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MLADI

Vabilo na intenzivno usposabljanje projektnega vodenja Banke idej

Vabimo vas na 4-dnevno intenzivno usposabljanje projektnega vodenja Banke idej, ki bo
potekalo od 13. do 16. novembra 2014 v prostorih Mladinskega kulturnega centra
Maribor. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Si mlad umetnik, ustvarjalec?

Te zanima razstavljanje v galeriji Alkatraz v AKC Metelkova mesto? Vabimo te, da se
povežeš z nami in obogatiš naš razstavni prostor v letu 2015. Kolektiv galerije Alkatraz k
prijavi in sodelovanju vabi umetnike posameznike in kolektive, ki ustvarjajo na področju
likovnih, novomedijskih, avdio-vizualnih, performativnih in drugih vizualnih praks. več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Mreža
Novembrske delavnice Excela, Worda in InDesigna!

Ypsilon Mladi ste lahko polni znanja in novih izkušenj. Zavod Ypsilon za vas v mesecu
novembru pripravlja različne delavnice Excela, Worda in Indesigna. Vse delavnice
potekajo v njihovih prostorih na Dunajski 22 v Ljubljani. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Javni posvet: »Populizem, rasizem in šola: perspektive za državljansko vzgojo«

V sredo, 22. oktobra 2014, je v organizaciji Mirovnega inštituta potekal javni posvet z
naslovom »Populizem, rasizem in šola: perspektive za državljansko vzgojo«. V prostorih
Trubarjeve hiše literature so dr. Mojca Pajnik, dr. Iztok Šori, mag. Mojca Frelih in dr. Živa
Humer predstavili rezultate projekta e-delovanje proti nasilju, v okviru katerega so
raziskovalne skupine iz sedmih evropskih držav analizirale novodobni rasizem, v
navezavi na politično prakso populizma in njegovo značilnost izključevanja »drugega«.
več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Mreža
UNICEF-ova raziskava o participaciji otrok in mladih v Sloveniji

UNICEF Slovenija je med otroki in mladimi izvedel posebno raziskavo o participaciji, da
bi ugotovil, katere otrokove pravice poznajo. več >
Vir: Društvo UNICEF Slovenija
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Prva vseslovenska akcija »Brcnimo rasizem!«

Zagorje, 13. oktober 2014 – Pretekli konec tedna je v Zagorju ob Savi potekal že tretji
festival »Brcnimo rasizem!«, ki je letos prerasel lokalne okvire in z vso silo »brcnil« v smer
vseslovenske akcije »z nogometom proti kakršnimkoli oblikam izključevanja«. več >
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
Sobotna šola za dijake Šolskega centra Sevnica – Krško v Mladinskem centru Krško

V soboto, 4. 10. 2014, smo v Mladinskem centru Krško gostili 45 dijakov Srednje poklicne
in strokovne šole Krško. Aktivnosti pa so bile podjetništvo, kjer so mladi samostojno
izdelali lasten poslovni model, pod mentorstvom ga. Karmen Levak iz Centra za
podjetništvo in turizem Krško. več >
Vir: Mladinski center Krško
Obisk 52. revije hrvaškega otroškega filmskega ustvarjalstva

Ekipa DZMP - Luksuz produkcije (2 mentorja in 4 otroci, udeleženci naših mladinskih
video delavnic) se je udeležila 52. revije hrvaškega otroškega filmskega ustvarjanja.
Skupaj s predstavniki Srbije, Madžarske in hrvaških pedagoških delavcev, je ekipa DZMP
sodelovala na seminarsko delavniškem programu medijske pedagogike v regiji. več >
Vir: DZMP
Video CV delavnice

Inovativna delavnica izdelave lastnega CV-ja v video obliki, saj Video CV postaja vse bolj
aktualen pristop pri iskanju zaposlitve. več >
Vir: Zavod MOBIN
Mladi zmaji aktivno v jesenske počitnice!

