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MLADI

Vlada sprejela Jamstvo za mlade

Vlada Republike Slovenije je sprejela Jamstvo za mlade - izvedbeni načrt 2014 - 2015.
Ključni cilj je hitrejša aktivacija mladih brezposelnih. več >
Vir: Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik je potekal 1. Festival Svobodne Video
Produkcije

Svobodni videasti iz vse Slovenije so združili svoje filmarske moči več >
Vir: Zavod mladinski center Kotlovnica Kamnik
Zasedanje mladih parlamentarcev v Ljutomeru

V torek, 28. januarja je Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe gostil regijsko
tekmovanje, na katerem so se v simulaciji delovanja Evropskega parlamenta pomerili
dijaki DSŠ Lendava, SPTŠ in Gimnazije Murska Sobota, Gimnazije Franca Miklošiča
Ljutomer ter Gimnazije Ormož. več >
Avtor članka:Tadej Beočanin, vodja programa
Protest proti privatizaciji ŠOU in poskusu likvidacije Radia Študent

Da se boj za neodvisnost Radia Študent nadaljuje, lahko študentskim poslancem in
njihovim političnim botrom v obraz pridete povedat že danes, 30.1. 2014 ob 17.00 pred
in v Klub K4. več >
Avtorja članka: Matej Janković in Bojan Anđelković, Radio Študent
Življenjepis je vaš most do razgovora s podjetjem

Mladi v zaposlitvenih klubih "Služba me ne išče" že vse od novembra pridobivajo veščine
uspešnega iskanja zaposlitve. V sklopu njihovih aktivnosti je v četrtek, 23. januarja 2014,
v prostorih CNVOS-a v Ljubljani potekala delavnica zaposlitvene pismenosti. Dogodek so
organizirali v zaposlitvenem klubu Ljubljana-Rakovnik v sodelovanju s kadrovsko
agencijo Adecco. več >
Vir: Zavod Nefiks, PR zaposlitveni klub Ljubljana-Rakovnik
Mladi bodo na Jesenicah izdelovali letala iz papirja in jadralne modele iz balze

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) vas vabi na prireditev Raziskovanje v
letalskem modelarstvu, ki bo v soboto, 8. februarja 2014, potekala na Osnovni šoli
Toneta Čufarja na Jesenicah. Mladi udeleženci se bodo skozi igro in zabavo seznanili z
osnovnimi zakonitostmi letenja, različnimi materiali za gradnjo letalskih modelov in si
pridobili nekaj ročnih spretnosti. Poleg tega bodo spoznali nekatere najpomembnejše
slovenske letalske konstruktorje in se seznanili z njihovim delom in projekti. več >
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
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Intervju s Francijem Rokavcem, litijskim županom

Pogovarjali smo se s Francijem Rokavcem, litijskim županom, in sicer o financiranju in
na novo združenemu javnemu zavodu ZKMŠ, v okviru katerega, od januarja 2013, deluje
tudi Mladinski center Litija. več >
Vir: Mladinski center Litija
S pomočjo mladih z vse Slovenije uspešno na maratonu pisanja apelov

Na Maratonu pisanja apelov v organizaciji Amnesty International Slovenije zbranih
13.850 apelov za ogrožene ljudi. Sodelovalo kar 43 OŠ in SŠ. več >
Vir: Amnesty International Slovenije
Vabilo na srečanje UNICEF-ovih prostovoljcev in facerjev

Si želiš aktivno preživljati svoj prosti čas, pridobiti delavne izkušnje, spoznati nove ljudi?
Si zagovornik otrokovih pravic? Želiš postati prostovoljec ali facer? Ali pa... več >
Vir: Društvo Unicef Slovenija
Si želiš zasijati na odru ZOTKINIH TALENTOV?

