti za mlade v tujini

Center za mlade Domžale pričenja s serijo aktivnosti Raziskujmo svet, s katero bomo
mladim predstavili različne priložnosti, ki jih ponuja tujina - vse od prostovoljnega dela,
študija do zaposlitve. več >
Vir: Javni zavod Center za mlade Domžale

''Ti si na vrsti'' - dvomesečna prostovoljska (EVS) izkušnja

Združenje EPEKA, so. p. je partner pri projektu Evropske prostovoljne službe z naslovom
''Ti si na vrsti''. Kot rezultat tega bo EPEKA poslala v turško mesto Sinop dva
prostovoljca. Prvi bo svojo prostovoljsko izkušnjo doživel od junija do vključno julija
2015, drugi pa od avgusta do vključno septembra 2015. več >
Vir: Združenje Epeka so.p.

In\VisibleCities - mednarodni festival urbane multimedije

V okviru projekta In\VisibleCities, prvega mednarodnega festivala urbane multimedije v
Italiji, je izšel razpis za evropske umetnike, namenjen raziskovanju odnosov med
vidnimi in nevidnimi urbanimi prostori s pomočjo digitalne umetnosti, multimedije in
interaktivnosti. več >
Vir: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Sodeluj in širi svoje znanje

Leto začenjamo za mlade zanimivimi mednarodnimi usposabljanji in sicer v Turčiji,
Avstriji, Španiji in na Hrvaškem. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
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Mednarodno prostovoljstvo - nepozabna izkušnja

Program POTA, ki deluje pod okriljem MIC-a, vstopa v deseto leto delovanja in pripravlja
informativna srečanja programov mednarodnega skupinskega prostovoljstva v
Mariboru, Ljubljani in Kopru. več >
Vir: Mladinsko informacijski center

TfT za področje zaposlovanja in podjetništva

V okviru programa Erasmus + se je v decembru 2014 odvijal »Training of trainers for
youth employment and entrepreneurship«. več >
Vir: Zavod Nefiks



MLADINSKI SEKTOR

Prioritetne naloge Urada RS za mladino v letu 2015

Urad RS za mladino bo v letošnjem letu prioritetno sledil na eni strani ciljem, ki jih
določa naš krovni strateški dokument, Nacionalni program za mladino, po drugi strani
pa bo skladno z zavezami skušal odgovarjati na pričakovanja mladinskega sektorja, ki ga
povzema Resolucija mladinskega sektorja 2014. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Državni zbor obravnaval predlog zakona o ukrepih na področju pripravništva

V Državnem zboru so na redni januarski seji, na predlog stranke SDS, poslanci
razpravljali o predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015 v javni
obravnavi

Urad RS za mladino je 27. januarja 2015 na spletni strani objavil Izvedbeni načrt
Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2015. Javna obravnava poteka do
26.februarja 2015. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Podpiramo prizadevanja za ureditev področja volonterskih pripravništev

Na Mladinskem svetu Slovenije PODPIRAMO VSE AKTIVNOSTI, KI BODO PRIVEDLE DO
ODPRAVE INSTITUTA VOLONTERSKEGA PRIPRAVNIŠTVA. več >
Vir: Mladinski svet Slovenije
Na dobrodelnem bowlingu z Lions Klub Ljubljana Omnia zbrali 9000 €

Sklad Uresničujmo želje, ki ga upravlja Humanitarno društvo Lions Klub Ljubljana
Omnia, je 29. januarja 2015 v sodelovanju s Kolosej zabavni centri d.o.o. organiziral že 9.
dobrodelni bowling turnir. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Uradno znana imena novih članov Sveta Vlade RS za mladino

V četrtek, 15.1.2015 je Vlada RS na 18. redni seji sprejela sklep o razrešitvi in
imenovanju članov Sveta Vlade RS za mladino. Tako se je začelo obračati dolgo
pričakovano kolesje sestave novega Sveta Vlade RS za mladino. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Poziv za sodelovanje v delovni skupini za pripravo dokumentacije za potrditev javne
veljavnosti programa PRiKAZ

Temeljna filozofija programa je, da vsak posameznik ustvarja priložnosti za svoj razvoj,
za razvoj lokalne skupnosti in družbe na splošno. Udeleženci v programu bodo razvijali
konkretne projektne ideje, s katerimi bodo dolgoročno reševali svoje življenjske
situacije. več >
Vir: Zavod BOB

Usposabljanje za izvajanje delavnic Urice medkulturnega dialoga na osnovnih šolah

V sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki ga v drugi nadgradnji
sofinancira Finančni mehanizem EGP in Norveški mehanizem, so v Mladinskem svetu
Občine Slovenske Konjice razvili triurne izobraževalne modele Urice medkulturnega
dialoga za osnovne šole. več >
Vir: Mladinski svet Slovenske Konjice
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Izšla je publikacija Sedem let programa Mladi v akciji

Zavod Movit je v decembru izdal zaključno publikacijo Sedem let programa Mladi v
akciji, v kateri so zbrane dobre prakse in najboljši projekti posameznih akcij ter
statistika izvajanja za obdobje sedmih let programa. 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.
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