Ljubljana, 21. 10. 2014 – V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje
prostega časa mladih tudi med letošnjimi jesenskimi počitnicami organiziramo aktivnosti
za mlade Ljubljančane, stare med 10 in 18 let. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Fotografska razstava

Vabimo vas na otvoritev razstave natečaja »Poletje pod vodo, nad vodo in ob vodi« v
Hostel Tresor v četrtek, 23.10.2014 ob 17 uri, kjer bomo javnosti predstavili rezultate
strokovne komisije in podelili nagrade zmagovalcem natečaja. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
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Sodeluj in širi svoje znanje

Tokrat vas vabimo na Madžarsko, v Nemčijo, v Veliko Britanijo in na Slovaško s projekti,
ki bodo razširili vaša znanja. Na Madžarskem se boste učili o delu z mladimi in o
prednostih državljanov Evrope, v Nemčiji boste izvedli nekaj novega o enakosti in o
pomembnosti le te. Velika Britanija vas bo izobrazila o islamu in o medverskih odnosih,
na Slovaškem pa se odvijata kar dva projekta na temo zaposljivosti. Izbira je bogata in
zanimiva. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije

Hudija je zakon

Salezijanski mladinski center! Kaj počnemo? S čim se ukvarjamo? Kako preživljamo
popoldneve? Najprej je seveda potrebno povedati, da Salezijanski mladinski center (s
kratico SMC) skrbi za dejavnosti povezane z mladimi. Ukvarjamo se s športom, učenjem
instrumentov, ustvarjalnimi delavnicami, plesom in še mnogimi drugimi stvarmi. Naš
glavni cilj in namen je predvsem to, da otroci kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. več >
Vir: Društvo salezijanski mladinski center Celje

Nova številka spletnega časopisa Globetrotter

Igor in Dominika Osvald menita, da mladi morajo potovati. „Individualna potovanja so
zelo drugačna, kot tista z agencijo. Moraš si upati in zgrabiti za priložnost, dokler jo imaš.
S tem si širiš obzorja, vidiš stvari, ki jih drugače ne bi. Upajte si in potujte!“ več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije

Amnesty International Slovenije vabi nove prostovoljke in prostovoljce

Aktivisti in aktivistke Amnesty International se borimo proti tem in drugim kršitvam
človekovih pravic. Se nam pridružite? več >
Vir: Amnesty International Slovenije

SIVA EKONOMIJA v Slovenskih Konjicah

V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) je potekala okrogla miza na temo sive
ekonomije, katero je v okviru projekta »50 odtenkov sive ekonomije« organiziral Zavod...
več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
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Okrogla miza o zaposlovanju na črno v Litiji

Včasih je tovrstno delo edina možnost za mlade, da sploh začnejo delati in zaslužijo kakšen
evro. več >
Vir: Javni zavod Mladinski center Litija

Jesenski fotografski natečaj »Na poti…«

Popotniško združenje Slovenije v sodelovanju s projektom Socialne Akademije
Popotniško novinarstvo objavlja fotografski natečaj na temo »Na poti…«. Pričakujemo
fotografije s potovanja ob zavedanju pomembnosti poti same, kaj nas žene k popotništvu,
in da fotografija spodbudi kritično razmišljanje drugih. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije

Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja in njihovim
staršem

Vabimo te v »Skupino za pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja«,
kjer ti v prvi vrsti ponujamo razumevanje, podporo, strokovno pomoč in priložnost, da
spoznaš, da s svojim problemom nisi osamljen/a. Vljudno vabljeni tudi starši, prijatelji,
partnerji, sodelavci, profesorji …, ki ste bližnji osebi z motnjami hranjenja in ji želite
pomagati. Prav vi ste lahko pomemben motivacijski dejavnik pri okrevanju osebe z
motnjami hranjenja. Informativni sestanek v novem šolskem/študijskem letu bo v sredo,
8. 10. 2014, ob 17.00 v prostorih MISC INFOPEKA. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