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) razpisuje natečaj za vse, ki imate ideje za
popestritev programa prireditve ZOTKINI TALENTI. Za slovesno razglasitve rezultatov
državnih tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev v organizacij ZOTKS letos
ponovno iščemo nastopajoče, ki bodo imeli priložnost pokazati svoj talent. Zato vabimo
vse osnovno-, srednješolce in študente, ki se ukvarjate s petjem, plesom, igranjem ali
imate kakršenkoli drug talent, da nam pošljete svoje ideje. več >
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Udeleži se debatne akademije v Kranjski Gori

Akademija je namenjena vsem mladim, ki so že zaključili srednješolsko izobraževanje in
želijo izboljšati svoje veščine komuniciranja in javnega nastopanja, povečati svoje
voditeljske in organizacijske sposobnosti, pridobiti informacije, znanja in veščine, ki
povečujejo možnost zaposlovanja kjerkoli v EU. več >
Vir: Mladinski center Šentjur
Edinstvena priložnost za tri mesečno pripravništvo pri podjetju Energetika.net

Zavod NEFIKS in podjetje Energetika.net d.o.o. želita z natečajem spodbuditi mlade, da
predstavijo pozitivne zgodbe mladih, ki so dobili zaposlitev in kljub težjim gospodarskim
razmeram uspeli vstopiti na trg dela. Tako bomo mlade motivirali in ohranjali njihovo
prizadevanje za iskanje ali ustvarjanje primernih zaposlitvenih priložnosti. Skupaj s
partnerjem v projektu, medijsko-založniško hišo Energetika.NET, pa pisce vabimo, da
napišejo tudi prispevek na temo »Energetika jutri«, ter zajamejo katerega koli od vidikov
energetike v prihodnosti. več >
Vir: Zavod NEFIKS
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Če služb ne bo, si jih bomo pa sami ustvarili!

Druga generacija zaposlitvenih klubov projekta Služba me ne išče, ki se ob podpori
blagovne znamke ORTO izvaja pod okriljem Zavoda Nefiks, je v polnem delovnem
pogonu. Udeleženci v skupinah z izvajanjem različnih dejavnosti iščejo in ustvarjajo
zaposlitvene priložnosti, nekateri celo v tujini. Štiri udeleženke zaposlitvenih klubov so
že našle delo. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
predlagajo, da tako preizkušene in učinkovite projekte, kot so zaposlitveni klubi, vključi
v shemo Jamstva za mlade. več >
Vir: Zavod NEFIKS
3P (Pesniška Prihodnost v Pini) 2014

Kulturno izobraževalno društvo PiNA predstavlja šesto edicijo festivala poezije 3P
(Pesniška prihodnost v Pini), Festivala o poeziji prihodnosti, o prihodnosti poezije in v...
več >
Vir: Kulturno izobraževalno društvo Pina
Erasmus + je naša nova realnost, ki bo v finančni perspektivi 2014 – 2020 poskrbela za
mobilnost mladih

Novi program evropskega sodelovanja za obdobje 2014–2020 na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa se imenuje Erasmus+. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladinski gost - Katarina Nzobandora

V četrtek 13. februarja 2014 se nam bo v okviru mesečnih ciklov poimenovanih
"Mladinski gost" pridružila direktorica zavoda Živim Katarina Nzobandora Skupaj bomo
odkrivali največji čudež – čudež življenja od spočetja naprej. več >
Vir: Salezijanski mladinski center Rakovnik
EU SI TI delavnice: Odprte prijave za srednje šole

V okviru projekta EU SI TI so se odprle prijave za sodelovanje pri izvajanju delavnic, ki
so namenjene dijakom in dijakinjam 3. in 4. letnikov srednjih šol v Sloveniji. Na... več >
Vir: Kulturno izobraževalno društvo Pina
EU SI TI: Natečaj za izdelavo logotipa, slogana in videa

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka v okviru
partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim
parlamentom pri... več >
Vir: Kulturno izobraževalno društvo Pina
Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah v letu 2013 - poročilo

