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Zaključki javne tribune »Romanje skozi evropske smernice in nacionalni program
za mladino« v Mariboru
Izhodišča in temeljne usmeritve za pripravo »Javnega poziva za sofinanciranje
mladinskega dela v letu 2014«
Bili smo na predstavitvi programa »Jamstvo za mlade - Kaj bo država naredila za
vas?«
Pripravljeni za neformalno?
Komentar Steva Ščavničarja: Ali obstaja uporabna alternativa vseslovenskim
vstajam?
Biti ali ne biti EVS?
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"Mladinska kartica je orodje s katerim operirajo mladi"
Se odrasli bojijo mladih?
Jamstvo za mlade: Kaj bo država naredila za vas?
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Mladinske organizacije kot inkubatorji aktivnega državljanstva
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Mednarodni simpozij: Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja
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Strokovni posvet: Popivanje mladih na odprtih javnih prostorih v Ljubljani
Investiranje v mlade ne bo nikoli napačna odločitev!
V Zagorju potekal že drugi festival Brcnimo rasizem
Program Jamstvo za mlade kmalu na vladi
Prispevek občin k ciljem nacionalnega programa za mladino in podelitev
certifikatov Mladim prijazna občina 2013-2017
Sprejem tudi za Stanka Hunjadija - Stričeka
Delo me zaposluje! Pravica evropskih državljanov do dela in zaposlitve
Taborniki uspešno na Dnevih ZIR v Velenju
Evropska skavtska konferenca
V sklopu Mreže NVO mladinskega dela je nastala ePublikacija s pregledom
narejenega na področju zagovorništva
Med platnicami se skriva zgodba - Mednarodna živa knjižnjica
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MLADI

Legalizacija marihuane - priložnost za mlade

Je Slovenija pripravljena stopiti v korak s časom in legalizirati uporabo marihuane tako
za medicinske namene, kot njeno gojenje, prodajo in rekreativno uporabo? Je to koristno
ali... več >

Vir: Zares aktivni, podmladek Zares

Mladi s svojim znanjem sodelovali na mednarodnih dogodkih v tujini

Septembra so se na različnih koncih sveta odvijali mednarodni dogodki, kjer so s svojim
znanjem in izumi nastopili tudi mladi iz Slovenije. V organizaciji Zveze za tehnično
kulturo Slovenije... več >
Vir: ZOTKS

Z Nefiksom izkušnje štejejo več!

17.10.2013 so bila mladim, ki z Nefiksom beležijo neformalno pridobljeno znanje,
podeljena posebna Nefiks priznanja. Prireditev, ki se je odvijala na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, je v okviru projekta Naša Evropa – moja priložnost, v
sodelovanju z E-študentskim servisom in Mrežo Minvos, organiziral Zavod Nefiks. več >
Vir: Zavod Nefiks, zanj Taja Kaker
Luksuz filmska šola

Luksuz produkcija DZMP vabi k vpisu v šolo dokumentarnega filma. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka

Protestni shod v podporo Radiu Študent

Ljubljana, četrtek 24.10. od 16.00 - 22.00 več >
Vir: KUD Mreža

Proti trgovini z ljudmi-žrtvami, ki so predvsem mladi in ženske

Zanimiv posvet in delavnice za spodbujanje protiukrepov in preprečevanja "človeškega
trgovanja" se je odvijal v Prlekiji ob evropskem dnevu boja proti trgovanju z… več >

Vir: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij
Jamnesty - prostovoljski vikend za človekove pravice

Vikend usposabljanje za prostovoljce Amnesty International Slovenije o učenju
človekovih pravic in aktualnih kampanjah več >

Vir: Amnesty International Slovenije
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Vabljeni na razstavo »Minerali in fosili Občine Zreče«

V Hotelu Planja na Rogli je v soboto, 12. oktobra 2013, Občina Zreče pripravila otvoritev
stalne razstave »Minerali in fosili Občine Zreče«. Razstava je v veliki meri rezultat dela
mladih raziskovalcev…več >

Vir: ZOTKS

Mladi, zgrabite svojo priložnost!

