e-bilten APRIL 2016
V mesecu aprilu izpostavljamo:

NOVICE
































Kongres MS
Svet Društva mladinski ceh
eMaMa za mesec marec
LGBTIQ+ mesec na UL
"Rak materničnega vratu: od A do HPV"
Success Story dogodek: Aleš Lisac
15. državni kviz gasilske mladine
Izberi sam - izberi spoštovanje
Usposabljanje mladih mentorjev
Luksuz produkcija na Kulturnem bazarju
Prostovoljna akcija s predsednikom
Nefiks Izziv na podjetju navdušil!
Postani ambasador Unisport
Ekipa Stične mladih spet ustvarja
Kje so meje?
Startup vikend socialnih inovacij 2016
Gašper Parte, mladi podjetnik
Dan za spremembe – medgeneracijsko
Vtisi z zimske filmske delavnice
1. Regijski dogodek v letu 2016
Na šolah promovirali EVS
Javni natečaj „Kje so meje?“
Toto Noro Tekmovanje - Te vžgem!?
Priložnost v tekoči sezoni
O učinkoviti rabi energije
O možnostih za mlade
"Naj torba ne bo borba"
Škisova tržnica in 20 za 20
KOROŠKA - 2. regijski dogodek
Festival Poleti v NUK išče prostovoljce
"Ne bojim se več angleščine!"
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Projekt KUL SLUŽBA
Akcija s predsednikom
Izobraževanje novih mentorjev
Fotonatečaj: Mir sredi nemira

ČLANKI

















APRIL; Mladi in prostovoljstvo, EVS in 20. obletnica EVS
Študij je POT, ne cilj!
Regijski dogodki v letu 2016
Zaposlitveni klub Ljubljana navdušil
"Naša naloga je, da delamo ena na ena z mladimi!"
Poročilo ekspertne skupine EK
V bodoče več stanovanj tudi za mlade
"Od ideje do izvedbe projekta!"
MEPI odprave so oblika odgovornega turizma
Mladi prostovoljci že 20 let prispevajo k bolj solidarni Evropi
REPORTAŽA: 1. regijski dogodek v letu 2016
Kako (za)živi lokalna strategija za mlade?
Vlada nepremišljeno "ureja" pripravništva
REPORTAŽA: 2. regijski dogodek
Računalniško programiranje v šolah
"Tobačni sklad" konkretno podprt

MNENJA






Kako pa vi "delate" mladinsko delo?
"Sladkorna bolezen tipa 1 je še vedno najpogostejša sladkorna bolezen otrok in
mladostnikov."
Vsaka izkušnja EVS je nekaj posebnega
"Misliš, da otrokom pojejo pred spanjem?"
"Veliko lahko iztisnem iz sebe. In zabavno je."

INTERVJUJI




"Predvsem si želim, da bi mladi spet postali radovedni."
INTERVJU: Žiga Bauer
"Prostovoljstvo - del oziroma načina življenja!"
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ANKETA


ANKETA ob Svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic

LOKALNO
































O svobodi govora
Delavnica za animatorje in prostovoljce
Prvi MC na Roševih dnevih
Dnevi za spoštovanje
(ne) MOČ medgeneracijske vzgoje
Uspešno izpeljan Festival SDM
Spoštovanje za vse
Žinkana 2016
Pekarna potopisi - potopisi, ki to niso
"Izzivi avtističnega otroka"
Ciljam na 5-ko!
Delovna akcija je uspela
Naj prostovoljci leta 2015 v MOV
PAINT of SKATE – Tekmovanje
"Srečen za živet!"
Y.business vikend seminar
Ritmična delavnica Body Ritem!
Peglezn goes punk!
Preventivni mozaik Posavja
Predavanje o vzgoji psa
15 let Govorečih bobnov
Škofijafest 2016
Projekt socialnega podjetništva
Mali koraki - velike spremembe
Poziv za sodelovanje na Nextivalu
Mladinski center ulica
Predstavitev knjige dr. Boštjana Mlakarja
Prometni dan v Sežani
Mreža Mlada ulica v letu 2015
Obisk prevzgojnega doma
Trening socialnih veščin
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Dan za spremembe
Tretja nadgradnja projekta MAMD
Strokovnjak organizacijskega razvoja
Literarni večer

NACIONALNO











Rok za prijavo preložen
MSS podelil nagrade
Ob svetovnem dnevu zdravja
Ste si že naložili aplikacijo?
Program “S tolarjem do diplome”
Postani del ekipe Izberi sam
Izzivi in priložnosti za mlade v EU
PROBLEM ALKOHOL
5. seja Sveta Vlade RS za mladino
Festival ZA dostojno delo