Z izvedbo decembrske Praznične Žive knjižnice v Mariboru se je zaključil niz osmih Živih
knjižnic, ki so v letu 2013 potekale v šestih mestih v organizaciji različnih organizacij.
več >
Vir: MKC Maribor
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Mentorji logike so se srečali v Kostanjevici na Krki

Za uspešno širitev logičnega načina razmišljanja med mladimi pa so zaslužni predvsem
mentorji in mentorice, ki s svojim prizadevnim delom mlade spodbujajo k učenju
logičnega razmišljanja in k reševanju logičnih nalog. Da bi mentorje seznanili z novostmi
na področju logike in lingvistike, smo v soboto, 11. januarja 2014, v Kostanjevici na Krki
organizirali srečanje mentorjev logike, na katerem se jih je zbrali 71 iz vse Slovenije. več
>
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Odslej še kvalitetnejša priprava prostovoljcev na globalno prostovoljsko delo

Konec leta 2013 je izšel priročnik za pripravo prostovoljcev na globalno prostovoljsko
delo, ki je bil pripravljen v okviru Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo. Je
prvi... več >
Vir: VOLUNTARIAT Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana
Človekove pravice in zakaj je pomembno, da jih poznamo in spoštujemo?

Razmišljanje članice kluba ActRight, Nine Pohleven, skupine mladih aktivistov, o stanju
človekovih pravic v družbi, ob izidu priročnika o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah za (mlade) aktiviste. več >
Vir: MKC Maribor, Nina Pohleven, prostovoljka MKC Maribor in članica kluba ActRight
Sina, Saulius in Andrius

Produkcija Socialne akademije se lahko na novo pohvali z dvema kratkima
dokumentarcema o mladinskih iniciativah. Posneli smo jih na tujih tleh in ob
spoznavanju razmer in aktivnosti v Nemčiji in Litvi z distance lahko na novo ovrednotili
razmere pri nas doma na področju mladinskih iniciativ. več >
Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Intervju s prostovoljko Moniko Rajšp ob zaključku Evropske prestolnice mladih Maribor
2013

Mesto Maribor je v letu 2013 nosilo naziv Evropska prestolnica mladih. Evropska
prestolnica mladih je naziv, ki ga izbranemu mestu za eno leto podeli Evropski mladinski
forum, s 1. 1. 2014 pa se naziv seli v grški Solun (Thessaloniki). Ob zaključku leta smo se
pogovarjali z Moniko Rajšp, ki je bila tekom leta aktivna prostovoljka Evropske
prestolnice mladih Maribor 2013 (v nadaljevanju: EPM Maribor 2013) na Mestni občini
Maribor, ki je aktivnosti v okviru EPM Maribor 2013 koordinirala, sicer pa diplomirana
ekonomistka za področje managementa, ki ji trenutno največji izziv predstavlja pisanje
magistrskega dela o moralnem vodenju. več >
Vir: MKC Maribor
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Zasedanje mladih parlamentarcev v Mariboru

V torek, 14. januarja je Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe gostil regijsko
tekmovanje, na katerem so se v simulaciji delovanja Evropskega parlamenta pomerili
dijaki srednjih šol Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec in Muta ter II. gimnazija Maribor.
več >
Vir: Tadej Beočanin, Zavod Beta-Inštitut za razvoj družbe, vodja programa
Mladi obrazi Evrope zbrani na kupu - Young Faces of Europe

Bad Urach v Nemčiji je bil v začetku decembra 2013 zbirna točka mladih iz 6-ih
evropskih držav ob zaključku projekta Young Faces of Europe. več >
Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
MSS razpis za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih

Mladinski Svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma
magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2013. več >
Vir: Mladinski svet Slovenije, Borut Cink
Vabilo na lokalno srečanje projekta Dialoga mladih 2.0: Vključujemo!