V šiški Fejst dogaja - Uspešen festival Urbane kulture mladih

Ljubljana, 5. 10. 2014 - Vsakogar, ki se je v četrtek, 2. 10. 2014, popoldne sprehodil mimo
Kina Šiška, je pozdravilo živahno vzdušje. Zvoki hip hop glasbe in pisana paleta športno
kreativnih delavnic so privabili obiskovalce različnih starosti na festival Urbane kulture
mladih. Festival, ki so ga mladostniki poimenovali ŠiškaFejst, je v sodelovanju z Javnim
zaodom Kino Šiška in UrbanRoofom drugo leto zapored pripravil Četrtni mladinski center
Šiška, ki deluje v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje
prostega časa mladih. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

Prijavi se v Zaposlitveni klub za mlade

Zaposlitveni klubi za mlade med 20. in 29. letom, ki jih organizira Zavod Nefiks, so edini
zaposlitveni klubi z dolgoročnim programom za pomoč mladim pri zaposlovanju v
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Sloveniji. V dveh letih so pomagali 51 mladim do zaposlitve. In če iščeš zaposlitev, potem
je to super priložnost zate. V štirih mesecih v skupini 10 do 15 mladih, ki jih koordinira
vodja kluba: - izpiliš svoj CV do pro nivoja s pomočjo izkušenih kadrovikov, - izdelaš
karierni načrt, - se srečaš z vsaj 3 potencialnimi delodajalci, - obiščeš Si.mobil z možnostjo
prakse v shopu, - sodeluješ v simulaciji zaposlitvenih razgovorov s kadroviki, - dobiš nove
izkušnje pri organizaciji, promociji, komunikaciji, podjetnosti in - razširiš svojo socialno
mrežo. Urnik in aktivnosti načrtuješ, vodiš in izvajaš ob strokovni pomoči skupaj z
ostalimi klubovci. V času delovanja boste skupaj izvedli podjetno aktivnost in organizirali
vsaj en dogodek za širši krog mladih v kraju. več >
Vir: Zavod NEFIKS

Priložnost v učnih kmetijah!

V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli smo skupaj s partnerskimi organizacijami
(kmetijami in osnovnimi šoli) izvedli več zaporednih delavnic učenja na kmetijah, v
katerih smo skušali šolarjem in učiteljem približati nekoliko drugačno izkušnjo učenja oz.
poučevanja, mladim posameznikom na posavskih kmetijah pa sporočiti, da bi lahko bila
učna kmetija ena izmed podjetniških priložnosti na kmetiji. več >
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Mladisnki delavci skupaj za trajnostni razvoj v mladinskem delu

ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija je od 20.9. do 29.9.2014 v okolici Litije
organiziral svoj prvi mednarodni trening Sustainable attitude for sustainable
development, za 20 mladinskih delavcev in voditeljev iz Malte, Romunije, Hrvaške in
Litije. več >
Vir: Mladinski center Litija

Teater Pozitiv – na Juventafestu, drugič zapored prejel nagrado festivala!

V Sarajevu je med 13 in 17.septembrom 2014 potekal 2. Juventafest – mednarodni festival
srednješolskih gledaliških skupin. Na njem je sodelovala drugič zapored tudi skupina
Teatra Pozitiv, ki deluje v okviru KUDa Pozitiv in Dijaškega doma Ivana Cankarja iz
Ljubljane. več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv
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ORGANIZACIJE

»Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi«

Leto 2014 poteka v duhu boja proti diskriminaciji in sovražnemu govoru. Tako bomo v
INFOPEKI v mesecu oktobru in novembru gostili štiri delavnice in eno predavanje, na
katerih se bomo seznanili s pastmi trgovine z ljudmi, ki je kljub nasprotnim prepričanjem
prisotna tudi v našem prostoru, obravnavali bomo težave, s katerimi se sooča LGBT
skupnost v Sloveniji, spoznavali načine in metode nenasilne komunikacije, se pogovorili
o vse bolj naraščajoči družbeni neenakosti v Sloveniji, ki zaradi vedno ostrejšega konflikta
med družbenimi razredi spodbuja diskriminacijo in sovražni govor ter preizpraševali
tanko mejo med umetniško svobodo in svobodo govora. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