MEDNARODNO



















Bi delal/a v OVSE ali ODIHR?
Evropska mladinska konferenca
Predavanje Adiba Abdulmajida
6 mesecev v Makedoniji?
Udeležili so se mednarodnega treninga
Mladinska izmenjava v Romuniji
Koreja vabi mlade popotnike!
"Vključi me!"
Medkulturna kulinarika povezuje
Izbran mladinski delegat pri OZN
Potopis po Kinotripu
Upgrade Yourself!
Zaključek projekta ŽENSKE UPORA
Veš, kaj je VLOG?
Švedska praksa po slovensko
Poklic mladinskega delavca
Nantes Creative Generations 2016
15. evropska skavtska konferenca
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Uredništvo portala mlad.si
29. april 2016
info@mlad.si

NOVICE
Kongres MS
Mlada Slovenija – podmladek NSi se je 12.3. na Ptuju sestala na svojem 16. kongresu, ki je bil
predvsem vsebinske narave. MSi želi pokazati predvsem to, da je politika v Sloveniji lahko
sveža in drzna. Trdna stališča, ki temelijo na jasni identiteti, je predstavila v dveh
resolucijah. več >
Vir: Mlada Slovenija
Svet Društva mladinski ceh
V sredo, 30. 3. 2016 je potekal redni in volilni svet Društva mladinski ceh. več >
Vir: Mladinski ceh
eMaMa za mesec marec
Mladinska mreža MaMa vsak mesec izda publikacijo eMaMa, v kateri povzame svoje delo
preteklega meseca in napove prihajajoče dogodke in aktivnosti ekipe Mreže MaMa. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
LGBTIQ+ mesec na UL
Vabljeni na LGBTIQ+ mesec na Univerzi v Ljubljani. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Rak materničnega vratu: od A do HPV"
Študentje ljubljanske in mariborske medicinske fakultete so združili moči in organizirali 1.
študentski kongres na temo raka materničnega vratu. več >
Vir: DŠMS
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Success Story dogodek: Aleš Lisac
V četrtek, 31. marca 2016, je ob 19. uri v prostorih Acceleration Business City HUBa potekal
drugi letošnji Success Story dogodek, katerega gost je bil mag. Aleš Lisac. več >
Vir: Zavod Ypsilon
15. državni kviz gasilske mladine
V soboto, 2. aprila 2016, je v Stični potekal 15. državni kviz gasilske mladine. več >
Vir: GZS
Izberi sam - izberi spoštovanje
V soboto, 2. aprila, je ekipa Izberi sam – program za zmanjševanje škode na področju
alkohola med mladimi, v okviru Dneva za spremembe na Kongresnem trgu izvedla večerno
akcijo Izberi sam – izberi spoštovanje. več >
Vir: Združenje DrogArt
Usposabljanje mladih mentorjev
Prvi april letos ni bil le dan šaljivcev, temveč je bil tudi dan, ko je na Debelem rtiču v
Mladinskem zdravilišču in letovišču potekalo vsakoletno izobraževanje mladih vzgojiteljev
prostovoljcev za poletje 2016. več >
Vir: UMMI, Zavod za izobraževanje Koper
Luksuz produkcija na Kulturnem bazarju
V četrtek, 31.3., se je tudi Luksuz produkcija predstavila na Kulturnem bazarju v Cankarjevem
domu v Ljubljani. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristavnka
Nefiks Izziv na podjetju navdušil!
7. aprila 2016 se je 18 mladih iskalcev zaposlitve preizkusilo v trženju in nadvse zanimivi
predstavitvi delovanja podjetja Kadis d.o.o., podjetje pa bo na razgovor za delovno mesto
tržnika povabilo nekaj najbolj prepričljivih udeležencev. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Postani ambasador Unisport
Športna zveza Univerze v Ljubljani vabi študente različnih fakultet in akademij, ki so
predvsem predani športu, so komunikativni, timski in bi postali ambasadorji na svojih
fakultetah/akademijah. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Ekipa Stične mladih spet ustvarja
Prvega aprila so se ustvarjalci Stične mladih, čisto brez heca zbrali na ŠKG Ljubljana, kjer so
začeli pripravljalna dneva. več >
Vir: SKAM
Kje so meje?
V soboto in nedeljo, 23. in 24. 4. 2016,vabljeni na dvodnevni seminar kritične pismenosti o
vzrokih in posledicah migracij. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske Mreže
Startup vikend socialnih inovacij 2016
V Slovenskih Konjicah bo med 6. in 8. majem 2016 potekal Startup vikend socialnih inovacij 2016.