Mladi se ponovno zbiramo, da pokažemo, da nam ni vseeno. Ključno vprašanje je, kaj
lahko mladi storimo, da postanemo bolj aktivni v družbi in na kakšen način si lahko
zagotovimo večjo zaposljivost? več >
Vir: Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa
V Središču Rotunda, Koper za sodelovanje tudi v 2014

Na novinarski konferenci je ekipa Središča Rotunda, primorskega družbenega centra,
Koper predstavila načrte za leto 2014. V preteklem letu so kljub krčenju sredstev, s
katerimi se soočajo nevladne organizacije, začeli z novimi programi in projekti. več >
Vir: Središče Rotunda
Prvi Karierni zmenki odlično sprejeti med mladimi in delodajalci

Člani Zaposlitvenega kluba Zagorje ob Savi so 16. 1. 2014 organizirali prvi zaposlitveni
dogodek – Karierne zmenke, na katerih se je zbralo 40 mladih iskalcev zaposlitve ter
predstavniki sedmih uspešnih podjetij in organizacij. Prvi tovrstni dogodek v Zasavju je
ponudil možnost iskanja mladih kadrov in spoznavanje potencialnih delodajalcev. več >
Vir: Zavod NEFIKS
S projektom EVS v Španijo

V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice smo tudi letos aktivni na področju
EVS (Evropska prostovoljna služba) prostovoljstva. Meseca marca bodo k nam za eno
leto... več >
Avtor članka: Aleš Šekoranja
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Objava javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc
mladih

Na spletni strani Urada RS za mladino je objavljen javni razpis za izbor operacij s
področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje projektov... več >
Vir: Uredništvo mlad.si
12 razlogov, zakaj program Jamstvo za mlade ne bo rešil problema brezposelnosti mladih

Mladinski svet Slovenije je v izjavi za javnost navedel razloge zakaj s Programom
Jamstvo za mlade niso zadovoljni in zakaj ta ne bo rešil problema brezposelnosti mladih.
Več si... več >
Vir: MSS
Mladi v koalicijski pogodbi

Predstavniki mladih v Svetu Vlade RS za mladino so minuli konec tedna naslovili na
koalicijske stranke predloge za umeščanje mladinske dimenzije v dogovor o sodelovanju
med koalicijskimi... več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladinsko delo - priprava mladih na težke čase

Socialna akademija je skupaj s partnerji (ZSKSS,ZTS, Mladinski ceh in Brez izgovora) v
četrtek, 9. januarja 2014, pripravila posvet z naslovom Priprava mladih na nove čase:
kakšen bo mladinski voditelj/delavec prihodnosti? več >
Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Mladinski svet Slovenije te vabi k sodelovanju! - Kultura in podjetništvo mladih

V okviru izvajanja strukturiranega dialoga, katerega namen je odpreti prostor za
razprave in izmenjavo mnenj med mladimi in odločevalci o lokalnih, nacionalnih in
evropskih temah potekajo nacionalna posvetovanja na temo kulture in podjetništva
mladih. več >
Vir: MSS
Priložnosti za izobraževalne NVO

Vabimo vas na razpravo "Priložnosti za izobraževalne NVO", katere namen je dobiti
pogled sektorja na priložnosti za izobraževalne NVO v programskem obdobju 2014 2020 tudi skozi sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za
obdobje 2013 - 2020 (ReNPIO 2013 - 2020) ter pogled sektorja glede prihodnjega
razvoja. več >
Vir: Zavod Nefiks (član konzorcija MINVOS)
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Enterprise YOU!