Let it hAPYN! - Usposabljanje »Empowering Youth Organisations Working on the Field of
Alcohol«

Amsterdam (Nizozemska), 8. – 10. september 2014 – Predstavnik Mreže MaMa in dve
predstavnici članic Mreže MaMa, Mladi zmaji in Mladinski center Nova Gorica, smo se
udeležili usposabljanja »Empowering Youth Organisations Working on the Field of
Alcohol«. Usposabljanja, ki je bilo organizirano s strani APYN – Alcohol Policy Youth
Network in STAP – Nizozemski Inštitut za politike alkohola v okviru projekta Let it
hAPYN!, se je udeležilo okrog 50 predstavnikov iz vsaj 18 različnih držav iz Evrope in
programskih držav. več >
Vir: Mreža MaMa
16. festival Cmakajne uspešno zaključen

Meseca septembra, natančneje od 12. do 27. 9., je v Cerknem potekal tradicionalni
mednarodni festival ustvarjalnosti Cmakajne, letos že v šestnajsti izvedbi. Za mlade in
vsem željnim mladinske kulture je ponudil tako pester glasbeni program kot tudi
razstavo, gledališko igro, delavnici ter pogovor o zgodovinskem spominu na ženske. več >
Vir: Cerkljanski mladinski alternativni klub
Od mladinske ideje do enkratnega dogodka – literarnega večera in izida Antologije
jeseniških pesnikov

Tudi na Jesenicah uspeli z javnim razpisom za mladinske projekte skozi katere občina
spodbuja aktivno participacijo mladih in omogoča bolj kakovostno mladinsko delo. več >
Vir: OE Mladinski center Jesenice
Predstavnika NVO za akcijski načrt spoštovanja človekovih pravic v gospodarstvu

V juliju se je zaključil postopek izbora dveh predstavnikov nevladnih organizacij v
Začasno strokovno podkomisijo za pripravo akcijskega načrta Republike Slovenije za
spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, ki ga je izvedel Zavod Center za
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informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS zaradi poziva s strain
Ministrstva za zunanje zadeve. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladi o statistiki – Statistika o mladih

V sredo, 22.10.2014, smo se udeležili 24. Statističnega dneva na Brdu pri Kranju, ki sta ga
organizirala Statistični urad Republike Slovenije in Statistično društvo Slovenije. Letošnje
leto je Statistični urad praznoval tudi svojo 70 obletnico in morda le ni naključje, da so
ravno ob tej obletnici namenili temo prav mladim. Letošnji posvet je nosil naslov »Mladi
o statistiki – Statistika o mladih«, ki zelo jasno označuje temo in rdečo nit posveta. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije

Mladinski center Postojna je bil v letu 2014 že drugo leto zapored uspešen na razpisu za
spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za leti 2014-2015. več >
Vir: Mladinski center Postojna
Sezamov mladinski program in projekt VOJNA IN MIR

Sezam, organizacija v javnem interesu na področju mladinskega sektorja in Muzej novejše
zgodovine sta ob 100-letnici začetka 1. svetovne vojne organizirala izobraževalni projekt
za mlade srednješolce na temo: Sprava in 100-letnica 1.svetovne vojne. več >
Vir: Društvo SEZAM
Mladinski svet Slovenije dobil novo vodstvo

V petek, 17. oktobra 2014, je potekal Zbor MSS, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo
Mladinskega sveta Slovenije. Pod izrazom vodstvo je mišljen Kolegij MSS, ki je izvršilni
organ in ga sestavlja 6 članov: 5 podpredsednic oz. podpredsednikov in predsednica oz.
predsednik MSS. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladi nezadovoljni z reševanjem mladinske problematike