več >
Vir: uredništvo mlad.si
Gašper Parte, mladi podjetnik
V četrtek, 7. aprila 2016, je v sklopu Member2Member delavnic Gašper Parte, član Zavoda
Ypsilon in mladi podjetnik mladim predajal znanje na temo podjetništva in uspeha. več >
Vir: Zavod Ypsilon
Dan za spremembe – medgeneracijsko
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p, se je z dejavnostjo Centra
eksperimentov Maribor tudi letos pridružil obeležju že sedme vseslovenske prostovoljske
akcije Dan za spremembe v Mariboru, ki jo na nacionalni ravni koordinira Slovenska
filantropija. več >
Vir: EKTC Maribor
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Vtisi z zimske filmske delavnice
V petek, 26.3., je v Mladinskem Centru v Krškem potekala premiera filmov Luksuzove zimske
filmske delavnice, kjer so si udeleženci lahko ogledali končne izdelke, na katerih so delali
med februarskimi počitnicami. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristavnka
1. Regijski dogodek v letu 2016
Danes poteka 1. regijski dogodek v letu 2016, v Mladinskem centru Zagorje. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Na šolah promovirali EVS
V sklopu Svetovnega dneva mladih prostovoljcev so zaposleni in prostovoljci Mladinskega
centra Brežice na srednjih šolah promovirali pomen prostovoljstva med mladimi, jim
predstavili nekaj statističnih podatkov in jih spodbujali h dobrodelnosti in doprinosu družbi
nasploh. več >
Vir: ZPTM Brežice
Javni natečaj „Kje so meje?“
Pekarna Magdalenske mreže vabi mlade med 15. in 23. letom na natečaj za kratki igrani,
dokumentarni ali animirani (tudi stop-motion) film v dolžini max. 5 min. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske Mreže
Toto Noro Tekmovanje - Te vžgem!?
V Mariboru se je med 9. in 10. aprilom 2016 odvijalo skavtsko orientacijsko tekmovanje z
naslovom Toto Noro tekmovanje ali T.N.T. več >
Vir: ZSKSS
Priložnost v tekoči sezoni
Zbirajo prijave v Zaposlitveni klub za mlade Ljubljana in Koper. več >
Vir: Zavod Nefiks
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O učinkoviti rabi energije
Mladinski center Krško je v četrtek, 14. 4. 2016, gostil 22 vodij mladinskih hostlov iz celotne
Slovenije. več >
Vir: MC Krško
O možnostih za mlade
Mladinska mreža MaMa in njena članica Javni zavod Mladi zmaji, so torek, 19. aprila v
Kariernem središču Ljubljana, Zavoda RS za zaposlovanje predstavili možnosti za mlade, ki jih
nudita obe organizacij. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
"Naj torba ne bo borba"
V MC IndiJanez iz Maribora so pričeli s kampanjo, s katero želijo zmanjšati obremenitev
osnovnošolskih otrok s težkimi torbami. več >
Vir: ZPTM Brežice
Škisova tržnica in 20 za 20
kisova tržnica je prireditev, ki poleg kulture, kulinarike in mladinske aktivnosti promovira tudi
skrb za sočloveka in okolje. 5. maja 2016 bo Zveza ŠKIS otvorila že 19. Škisovo tržnico in z njo
sodelovanje z dobrodelnim projektom 20 za 20, katerega ustanovitelj je Marko Soršak – Soki.
več >
Vir: Zveza ŠKIS
KOROŠKA - 2. regijski dogodek
Danes poteka 2. regijski dogodek v tem letu, tokrat na Koroškem, v Marenberški MKC Radlje
ob Dravi. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Festival Poleti v NUK išče prostovoljce
Tretji festival Poleti v NUK se bo odvijal med 2. in 23. 7. 2016 v atriju Kavarne NUK. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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"Ne bojim se več angleščine!"
Blaž Strgaršek je dijak Srednje šole Zagorje, veseli ga podjetništvo, z veseljem pa prihaja tudi
v Mladinski center Trbovlje. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
Projekt KUL SLUŽBA
Mestna občina Ljubljana predstavlja projekt zaposlovanja teže zaposljivih mladih Kul služba.
več >
Vir: Zavod Nefiks
Akcija s predsednikom
V nedeljo, 17. aprila 2016 so skavti v soorganizaciji Mladinskega Sveta Slovenije pripravili
okoljsko akcijo. več >
Vir: ZSKSS
Izobraževanje novih mentorjev