Podjetnost je ena izmed tistih kompetenc, ki jih je dobro imeti ne glede na to ali nas
zanima samostojna podjetniška pot ali ne. Podjetni moramo biti na vseh področjih
življenja, še posebej pa pri iskanju zaposlitve. In tega se še prav posebno zavedamo v
Zavodu Nefiks v letu 2014. več >
Vir: Zavod Nefiks
Mladinski gost - Gregor Čušin

Vsi mladi vabljeni na pogovor z dramskim igralcem Gregorjem Čušinom. Z njim se bomo
pogovarjali o njegovih življenjskih odločitvah in izkušnjah, tako v kot zunaj soja luči. več
>
Vir: Salezijanski mladinski center Rakovnik
Vabljeni na 5. Timovo nagradno tekmovanje s papirnatimi letalci in modeli drsalcev

V Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) smo septembra prevzeli izdajanje revije
TIM – revije za tehniško ustvarjalnost mladih. TIM je edina tovrstna revija pri nas.
Namenjena je predvsem mladini, pa tudi tistim, ki jih zanimajo naravoslovno-tehnične in
tehnično-športne teme ter seveda modelarstvo in maketarstvo. V januarski številki vas
uredništvo revije in ZOTKS vabita na že tradicionalno 5. Timovo nagradno tekmovanje s
papirnatimi letalci ter na tekmovanje z modeli drsalcev. Tekmovanji bosta potekali v
soboto, 8. februarja 2014, z začetkom ob 9:00 v telovadnici Biotehniškega
izobraževalnega centra v stavbi Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na Ižanski
cesti 12 v Ljubljani (nasproti Botaničnega vrta). več >
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Humanitarno-kartografska misija v Keniji

Oktobra 2012 je 26 prostovoljcev iz Evrope in Afrike pričelo z delom na šestmesečnih
humanitarno-kartografskih misijah v petih afriških državah. Sama sem bila napotena v...
več >
Vir: Janja MIKULAN (EUROSHA prostovoljka)
South-East Europe Scout Initiative/ SEE

Med 29. novembrom in 1. decembrom je v skavtskem centru, “Popi Zacharopoulou”, v
Solunu, v Grčiji, potekal sestanek SEE, ki so ga organizirali prestavniki grške skavtske
organizacije; »Soma Hellinon Proskopon – Scouts of Greece«. Prisotni smo bili
predstavniki nacionalnih skavtskih organizacij: Bolgarije, Črne gore, Grčije, Makedonije,
Romunije, Srbije, Turčije in Slovenije. več >
Vir: Zveza tabornikov Slovenije
Predstavitev programov mednarodnega prostovoljstva (JAR, Gana, Armenija in Islandija)

Po uspešno opravljeni decembrski predstavitvi programov mednarodnega
prostovoljstva, smo se odločili, da dogodek ponovimo, in tako vam zopet nudimo
možnost srečanja s prostovoljci... več >
Vir: VOLUNTARIAT – Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana
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MLADI IN SVET

S pomočjo mladih z vse Slovenije uspešno na maratonu pisanja apelov

Na Maratonu pisanja apelov v organizaciji Amnesty International Slovenije zbranih
13.850 apelov za ogrožene ljudi. Sodelovalo kar 43 OŠ in SŠ. več >
Vir: Amnesty International Slovenije
Odslej še kvalitetnejša priprava prostovoljcev na globalno prostovoljsko delo

Konec leta 2013 je izšel priročnik za pripravo prostovoljcev na globalno prostovoljsko
delo, ki je bil pripravljen v okviru Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo. Je
prvi... več >
Vir: VOLUNTARIAT – Zavod za mednarodno prostovoljno delo, Ljubljana
Mladi obrazi Evrope zbrani na kupu - Young Faces of Europe

Bad Urach v Nemčiji je bil v začetku decembra 2013 zbirna točka mladih iz 6-ih
evropskih držav ob zaključku projekta Young Faces of Europe. več >
Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
S projektom EVS v Španijo

V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice smo tudi letos aktivni na področju
EVS (Evropska prostovoljna služba) prostovoljstva. Meseca marca bodo k nam za eno
leto... več >
Avtor članka: Aleš Šekoranja
Humanitarno-kartografska misija v Keniji

Oktobra 2012 je 26 prostovoljcev iz Evrope in Afrike pričelo z delom na šestmesečnih
humanitarno-kartografskih misijah v petih afriških državah. Sama sem bila napotena v...
več >
Vir: Janja MIKULAN (EUROSHA prostovoljka)