6. avgusta 2014 smo v mladinskem centru C.M.A.K. Cerkno na tu in drugje živeče mlade
Cerkljanke in Cerkljane naslovili spletno anketo z naslovom Mladi na Cerkljanskem in
lokalna politika. Namen ankete je bil ugotoviti mnenje mladih o lokalni politiki in njenemu
zastopanju interesov mladine v Občini Cerkno. Anketa je bila odprta do 29. avgusta 2014,
njeni rezultati pa so bili objavljeni 10. oktobra, in sicer izdani v posebni elektronski
publikaciji, dostopni na spletni strani www.cmakcerkno.net. več >
Vir: Cerkljanski mladinski alternativni klub
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Razstava Tessi v e-hiši, novogoriški hiši poskusov

Prvi rezultat sodelovanja Mladinskega centra Nova Gorica in e-Hiše, novogoriške hiše
poskusov z Univerzo v Novi Gorici je viden že sedaj, ko v e-Hiši, od 15.9.2014 do
30.11.2014, v svojih novih prostorih v centru Nove Gorice gostimo multimedijsko
razstavo mednarodnega projekta TESSI, ki jo je skupaj s partnerskimi organizacijami iz
Italije in Slovenije pripravilo osebje Laboratorija za raziskave o okolju Univerze v Novi
Gorici. več >
Vir: Mladinski center Nova Gorica
34. srečanje članov društev Mladi gasilec Slovenije

VOJNIK – Dvodnevno srečanje mladih gasilcev iz Slovenije je letos potekalo v petek, 10.
oktobra, in soboto, 11. oktobra, v Osnovni šoli Vojnik na temo »Gasilci pomagamo ob
naravnih nesrečah«. Srečanje se je pričelo s sprejemom udeležencev na Osnovni šoli
Vojnik. več >
Vir: Gasilska zveza Slovenije
Odprt um in srce ter pripadnost podjetju so vodila za napredek

V tednu korporativnega prostovoljstva je v Lescah potekal karierni dogodek za mlade, ki
sta ga pripravila Zavod Nefiks in podjetje EMMA d.o.o. Predstavljene so bile zaposlitvene
možnosti v podjetju, karierne zgodbe ključnih kadrov in priporočila za uspešno gradnjo
kariere. Udeleženci so svoje talente in kreativnost pokazali na izzivih, v sklopu katerih so
ustvarjali nove ideje za izdelke ter se preizkusili v korporativnem komuniciranju.
Udeleženci dogodka so izvedeli, da za napredovanje v podjetju ni vodilo zgolj stopnja
izobrazbe. Tatjana Potokar, direktorica in lastnica EMMA d.o.o. pravi, da je za napredek
podjetja ključno imeti odprt um in srce, transparentno delovanje ter stalno nadgradnjo
kompetenc in znanja. Nujen pogoj za uspeh pa je ekipa tesnih sodelavcev, med katerim
vlada brezpogojno zaupanje in sodelovanje. več >
Vir: Zavod NEFIKS



MNENJA

Urbane točke: Velenje - 1. slovenska mobilna aplikacija in spletni portal za pobude občanov

Ni veliko občin v Sloveniji, ki že desetletja vključuje mlade v razvoj mesta in reševanje
problemov lokalnega okolja. Potrebno je poudariti tudi, da ima Velenje najmočnejšo
infrastrukturo namenjeno mladim in sicer kar 7 različnih točk: Mladinski center Velenje,
Mladinski Hostel Velenje, eMCe plac, Hišo bendov, Multimedijski center Kunigunda,
Kulturni center Stara Pekarna in Letni kino on jezeru. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Vzpostavitev portala spol.si

Septembra je pričel delovati portal spol.si. Kot pravijo njegove ustvarjalke in ustvarjalci,
gre za samostojen, neodvisen in nestrankarski medij, osredotočen na teme, ki so povezane
s spoli. več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Mreža
Razstava »Moja dežela, ki ne obstaja« skozi oči kustosinje