Poletje se približuje, z njim pa tudi sonce, tople temperature in zabava. Tega se na Debelem
rtiču zavedajo vsi in že z veseljem pričakujejo mlade nadebudneže, ki jih bodo letos obiskali.
Da pa bodo kolonije letos še posebej zanimive, so k sodelovanju povabili mlade iz vse
Slovenije. več >
Vir: UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Fotonatečaj: Mir sredi nemira
Skupina mladih na Socialni akademiji pripravlja fotonatečaj v okviru projekta Mir sredi
nemira, ki je del nacionalnega projekta Za zdravje mladih. več >
Vir: Socialna akademija
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ČLANKI
APRIL; Mladi in prostovoljstvo, EVS in 20. obletnica EVS
V mesecu aprilu izpostavljamo dve glavni temi meseca. Mladi in prostovoljstvo –
prostovoljno delo mladih prepoznavamo kot pomemben del participacije mladih, ki jim poleg
pridobivanja izkušenj in socializacije omogoča tudi aktivno soudeležbo pri odločanju, saj
lahko na ta način dosegajo tudi vplivanje na dogajanje v družbi. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Študij je POT, ne cilj!
“Študij je POT, ne CILJ!” je bilo geslo vseslovenskega Kariernega dne Nefiks, ki se je odvijal po
srednjih šolah v Sloveniji. Raper Zlatko v svoji skladbi, ki jo je napisal posebej za ta dogodek,
mlade spodbuja: “Čaka vas uspeh, če sledite svojim sanjam!” več >
Vir: Zavod Nefiks
Regijski dogodki v letu 2016
V Uradu RS za mladino so se odločili nadaljevati s projektom regijskih dogodkov v
mladinskem sektorju, ki potekajo pod sloganom “Rastimo skupaj.“ več >
Vir: uredništvo mlad.si
Zaposlitveni klub Ljubljana navdušil
Marca 2016 so v Zavodu NEFIKS zaključili še z enim Zaposlitvenim klubom v Ljubljani v sklopu
projekta Zaposlitveni klubi za mlade. več >
Vir: Zavod Nefiks
"Naša naloga je, da delamo ena na ena z mladimi!"
V torek, 5.4.2016, je Mladinska mreža MaMa za vse svoje članice organizirala usposabljanje z
naslovom Novi mladinski delavci, ki je potekalo v Mladinskem centru Hrastnik. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Poročilo ekspertne skupine EK
Države članice Evropske unije so bile v letu 2014 pozvane, da imenujejo svoje člane v
ekspertno skupino Evropske komisije, ki bo preučevala “prispevek mladinskega dela (in
neformalega ter priložnostnega učenja) pri naslavljanju izzivov, s katerimi se srečujejo mladi,
predvsem v tranziciji med izobraževanjem in zaposlovanjem.“ več >
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Vir: MSS
V bodoče več stanovanj tudi za mlade
Poročilo Eurofounda o socialnem položaju mladih v Evropi kaže, da sodi Slovenija med
države, v katerih ostajajo mladi najdlje pri starših. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
"Od ideje do izvedbe projekta!"
Mladinska mreža MaMa je za svoje članice 7. in 8. aprila 2016, v Marenberškem mladinskem
centru, v Radljah ob Dravi, organizirala usposabljanje z naslovom »Od ideje do izvedbe
projekta.« več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
MEPI odprave so oblika odgovornega turizma
Masovni turizem, ki je eden glavnih vzrokov onesnaževanja, pretirane porabe virov in
izkoriščanja delovne sile, dobiva alternativo v trajnostnem oz. odgovornem turizmu, ki
spoštuje naravno in kulturno okolje in na etičen način prispeva k razvoju lokalnega
gospodarstva. več >
Vir: MEPI – mednarodno priznanje za mlade
Mladi prostovoljci že 20 let prispevajo k bolj solidarni Evropi
Letos obeležujemo 20. obletnico obstoja evropske prostovoljne službe (EVS). Danes je EVS
del programa Erasmus+ in omogoča mladim v starosti od 17 do 30 let, da opravljajo
prostovoljne aktivnosti po vsej Evropi in izven nje, ter podpira organizacije pri zagotavljanju
prostovoljskih priložnosti za mlade. več >
Vir: uredništvo mlad.si
REPORTAŽA: 1. regijski dogodek v letu 2016
V petek, 15.4.2016, je v Zagorju ob Savi potekal prvi od 12 regijskih dogodkov Rastimo skupaj.
več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Kako (za)živi lokalna strategija za mlade?