Veliko mladih danes zelo težko pride do prve zaposlitve, mladim z nedokončano
izobrazbo pa je iskanje dela še težje. Projekt Naša Evropa - moja priložnost mladim
ponuja strokovno vsebino na… več >
Vir: Zavod NEFIKS

Aktivnosti Mladinskega sveta GZS v septembru

Otroški bazar v Ljubljani Od četrtka do nedelje, 12. do 15. septembra 2013, je v Ljubljani
na Gospodarskem razstavišču potekal 8. Otroški bazar, največji sejem za družine... več >
Vir: Mladinski svet GZS - Gasilska zveza Slovenije

Mladi raziskujejo možnosti razvoja pohodniškega turizma v občini Šentjur
Mladinska pobuda Gremo po občini več >
Vir: Razvojna agencija Kozjansko

Mladinski fotografski natečaj "Od Maribora do Strunjana"

Center za mlade Domžale v sodelovanju s FKVK Mavrica Radomlje pod pokroviteljstvom
Fotografske zveze Slovenije razpisujeta mladinski fotografski natečaj, za razstavo
digitalnih fotografij z... več >

Vir: Center za mlade Domžale

•

MLADI IN SVET

Mladi s svojim znanjem sodelovali na mednarodnih dogodkih v tujini

Septembra so se na različnih koncih sveta odvijali mednarodni dogodki, kjer so s svojim
znanjem in izumi nastopili tudi mladi iz Slovenije. V organizaciji Zveze za tehnično
kulturo Slovenije... več >
Vir: ZOTKS
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JOTA – Jamboree on the Air

Koroški taborniki rušijo meje. več >

Vir: Zveza tabornikov Slovenije

Spoznaj! Deli! Izboljšaj! - Združimo romsko mladino

EPEKA sodeluje na projektu Spoznaj! Deli! Izboljšaj! - Združimo romsko mladino, ki se
bo osredotočil na teme kot sta izključenost mladih in diskriminacija na podlagi
etničnosti. več >
Vir: Epeka

Mladinska izmenjava "Walk of life"

Mladinska izmenjava "Walk of life", ki je potekala na Poljskem od 1.10.2013 do
7.10.2013 je nudila izobraževanje in delavnice na temo podjetništva. Na začetku
delavnic,... več >

Vir: udeleženec mladinske izmenjave Nejc Jezernik - Celjski mladinski center

•

ORGANIZACIJE

Pet organizacij bo še letos razvilo sisteme usposabljanja

V okviru projekta Mladinski delavec je v četrtek, 24. oktobra 2013, na sedežu Socialne
akademije v Ljubljani potekalo uvodno usposabljanje za razvoj sistemov usposabljanja
mladinskih voditeljev in delavcev v organizacijah. več >
Vir: Socialna akademija

V Ljutomeru in okoliških krajih obravnavajo "Odlok o mladih"

Občinski svet Občine Ljutomer dal v 30-dnevno obravnavo pomemben dokument, ki se v
celoti tiče mladih. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij

Zlato priznanje NEFIKS in sodoben tablični računalnik odrajžala v Prlekijo Slavnostna
govornika na slovesnosti 20-letnice delovanja prleškega mladinskega centra v letu 2014
bosta mag. Peter Debeljak in mag. Olga Karba

Po treh letih so bila ponovno podeljena priznanja NEFIKS. Med nagrajenci je bil tudi
Mladinski center Prlekije. Prleki so izrabili prisotnost na dogodku tudi za delovni
razgovor z direktorjem URMS mag. Petrom Debeljakom. več >

Vir: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij
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Vabimo na »Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi« v mesecu
novembru

V mesecu novembru nadaljujemo z jesenskim ciklom izobraževanj za uspešno delo in
življenje z mladimi, ki bo potekal do 21. 11. 2013 v prostorih MISC INFOPEKA, Ob
železnici 16, Maribor. več >
Vir: Pekarna-magdalenske mreže

Vabilo na dogodek: Jamstvo za mlade - kaj bo država naredila za vas?