Želeli sva ustvariti koncept kulturnega in umetniškega potovanja. Želeli sva izvedeti, kaj
je res in kaj ne, če je predstavljeni material lahko del resničnosti ali ne. Se soočamo z
arhivskim gradivom, ki predstavlja resnično potovanje ali gre samo za idejo, koncept, ki
se pojavlja v umetniški razstavi v slogu dokumentirane fikcije? Razstava prikazuje tujca/ko, ki skuša vstopiti in se vključiti v novo deželo, nove navade in korak za korakom postati
del skupine. Tako razstava v opazovalcu vzbuja občutke radovednosti ob ideji potovanja
in eksotičnega preko ritualov in navad gostujoče dežele. To je glavni subjekt razstave. več
>
Vir: Pekarna – Magdalenske mreže
Hostel Pekarna na poti h kakovosti

Maribor je mesto, ki je v tem desetletju nosilo kar dva laskava naziva; Evropska
prestolnica kulture in Evropska prestolnica mladih. Beseda hostel je v slovarju
Mariborčank in Mariborčanov precej stara beseda, saj je tudi pred dvema desetletjema v
okviru Dijaškega doma na Pobrežju deloval hostel. Res da samo poleti in še to s slabo
zasedenostjo. V zadnjih dvajsetih letih se je Maribor iz industrijske prestolnice začel
spreminjati v turistično mesto, po katerem vozi vlakec "Jurček", pod mariborskimi
mostovi pa se lahko zapeljemo z ladjo "Dravska vila". Stara trta, Pohorje in ostale danosti
v Maribor vsako leto privabijo več turistov, med njimi pa je tudi vedno več mladih
popotnikov. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
MC Hostel Celje na novi poti h kakovosti storitev

MC Hostel Celje je eden izmed enajstih hostlov, ki delujejo v mladinskih centrih in eden
tistih, ki s svojo zgodbo navduši vsaj tako, kot s svojo vsebino in namestitvijo. Ob
pridobitvi certifikata HIQ-light, ki je certifikat kakovosti namenjen manjšim hostlom smo
se pogovarjali s Klemnom Sagadinom. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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MLADI IN SVET

Festival popotnikov - Bivak

Vabi vas Bivak, prvi festival popotnikov in popotniškega novinarstva med 15. in 22.
novembrom 2014. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Javni zavod Mladi zmaji bo gostil humanitarko Jano Dular

Četrtni mladinski center Črnuče (Javni zavod Mladi zmaji) na Dunajski 367 bo 22. oktobra
2014 ob 17. uri gostil predavanje TOPLA AFRIŠKA SRCA humanitarke Jane Dular. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Mladinska izmenjava »Respect YOU, Respect ME, Respect THE RULES«

Od 1.10. do 7.10. smo sodelovali pri Mladinski izmenjavi, katere so se poleg nas
(predstavniki Slovenije) udeležili še Turki, Madžari in domačini (Italijani). Skupine so
štele 5 (pet) mladih od 13. do 17. let starih in ena polnoletna oseba kot vodja skupine. več
>
Vir: Celjski mladinski center
Po kompetence in delovne izkušnje čez lužo?

Mladinski center Dravinjske doline je mesec oktober tematsko obarval v spoznavanje
neformalnega izobraževanja. Preko razstave ter predstavitvenih večerov so mladi iz
lokalne skupnosti lahko pridobili informacijo iz prve roke od sovrstnikov, ki so se
različnih usposabljanj ter neformalnih izobraževanj udeležili. več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Društvo Indijanez izpeljalo pilotno uro nadgradnje programa Posluh! na temo lgbt

V torek, 7.10. 2014, je Društvo IndiJanez pričelo s ciklom osveščevalnih predstavitev po
srednjih šolah kot delom nadgradnje programa Posluh!. Namen predstavitev je širjenje
razumevanja in sprejemanje drugačnosti. več >
Vir: Mladinski center Indijanez
MUSaIC – glasbeni koščki

Mladinski center Dravinjske doline je konec meseca septembra organiziral tečaj
usposabljanja za mladinske delavce, ki mlade podpirajo na področju glasbe. Projekta so
se udeležili mladinski delavci in mladi iz 5 evropskih držav. več >
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
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Javni zavod Mladi zmaji išče udeležence treninga »Emotion 4 EVS mentors« v Španiji