Podatki, ki dokazujejo, da so ob nastopu krize postali mladi ena ranljivejših družbenih skupin
v Sloveniji (čeprav se glede na statistične podatke stanje na tem področju umirja), so sprožili
vprašanje, kako se lokalne skupnosti spopadajo s težavami, ki v spreminjajoči se družbi
prežijo nad mladimi. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
Vlada nepremišljeno "ureja" pripravništva
Sindikat Mladi plus ocenjuje, da vlada še naprej nepremišljeno, po hitrem postopku ter z
željo po varčevanju na mladih “ureja” pripravništva. Tu je njihov prispevek. več >
Vir: Sindikat Mladi plus
REPORTAŽA: 2. regijski dogodek
V petek, 22.4.2016, je v Radljah ob Dravi potekal drugi od 12 regijskih dogodkov Rastimo
skupaj. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Računalniško programiranje v šolah
Zveza za tehnično kulturo Slovenije letos obeležuje že 40. obletnico državnega tekmovanja v
programiranju za dijake. več >
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
"Tobačni sklad" konkretno podprt
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Mreža Preventivna Platforma, Mreža NVO varujejo
naše zdravje, Mreža 25×25, Mreža za trajnostni razvoj Plan B in Mladinski svet Slovenije so
skupaj s preko 150 nevladnimi organizacijami iz Slovenije danes javno podprle predsednika
Vlade RS, dr. Mira Cerarja pri uvedbi “tobačnega sklada” in ga javno zaprosile za srečanje v
zvezi s tem. več >
Vir: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
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MNENJA
Kako pa vi "delate" mladinsko delo?
V okviru jutrišnjega Svetovnega dne mladinske književnosti smo se na uredništvu odločili, da
k zapisu predstavitve aktivnosti na tem področju, povabimo Mladinski center Trbovlje. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Sladkorna bolezen tipa 1 je še vedno najpogostejša sladkorna bolezen otrok in
mladostnikov."
Leta 2012 je bila sladkorna bolezen neposredni vzrok za 1,5 milijonov smrti, po napovedih
SZO pa naj bi ta postala 7. glavni vzrok smrti na svetu. Za komentar smo prosili ministrico za
zdravje, Milojko Kolar Celarc. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Vsaka izkušnja EVS je nekaj posebnega
Danes z veseljem objavljamo prispevek, ki ga je na pobudo Pekarne Magdalenske mreže
napisala Lucija Korošec, EVS prostovoljka. V uvodnem sestavku meseca aprila smo vam izdali,
da je ena izmed dveh glavnih tem meseca – EVS in 20. obletnica. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske Mreže
"Misliš, da otrokom pojejo pred spanjem?"
V okviru obeležbe 20 let EVS v Sloveniji se je Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z ekipo
portala mlad.si odločila, da bo izkoristila priložnost in oblikovala platformo, namenjeno
predstavitvi EVS izkušenj nekaterih članic Mreže MaMa. več >
Vir: MC Hrastnik
"Veliko lahko iztisnem iz sebe. In zabavno je."
Ob današnjem svetovnem dnevu mladih prostovoljcev objavljamo zapis Slovenske
filantropije. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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INTERVJU
"Predvsem si želim, da bi mladi spet postali radovedni."
Zaradi izrednega pomena področja informiranja mladih smo se na uredništvu odločili za
poglobljeni intervju z Matjažem Medveškom, direktorjem MISSS – Mladinsko informativno
svetovalnega središča Slovenije. več >
Vir: uredništvo mlad.si
INTERVJU: Žiga Bauer
Mladi imajo ogromno poslovnih idej in želja za prihodnost, a se nemalokrat zgodi, da jim
zmanjka poguma, ko je treba te ideje tudi uresničiti. Eden takih, ki si je drznil in uspel, je 26letni Domžalčan Žiga Bauer. več >
Vir: Center za mlade Domžale
"Prostovoljstvo - del oziroma načina življenja!"
okviru nedavne obeležbe Svetovnega dne mladih prostovoljcev smo pripravili tudi intervju z
Nežo Pavlič, direktorico MCDD, hkrati pa tudi aktivno mlado prostovoljko. več >
Vir: uredništvo mlad.si