»Ne sprašujte kaj lahko država naredi za vas, ampak kaj lahko vi naredite za državo!« je
sporočilo, ki ga mnogokrat neposredno ali med vrsticami odločevalci sporočajo... več >
Vir: MSS

Znane dobitnice certifikata Mladim prijazna občina 2013-2017

Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in v letu 2013 tudi
z Evropsko prestolnico mladih Maribor 2013 ter pod častnim pokroviteljstvom... več >

Vir: Mladinski svet Ajdovščina

Vabilo na zaključno konferenco CVŽU Ljubljanske urbane regije

Konferenca ob zaključku projekta CVŽU Ljubljanske urbane regije. več >
Vir: Zavod MISSS

Najava javnega razpisa za razvoj socialnih in državljanskih kompetenc mladih

Urad RS za mladino načrtuje še v tem letu objavo javnega razpisa za financiranje
projektov organizacij v mladinskem sektorju, ki bodo namenjeni novim zaposlitvam
mladih, razvoju... več >

Vir: Urad RS za mladino

Izhodišča in temeljne usmeritve za pripravo »Javnega poziva za sofinanciranje
mladinskega dela v letu 2014«

V Uradu RS za mladino nadaljujemo z že ustaljeno prakso, po kateri zainteresirane
organizacije v mladinskem sektorju z namenom priprave na Javni poziv za
sofinanciranje mladinskega dela (v nadaljevanju: javni poziv)... več >
Vir: Urad RS za mladino

Vabilo na Mednarodni simpozij: Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja

Vljudno vas vabimo na Mednarodni Simpozij: Priznavanje in vloga neformalnega
izobraževanja, ki ga organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju s partnerji in
Državnim zborom Republike... več >
Vir: MSS
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Nadaljevanje sodelovanja skozi povezovanje nevladnega sektorja in gospodarstva - MC
Krško in Ustanova kultura Bajina Bašta

MC bus je s 27 mladimi odpotoval s Krškega v pobrateno mesto Bajina Bašta. Občini sta
že več kot 35 let pobrateni, zadnjih pet let pa medsebojno sodelujeta tudi MC Krško... več
>

Vir in foto: Mladinski center Krško
Skupaj smo močnejši

Mlada populacija je upravičeno vznemirjena ker je njena zapostavljenost več kot
očitna.Skupaj s starejšimi, njihovimi izkušnjami in podboro ter mladostno
trmogljavostjo in vstrajnostjo se bi dalo tej zapostavljenosti upreti in jo premagati.
Skupaj smo močnejši... več >

VIR: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij

Preko "Evropske reke" za družbeno in politično participacijo mladih

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, tamkajšnja občina in projektna partnerja s hrvaške
strani, Občina Kumrovec in Udruga mladih, se s projektom Evropska reka usmerjajo v
pospeševanje vključenosti mladih v družbene procese ter krepitev njihovega političnega
udejstvovanja. več >

Vir: MD Bistrica ob Sotli

Infopeka vabi na »Cikel izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi« v mesecu
oktobru

Leto je naokoli in ponovno vas Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA,
Pekarna-magdalenske mreže, vabi na jesenski »Cikel izobraževanj za uspešno delo in
življenje z... več >

Vir: Infopeka

•

MNENJA

Zaključki javne tribune »Romanje skozi evropske smernice in nacionalni program za
mladino« v Mariboru

V ponedeljek, 21. 10. 2013, se je v prostorih MISC INFOPEKA v Mariboru odvila javna
tribuna z naslovom »Romanje skozi evropske smernice in nacionalni program za
mladino«, ki ga je... več >

Vir: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon (UPB), zanjo Urška Breznik.
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Bili smo na predstavitvi programa »Jamstvo za mlade - Kaj bo država naredila za vas?«

V sredo, 23. 10. 2013, smo se v predavalnici Itak na Študentski areni udeležili dogodka z
udarnim naslovom Jamstvo za mlade – kaj bo država naredila za vas? Odgovor pa je bil
vse... več >

Vir: MISC INFOPEKA, zanj Tomaž Podbevšek, programski sodelavec
Pripravljeni za neformalno?

Neformalno izobraževanje je pomembno, zato je za vse mlade izziv beleženje
neformalno pridobljenega znanja v Nefiks, saj primerno zabeležene, sistematično zbrane
in s strani reprezentativnih... več >

Vir: Zavod Nefiks, zanj Alenka Blazinšek

Komentar Steva Ščavničarja: Ali obstaja uporabna alternativa vseslovenskim vstajam?