Javni zavod Mladi zmaji išče udeležence treninga za mentorje (in koordinatorje) EVS
prostovoljcev. Trening bo potekal od 9. do 17. februarja 2015 v Murcii, Španija. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Postani prostovoljec v Afriki

Kot verjetno veš, se Afrika še vedno sooča z veliko problemi, kot so revščina,
podhranjenost, bolezni, onesnaženost. Žal se po ulicah potika na stotine otrok, katerih
edini "dom" je prazna hiša, kjer so nasilje in alkoholizem del vsakdana. A v Afriki deluje
veliko nevladnih, neprofitnih in ostalih organizacij, ki želijo sprememb. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Mladisnki delavci skupaj za trajnostni razvoj v mladinskem delu

ZKMŠ Litija enota Mladinski center Litija je od 20.9. do 29.9.2014 v okolici Litije
organiziral svoj prvi mednarodni trening Sustainable attitude for sustainable
development, za 20 mladinskih delavcev in voditeljev iz Malte, Romunije, Hrvaške in
Litije. več >
Vir: Mladinski center Litija



MLADINSKI SEKTOR

Popotniško združenje nadaljuje kampanjo proti sovraženemu govoru

Kampanja Ne sovraži - No Hate Speech Movement je projekt Sveta Evrope, ki je namenjen
osveščanju in boju proti sovraženemu govoru na spletu. V okviru kampanje potekajo
številne aktivnosti, tako pri nas, kot v tujini. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Bobrčki ustanavljajo nove kolonije

Bobri? Kakšni bobri? Kdo so bobri? Bobri in bobrovke so najmlajša starostna veja pri
skavtih (6–7 let) – prepoznate pa jih po igrivosti, dobroti in veselju. Vodijo jih prostovoljci
- izurjeni skavtski mladinski voditelji, stari med 19 in 30 let. več >
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Živa knjižnica v Četrtnem mladinskem centru Črnuče

Ste kdaj razmišljali o predsodkih in stereotipih, ki jih imate do drugih? Ali o tem, kako vas
vidijo drugi? Ste polni stereotipov o muslimanih in Judih, priseljencih, duhovnikih,
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istospolno usmerjenih, Romih ali invalidih? Ste pomislili, da je to zato, ker do zdaj niste
imeli prave priložnosti govoriti z eno od naštetih oseb in spoznati, kakšno je njeno ali
njegovo življenje v resnici? več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

Študijski obisk - »Mladinski centri in hostli – pomen infrastrukture v mladinskem delu«

Mreža MaMa je v sklopu sekcije mladinski centri hostli (MCH)organizirala povratni
študijski obisk za kolege iz Finske. Prvi študijski obisk je potekal v letu 2013 na Finskem,
katerega se je udeležilo 10 predstavnikov mladinskih centrov hostlov. Povratni študijski
obisk pod naslovom Mladinski centri in hostli – pomen infrastrukture v mladinskem delu
financira program Erasmus + Mladi v akciji. več >
Vir: Mreža MaMa

Vabilo na intenzivni trening za izvajalce Žive knjižnice

Vabimo vas na 4-dnevni intenzivni trening za izvajalce Žive knjižnice, ki bo potekal od 4.
do 7. decembra 2014 v Hostlu Pekarna (Ob železnici 16, 2000 Maribor) v organizaciji
Mladinskega kulturnega centra Maribor in Slovenske filantropije – Združenja za
promocijo prostovoljstva. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor

Medkulturni dialog v treh občinah

Mladinski svet Občine Slovenske Konjice (MSOSK) nadaljuje uspešno zaključeno zgodbo
projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD), katerega avtor je Mladinski
center Dravinjske doline. S tem nadaljuje pot uspešnega projekta, katerega začetki segajo
v leto 2009. več >
Vir: Mladinski svet Občine Slovenske Konjice