ANKETA
ANKETA ob Svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic
V soboto, 23. aprila smo obeležili Svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Gre za dan dan, na
katerega so se rodili ali umrli nekateri velikani svetovne literature, kot so Miguel de
Cervantes, Vladimir Nabokov in William Shakespeare. Ob tej priložnosti smo naredili anketo
in mladinskim delavcem in mladim postavili nekaj vprašanj. več >
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
O svobodi govora
V torek 22.3. ob 18h se je v prostorih Nove Slovenije odvil pogovorni večer O svobodi govora.
več >
Vir: Mlada Slovenija
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Delavnica za animatorje in prostovoljce
V sredo, 23. 3. 2016 so v prostorih Mladinskega centra Brežice izvedli delavnico
neformalnega izobraževanja. več >
Vir: ZPTM Brežice
Prvi MC na Roševih dnevih
Mladinski center Ormož se na različne načine trudi mlade vzpodbujati h kreativnemu,
inovativnemu in nasploh aktivnemu preživljanju prostega časa. več >
Vir: MC Ormož
Dnevi za spoštovanje
V oktobru in novembru preteklega leta so se v krajih okoli Ormoža srečali z begunci, ki so v
hladnih in deževnih jesenskih dneh našli kratko zatočišče v begunskem centru v Središču ob
Dravi. več >
Vir: MC Ormož
(ne) MOČ medgeneracijske vzgoje
V sredo, 6.4. 2016 so v Društvu SMC Maribor začeli z izvajanjem tematskih večerov v sklopu
projekta (ne)moč ODNOSA. več >
Vir: SMC Maribor
Uspešno izpeljan Festival SDM
Preko 200 mladih se je zbralo v soboto na Festivalu Slovenske demokratske mladine na
Vranskem. več >
Vir: SDM
Spoštovanje za vse
V soboto, 2. 4. 2016 so tudi v Društvu SMC Maribor obeležili vseslovenski Dan za spremembe.
več >
Vir: SMC Maribor
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Žinkana 2016
Mladinski center Dravinjske doline se je tudi letos pridružil vseslovenski, prostovoljski akciji
Dan za Spremembe, ki jo izvaja Slovenska filantropija. več >
Vir: MCDD
Pekarna potopisi - potopisi, ki to niso
V sredo, 20. 4. 2016, ob 19.00, vabljeni v prostore INFOPEKE na Pekarna potopis
“Neposredna demokracija ni nedosegljiva utopija.”. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske Mreže
"Izzivi avtističnega otroka"
V Mladinskem centru Zagorje je v sredo, 23. marca, potekala otvoritev dobrodelne razstave
“Izzivi avtističnega otroka,” mladega trboveljskega ustvarjalca Kristiana Božiča, ki je
obiskovalcem za nekaj trenutkov dovolil vstopiti v svoj svet. več >
Vir: MC Zagorje ob Savi
Ciljam na 5-ko!
Nekaj dni pred Svetovnim dnevom zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila, je skupina
mladih prostovoljcev Mladinskega centra Zagorje prvič izvedla delavnico na temo duševnega
zdravja med mladimi na lokalni srednji šoli, na Srednji šoli Zagorje. več >
Vir: MC Zagorje ob Savi
Delovna akcija je uspela
V petek, 1. 4. 2016 so na Doživljajskem igrišču izvedli izjemno uspešno in obiskano delovno
akcijo. več >
Vir: Društvo Center za pomoč mladim
Naj prostovoljci leta 2015 v MOV
V petek, 1. aprila, so Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina
Velenje že šešto leto zapored podelili priznanja vsem nominiranim prostovoljcem in posebna
priznanja za naj prostovoljce. več >
Vir: MC Velenje
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PAINT of SKATE – Tekmovanje
Dne 26.3. 2016 se je na igrišču Partizan v Trbovljah odvijalo tako imenovano Paint of Skate
tekmovanje. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
"Srečen za živet!"
V petek, 8. aprila 2016, se je v Avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje odvil že 3.
medgeneracijski festival z naslovom “Srečen za živet.” več >
Vir: MC Zagorje ob Savi
Y.business vikend seminar
Uspeh vašega podjetja je v največji meri odvisen od marketinga, tj. promocije, PR-ja,
oglaševanja in prodaje. več >
Vir: Zavod Ypsilon
Ritmična delavnica Body Ritem!
V petek 15. aprila 2016, ob 17. uri, vabljeni na glasbeno ritmično delavnico BODY RITEM!.
več >
Vir: MC Šmartno ob Paki
Peglezn goes punk!
Punka nam manka’! Mah, ni bojazni! Mladi iz Trbovelj v okviru koncertne interesne skupine