ORGANIZACIJE

V Mladinskem centru Kotlovnica Kamnik je potekal 1. Festival Svobodne Video
Produkcije

Svobodni videasti iz vse Slovenije so združili svoje filmarske moči več >
Vir: Zavod mladinski center Kotlovnica Kamnik
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Življenjepis je vaš most do razgovora s podjetjem

Mladi v zaposlitvenih klubih "Služba me ne išče" že vse od novembra pridobivajo veščine
uspešnega iskanja zaposlitve. V sklopu njihovih aktivnosti je v četrtek, 23. januarja 2014,
v prostorih CNVOS-a v Ljubljani potekala delavnica zaposlitvene pismenosti. Dogodek so
organizirali v zaposlitvenem klubu Ljubljana-Rakovnik v sodelovanju s kadrovsko
agencijo Adecco. več >
Vir: Zavod Nefiks, PR zaposlitveni klub Ljubljana-Rakovnik
Intervju s Francijem Rokavcem, litijskim županom

Pogovarjali smo se s Francijem Rokavcem, litijskim županom, in sicer o financiranju in
na novo združenemu javnemu zavodu ZKMŠ, v okviru katerega, od januarja 2013, deluje
tudi Mladinski center Litija. več >
Vir: Mladinski center Litija
Erasmus + je naša nova realnost, ki bo v finančni perspektivi 2014 – 2020 poskrbela za
mobilnost mladih

Novi program evropskega sodelovanja za obdobje 2014–2020 na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa se imenuje Erasmus+. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mentorji logike so se srečali v Kostanjevici na Krki

Za uspešno širitev logičnega načina razmišljanja med mladimi pa so zaslužni predvsem
mentorji in mentorice, ki s svojim prizadevnim delom mlade spodbujajo k učenju
logičnega razmišljanja in k reševanju logičnih nalog. Da bi mentorje seznanili z novostmi
na področju logike in lingvistike, smo v soboto, 11. januarja 2014, v Kostanjevici na Krki
organizirali srečanje mentorjev logike, na katerem se jih je zbrali 71 iz vse Slovenije.
več >
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
South-East Europe Scout Initiative/ SEE

Med 29. novembrom in 1. decembrom je v skavtskem centru, “Popi Zacharopoulou”, v
Solunu, v Grčiji, potekal sestanek SEE, ki so ga organizirali prestavniki grške skavtske
organizacije; »Soma Hellinon Proskopon – Scouts of Greece«. Prisotni smo bili
predstavniki nacionalnih skavtskih organizacij: Bolgarije, Črne gore, Grčije, Makedonije,
Romunije, Srbije, Turčije in Slovenije. več >
Vir: Zveza tabornikov Slovenije
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MNENJA

Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah v letu 2013 - poročilo

Z izvedbo decembrske Praznične Žive knjižnice v Mariboru se je zaključil niz osmih Živih
knjižnic, ki so v letu 2013 potekale v šestih mestih v organizaciji različnih organizacij.
več >
Vir: MKC Maribor
Človekove pravice in zakaj je pomembno, da jih poznamo in spoštujemo?

Razmišljanje članice kluba ActRight, Nine Pohleven, skupine mladih aktivistov, o stanju
človekovih pravic v družbi, ob izidu priročnika o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah za (mlade) aktiviste. več >
Vir: MKC Maribor, Nina Pohleven, prostovoljka MKC Maribor in članica kluba ActRight
Intervju s prostovoljko Moniko Rajšp ob zaključku Evropske prestolnice mladih Maribor
2013