Posvet mladinskega sektorja 2014 na Brdu pri Kranju

Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije organizirata posvet mladinskega sektorja,
ki je namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih
organizacij in organizacij za mlade in vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način
soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Po stopinjah Nikole Tesle v Mariboru

Zaposleni, zunanji sodelavci in mladi prostovoljci Evropskega kulturnega in tehnološkega
centra Maribor smo v avgustu in prvi polovici septembra 2014 vso svojo delovno energijo
usmerili v projekt »Po stopinjah Nikole Tesle v Mariboru«, katerega najpomembnejši del
je bila istoimenska razstava. Na ogled smo jo postavili 15. septembra 2014 v naših novih
prostorih na Glavnem trgu 20 v Mariboru in je bila namenjena v prvi vrsti mladim in
drugim zainteresiranim. Z razstavo, ki je bila posvečena 135. letnici kratkega bivanja
mladega znanstvenika, izumitelja in raziskovalca v Mariboru v letih 1878/1879, smo na
eni strani prispevali k predstavitvi kulturne dediščine s poudarkom na tehniški dediščini,
na drugi strani pa smo prispevali k razvoju pozitivnega odnosa mladih in celotne družbe
do kulturne dediščine. več >
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
HIV, duševno zdravje in dobro počutje

Društvo ŠKUC je izdalo prevod knjižice "HIV, duševno zdravje in dobro počutje", ki je
namenjena posameznikom in mladinskim delavcem, ki delajo na področju zdravja mladih
in mladim, ki jih zanimajo informacije o življenju s spolno prenosljivimi boleznimi. več >
Vir: Društvo ŠKUC
Uvodno usposabljanje za prostovoljce/-ke

V kolikor vas mika prostovoljstvo, a ne veste, kje začeti, vas vabimo na Uvodno
usposabljanje za prostovoljce/-ke. Mladinski kulturni center Maribor in Slovenska
filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabita na Uvodno usposabljanje
za prostovoljce/-ke, ki bo potekalo v četrtek, 6. novembra 2014, med 9. in 16. uro v
prostorih Kulturnega Inkubatorja (Koroška cesta 18, Maribor). več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Oktober je dober za skupine!

Andrej Šifrer je v pesmi šum na srcu zapisal "...do takrat oktober ni bil slab in ne dober, le
v večnost zapisan čas...", v Popotniškem združenju Slovenije pa smo prepričani, da bi
spremenil mnenje, če bi nekaj dni v oktobru preživel v skupini v enem izmed slovenskih
Youth Hostlov. Oktober je tudi čas poznih trgatev in po navadi z dovolj sonca čez dan, a
nekoliko bolj svež ob jutrih in večerih. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Mlade glave mislijo

Vsako sredo sredi meseca se z oktobrom, v organizaciji Mladinskega kulturnega centra
Maribor, pričenjajo pogovori z aktivnimi mladimi, imenovani Mlade glave mislijo. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor

15

Športno v jesen z Mladimi zmaji iz zaloga – Za nami je 14. prireditev Plata – Z nogometom
proti diskriminaciji

Ko se združijo šport, prostovoljstvo in enakopravnost ter mladinske organizacije, nastane
nadvse dober dogodek. Četrtni mladinski center Zalog, ki deluje v okviru Javnega zavoda
Mladi zmaji, je v sodelovanju z Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico, Društvom
kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra, Središčem Vitalis podjetja SŽŽIP, storitve, d.o.o., Športno unijo Slovenije ter številnimi prostovoljci in podporniki, na
Plati, športnem igrišču Osnovne šole Zalog, pripravil 14. izvedbo družabno rekreativne
prireditve za mlade, Plata – Z nogometom proti diskriminaciji. Ob tej priložnosti smo z
mladimi utrjevali prijateljske vezi, krepili občutek za fair – play in razbijali predsodke do
drugačnosti. Dogodek je bil del Tedna gibanja - Move week, vseevropskega projekta in del
kampanje Sedaj se gibamo – NowWeMove, ki je letos potekal med 29. septembrom in 5.
oktobrom. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

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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