Peglezn, nadaljujejo s koncertnim ciklom letošnjega leta. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
Preventivni mozaik Posavja
Mladinski center Krško je bil kot nosilec projekta Preventivni mozaik Posavja izbran na
javnem razpisu za sredstva iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014..
Mladinski center Trbovlje – kavarna, klub 2. April 2016 ob 21:00. več >
Vir: MC Krško
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Predavanje o vzgoji psa
V četrtek, 14.04.2016. je v Mladinskem centru Trbovlje potekalo predavanje in predstavitev
knjige: Vzgojimo psa učinkovito, a prijazno. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
15 let Govorečih bobnov
MIKK-ova glasbena delavnica Govoreči bobni deluje že 15 let. Praznujmo, gledališče Park,
26.4.2016 ob 19:00, vstop prost. več >
Vir: MIKK
Škofijafest 2016
rečanje mladih iz celjske škofije. Bila je sobota, 9.4. Spet se je od zgodnjih jutranjih ur začela
zbirati mladina s svojimi voditelji. več >
Vir: SMC Celje
Projekt socialnega podjetništva
Na Mladinskem centru Šentjur, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Kozjansko, začenjajo
s projektom “SET UP!” v katerega vabijo mlade, ki želijo postati del ekipe, ki bo skupaj
osvojila področje socialnega oziroma družbeno odgovornega podjetništva in v letu 2017
težila k ustanovitvi socialnega podjetja. več >
Vir: MC Šentjur
Mali koraki - velike spremembe
V Severnem mestnem parku Navje in Zupančičevi jami je Zavod BOB v soboto, 2. aprila,
izvedel Lov na zaklad, ki je vseboval zabavne naloge, s katerimi so udeleženci spoznavali, kaj
si ljudje v Zupančičevi jami želijo, kaj pogrešajo. več >
Vir: Zavod BOB
Poziv za sodelovanje na Nextivalu
Odprt je poziv za sodelovanje na Nextivalu 2016. Ne utapljaj se sam doma, pridi surfat na
Nextival – val mladosti!. več >
Vir: Zavod BOB
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Mladinski center ulica
Nastaja nov prostor tistih, ki prepoznavajo mladinsko delo in hip hop kulturo kot platformo
za aktivno udejstvovanje mladih v družbenih procesih. več >
Vir: Zavod BOB
Predstavitev knjige dr. Boštjana Mlakarja
Člani Projekta VIRUS z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki deluje pod okriljem
Društva študentov medicine Slovenije, v sodelovanju z doc. dr. Boštjanom Mlakarjem, dr.
med, spec. abdominalne kirurgije pripravljajo predstavitev njegove najnovejše knjige, ki nosi
naslov “70 odtenkov mavrične ali Brez nagobčnika o seksu”. več >
Vir: DŠMS
Prometni dan v Sežani
Mladi od 18-24 let starosti so v povprečju pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah (več kot
3-krat bolj pogosto od povprečnega voznika). več >
Vir: Zavod Varna pot
Mreža Mlada ulica v letu 2015
V letu 2015 so v Mreži Mlada ulica izvedli 30 terenskih akcij na več lokacijah po Ljubljani. več >
Vir: Zavod BOB
Obisk prevzgojnega doma
V torek, 20.04.2016, so se (David – Mark Groznik, Rei Topol in Luka Vizlar) dijaki Ekonomske
šole v Novem mestu, ki opravljajo prakso v Mladinskem centru Krško odpravili v Radeče; v
prevzgojni dom. več >
Vir: MC Krško
Trening socialnih veščin
Kot že vrsto let zapored so CPM-jevci, skupaj s skupino mladih, doživeli še enega izmed
nepozabnih vikendov: Treningov socialnih veščin. več >
Vir: Društvo CPM
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Dan za spremembe
V Velenju so organizirali “dobra dela” Dan za spremembe. več >
Vir: MC Velenje
Tretja nadgradnja projekta MAMD
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je bil uspešen pri prijavi tretje nadgradnje
projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (MAMD). več >
Vir: MCDD
Strokovnjak organizacijskega razvoja
V petek, 22. aprila je Zavod Ypsilon v prostorih Acceleration Business City HUBa gostil
indijskega strokovnjaka s področja organizacijskega razvoja, dr. Mohanakrishnan Ramana.
več >
Vir: Zavod Ypsilon
Literarni večer
V petek 22. aprila 2016, je v MIKK-ovem klubskem prostoru potekal literarni večer z
osrednjim gostom Denisom Škofičem in voditeljico Lučko Zorko. več >
Vir: MIKK