Mesto Maribor je v letu 2013 nosilo naziv Evropska prestolnica mladih. Evropska
prestolnica mladih je naziv, ki ga izbranemu mestu za eno leto podeli Evropski mladinski
forum, s 1. 1. 2014 pa se naziv seli v grški Solun (Thessaloniki). Ob zaključku leta smo se
pogovarjali z Moniko Rajšp, ki je bila tekom leta aktivna prostovoljka Evropske
prestolnice mladih Maribor 2013 (v nadaljevanju: EPM Maribor 2013) na Mestni občini
Maribor, ki je aktivnosti v okviru EPM Maribor 2013 koordinirala, sicer pa diplomirana
ekonomistka za področje managementa, ki ji trenutno največji izziv predstavlja pisanje
magistrskega dela o moralnem vodenju. več >
Vir: MKC Maribor
MLADINA 2013 - Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
V Mariboru je 28. januarja potekala predstavitev raziskave Mladina 2013, ki jo je opravila ekipa z
mariborske univerze pod vodstvom dr. Sergeja Flereta, in je bila opravljena na reprezentativnem
vzorcu mladih med 16. in 27. letom. več >
Vir: Uredništvo mlad.si



STRUKTURIRANI DIALOG

Dialog mladih 2.0:Vključujemo! Nadaljuje z vključevanjem mladih tudi v 2014!

Začenjajo se prvi dogodki projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo!. več >
Vir: MSS
Vabilo na lokalno srečanje projekta Dialoga mladih 2.0: Vključujemo!

Mladi se ponovno zbiramo, da pokažemo, da nam ni vseeno. Ključno vprašanje je, kaj
lahko mladi storimo, da postanemo bolj aktivni v družbi in na kakšen način si lahko
zagotovimo večjo zaposljivost? več >
Vir: Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa
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Mladinski svet Slovenije te vabi k sodelovanju! - Kultura in podjetništvo mladih

V okviru izvajanja strukturiranega dialoga, katerega namen je odpreti prostor za
razprave in izmenjavo mnenj med mladimi in odločevalci o lokalnih, nacionalnih in
evropskih temah potekajo nacionalna posvetovanja na temo kulture in podjetništva
mladih. več >
Vir: MSS
Dialog mladih 2.0: Vključujemo! »Včasih je potrebno le vstati in posledično se poti ter
rešitve razpirajo same!«

V soboto 25. in nedeljo 26. januarja 2014 je v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije in
Mladinske mreže MaMa ter v sodelovanju z Mladinskim centrom Brežice potekal projekt
Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v duhu po spremembi, z namenom, da bo glas mladih
(u)slišan. več >
Avtor prispevka: Tomaž Tomše



MLADINSKI SEKTOR

Če služb ne bo, si jih bomo pa sami ustvarili!

Druga generacija zaposlitvenih klubov projekta Služba me ne išče, ki se ob podpori
blagovne znamke ORTO izvaja pod okriljem Zavoda Nefiks, je v polnem delovnem
pogonu. Udeleženci v skupinah z izvajanjem različnih dejavnosti iščejo in ustvarjajo
zaposlitvene priložnosti, nekateri celo v tujini. Štiri udeleženke zaposlitvenih klubov so
že našle delo. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
predlagajo, da tako preizkušene in učinkovite projekte, kot so zaposlitveni klubi, vključi
v shemo Jamstva za mlade. več >
Vir: Zavod NEFIKS
V Središču Rotunda, Koper za sodelovanje tudi v 2014

Na novinarski konferenci je ekipa Središča Rotunda, primorskega družbenega centra,
Koper predstavila načrte za leto 2014. V preteklem letu so kljub krčenju sredstev, s
katerimi se soočajo nevladne organizacije, začeli z novimi programi in projekti. več >
Vir: Središče Rotunda
Objava javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc
mladih

Na spletni strani Urada RS za mladino je objavljen javni razpis za izbor operacij s
področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje projektov... več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Mladinsko delo - priprava mladih na težke čase

Socialna akademija je skupaj s partnerji (ZSKSS,ZTS, Mladinski ceh in Brez izgovora) v
četrtek, 9. januarja 2014, pripravila posvet z naslovom Priprava mladih na nove čase:
kakšen bo mladinski voditelj/delavec prihodnosti? več >
Vir: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo

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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