Za komentar, kako vidi prizadevanja in kje vidi možnosti mladih, smo povprašali Steva
Ščavničarja, državnega svetnika, zastopnika lokalnih interesov Zgornje Gorenjske. več >
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice

Biti ali ne biti EVS?

V prispevku je opisana izkušnja EVS prostovoljca Jordana iz Francije, ki trenutno
opravlja prostovoljno delo v Javnem zavodu Mladi zmaji. več >

Vir: Mladi Zmaji

Zares aktivni o Nacionalnem programu za mlade

Je vlaganje v izobrazbo mladih resnično strošek, kot nas prepričujejo slovenska vlada,
parlament, mediji, okolje, v katerem živimo, in ne nazadnje tudi besedilo Nacionalnega...
več >

Vir: Zares aktivni

"Mladinska kartica je orodje s katerim operirajo mladi"

Bob Forsyth je director mednarodnega združenja EYCA, krovne organizacije članic, ki
skrbijo za programe Evropske mladinske kartice. Karizmatičen in mladosten, a deloven
in resen. Z njim smo se pogovarjali o…. več >
Vir: Zavod MOBIN

Se odrasli bojijo mladih?

Nepoznano Ljudje smo se od vedno bali nepoznanega. Nepoznano. Nepredvidljivo.
Nevarno. Preprosto ne vemo, kaj pričakovati, kako se odzvati. Nevideno nas lahko prisili,
da odstopamo od... več >
Vir: Franci Bačar, Mladinski ceh

8

•

MLADINSKI SEKTOR

Jamstvo za mlade: Kaj bo država naredila za vas?

V sredo 23.10.2013, se je ob 12:00 na Študentski areni izvedel dogodek »Jamstvo za
mlade: Kaj bo država naredila za vas«. več >
Vir: uredništvo Mlad.si

Socialno podjetništvo je biznis

S pogovorom Socialno podjetništvo je lahko biznis, se je končal 5. Forum NVO Obalnokraške regije, ki je potekal 16. in 17. oktobra v Središču Rotunda v Kopru. Tema
Foruma... več >

Vir: Središče Rotunda

Avtonomija lokalnih skupnosti in vključenost mladih

Dobre prakse vključenosti mladih v ti. community work. več >

Vir: Zavod BOB

Mednarodni simpozij: Priznavanje in vloga neformalnega izobraževanja

Mladinski sektor se je v petek 18. oktobra zbral v Državnem zboru Republike Slovenije v
Ljubljani na Mednarodnem simpoziju na temo Priznavanja in vloge neformalnega
izobraževanja (NFI) v... več >
Vir: uredništvo Mlad.si

Poteka nov krog strukturiranega dialoga, tokrat Dialog mladih 2.0: Vključujemo! in
Dialog mladih 2.1:Vklopi se!

Mladinski svet Slovenije kot krovno združenje mladinskih organizacij in Mladinska
mreža MaMa kot združenje mladinskih centrov po Sloveniji si prizadevata k vzpostavitvi
okolja, ki bo mladim... več >

Vir: uredništvo Mlad.si

Strokovni posvet: Popivanje mladih na odprtih javnih prostorih v Ljubljani

V sredo, 16. oktobra 2013, je v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani potekal posvet z
naslovom Popivanje mladih na odprtih javnih prostorih v Ljubljani. Dogodek je v
sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (MOL) organiziralo združenje DrogArt…. več >
Vir: Veronika Baša, KUD Mreža
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Investiranje v mlade ne bo nikoli napačna odločitev!

Včeraj, 16.10.2013 se je na svoji konstitutivni seji sestal Svet Vlade RS za mladino.
Ustanovne seje Sveta se je udeležila tudi predsednica vlade ga. Alenka Bratušek, kar
predstavniki... več >

Vir: Mladinska mreža MaMa

V Zagorju potekal že drugi festival Brcnimo rasizem

Mladinski center Zagorje je v sodelovanju z Organizirano skupnostjo anarhistov Zasavje
že drugič organiziral tridnevni dogodek, ki je udeležence spodbujal k …. več >
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi

Program Jamstvo za mlade kmalu na vladi

Po dobrem mesecu smo se predstavniki mladih, mladinskih organizacij ter organizacij za
mlade ponovno sestali z odločevalci na temo Programa: Jamstvo za mlade 2014-2020.
Sestanka, ki ga... več >

Vir: Mladinska mreža MaMa, MSS, SIndikat Mladi plus in ŠOS

Prispevek občin k ciljem nacionalnega programa za mladino in podelitev certifikatov
Mladim prijazna občina 2013-2017

Izobraževalni dogodek ob podelitvi certifikatov Mladim prijazna občina 2013-2017 letos
v Mariboru. več >

Vir: MS Ajdovščina

Sprejem tudi za Stanka Hunjadija - Stričeka

V županatu Občine Ljutomer je bilo ob pomembnem "mladinsko-občinskem" dogodku
nadvse svečano. Dogodek, ki bo ostal prisotnim dolgo v spominu so organizirali skupaj
Mladinski svet Ljutomer, … več >

VIR: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij
Mladinske organizacije kot inkubatorji aktivnega državljanstva

Problem apatičnosti mladine do razmer v državi in družbi tiči v nepovezanosti, v t.i.
neorganizirani mladini. Biti osveščen o aktualnih zadevah in... več >

Vir: Mojca Kramberger - Zveza slovenske podeželske mladine

Delo me zaposluje! Pravica evropskih državljanov do dela in zaposlitve

Regionalni posvet v okviru projekta EU dogodki po Sloveniji EU Si ti na temo pravic, ki
jih imamo kot evropski državljani, ki se je odvil 4.10.2013 v Celju, je doprinesel dodatne
predloge in... več >

Vir: uredništvo Mlad.si
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Taborniki uspešno na Dnevih ZIR v Velenju

Na dnevih Zaščite in reševanja, ki so bili v času od 3. – 5. 10. 2013 v Velenju smo
slovenski taborniki pripravili zanimiv prikaz našega delovanja. več >

Vir: Zveza tabornikov Slovenije

Evropska skavtska konferenca

V Berlinu, v Nemčiji je med 16. in 21. avgustom potekala Evropska skavsta konferenca.
Najvišji organ evropske skavtske regije. Ker na evropski ravni WOSM in WASGGGS
veliko sodelujeta,... več >
Vir: Zveza tabornikov Slovenije

V sklopu Mreže NVO mladinskega dela je nastala ePublikacija s pregledom narejenega na
področju zagovorništva

Projekt Mreža NVO mladinskega dela (Mreženje in krepitev NVO socialnega mladinskega
dela) je namenjen krepitvi NVO iz področja mladinskega dela in njihovo sistemsko
umeščanje v ključne... več >
Vir: Mladinska mreža MaMa

Med platnicami se skriva zgodba - Mednarodna živa knjižnjica

Mednarodna Živa knjižnica je ta petek in soboto v štajerski prestolnici vabila k branju. V
dveh dneh jo je obiskalo veliko ljudi, z željo po širjenju obzorij, spoznavanju ... več >
Vir: MKC Maribor

Pohorski bataljon na In memoriam prof. Peter Hafner

Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon je v sodelovanju z Zavodom O
in s Stičiščem nevladnih organizacij Gorenjske v četrtek, 26. 9. 2013, v Clobbu v Škofji
Loki... več >
Vir: Ustanova Pohorski bataljon

Za razvoj-brez mladih ne bo šlo!

Intezivne priprave na bodoči razvoj v okviru mejnega mednarodnega sodelovanja
Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020 so stekle.Tokrat bi mladi iz obeh držav želeli
biti odločno zraven. Jim bo uspelo? več >
VIR: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center nevladnih organizacij
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Mladinski planinski tabor Ditching the wifi for the wildlife

Planinska zveza Slovenije je od 25. avgusta do 3. septembra na Šenkovi domačiji na
Jezerskem organizirala mednarodni mladinski tabor za 35 mladih iz Romunije, Francije,
Češke,... več >
Vir: Pia Peršič, Planinska zveza Slovenije

Bili smo na konferenci Izkoriščanje otrok zaradi ekonomskih koristi

V petek, 27. 9. 2013, smo se v Domu ustvarjalnosti mladih udeležili zanimive in
medgeneracijske konference z naslovom »Izkoriščanje otrok zaradi ekonomskih
koristi«, ki je potekala v sklopu »Čevljarčkovega festivala«. več >

Vir: Tomaž Podbevšek, programski sodelavec MISC INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže

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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