NACIONALNO
Rok za prijavo preložen
MSS je sporočil, da je rok za prijavo na natečaj Naj prostovoljec preložen na 20. april 2016.
več >
Vir: uredništvo mlad.si
MSS podelil nagrade
Mladinski svet Slovenije je v letu 2016 že sedmič zapored izvedel natečaj za MSS nagrado za
najboljše diplomsko oz. magistrsko delo s področja mladih. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Ob svetovnem dnevu zdravja
Urad RS za mladino je ob že 66. svetovnem dnevu zdravja, ki je tokrat posvečen
obvladovanju sladkorne bolezni, na svoji spletni strani objavil sporočilo, v katerem med
drugim izpostavlja, da je 90% mladih anketiranih v nedavnem raziskovanju Statističnega
urada RS glede samoocene zdravja, odgovorilo, da imajo o svojem zdravju dobro ali zelo
dobro mnenje. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Ste si že naložili aplikacijo?
Mladinska mreža MaMa skozi svoje aktivnosti oblikuje kvalitetno podporno okolje za
delovanje mladinskih centrov in v tej smeri so čas namenili tudi razvoju mobilne aplikacije,
preko katere je omogočena dodatna promocija mladinskih centrov na mladim privlačen
način. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Program “S tolarjem do diplome”
Fundacija Študentski tolar je objavila poziv za lažje dokončanje visokošolskih in višješolskih
študijev. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Postani del ekipe Izberi sam
Si dijak/inja in te zanima delo z mladimi na področju alkohola? Postani del ekipe Izberi sam.
več >
Vir: Združenje DrogArt
Izzivi in priložnosti za mlade v EU
V ponedeljek, 18. Aprila 2016, je Slovenska Tiskovna Agencija ob zaključku projekta #EUface,
organizirala okroglo mizo z naslovom “#EUface – izzivi in priložnosti za mlade v EU”. Enoletni
projekt je sofinanciral Evropski parlament. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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PROBLEM ALKOHOL
Na kongresu, ki je potekal 7.4.2016, z naslovom Kol’kor kapljic,tol’ko let.. manj??, ki so ga
člani Društva študentov medicine Slovenije organizirali v okviru projekta Alkošola, so
zdravniki specialisti predstavili problematiko alkohola. več >
Vir: DŠMS
5. seja Sveta Vlade RS za mladino
Včeraj je potekala 5. seja Sveta Vlade RS za mladino, kjer so predstavniki mladinskega
sektorja med številnimi vprašanji (pripravništva, vajeništvo, pregled dela delovnih skupin)
posebej izpostavili uresničevanje oz. neuresničevanje nekaterih sprejetih zavez ministrstev.
več >
Vir: uredništvo mlad.si
Festival ZA dostojno delo
Sindikat Mladi plus organizira izobraževalno-umetniški-aktivistični Festival ZA dostojno delo,
s katerim želi dvigniti zavest o pomenu praznika dela in opolnomočiti mlade na prehodu iz
izobraževanja v zaposlitev. več >
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
Bi delal/a v OVSE ali ODIHR?
Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve smo zasledili, da organizacija za varnost in
sodelovanje v Evropi razpisuje prosta delovna mesta v sekretariatu OVSE na Dunaju ter v
uradu ODIHR v Varšavi. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Evropska mladinska konferenca
V Amsterdamu je med 4. – 7. aprilom 2016 potekala Evropska mladinska konferenca (EMK).
več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Predavanje Adiba Abdulmajida
V soboto, 9. aprila 2016, ob 18. uri bo v Galeriji EPEKA potekalo javno predavanje Adiba
Abdulmajida, sirskega novinarja, s katerim se bomo poglobili v ozadje konflikta v Siriji. več >
Vir: Združenje EPEKA
6 mesecev v Makedoniji?
Ste mlajši od 30 let? Vas veseli delo z otroci in marginaliziranimi skupinami? Bi radi od blizu
spoznali življenje na razburljivem Balkanu? več >
Vir: Zavod Voluntariat
Udeležili so se mednarodnega treninga
CPM prostovoljci so se med 24. in 31. marcem udeležili mednarodnega treninga v Vršču,
Srbiji. Združili so se pod okriljem projekta "INCLUDE ME" in ustvarjali shemo dela za
prevencijo ESL (Early School Leaving). več >
Vir: Društvo CPM
Mladinska izmenjava v Romuniji
Vas zanima kulinarika, potovanje in spoznavanje novih ljudi? več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
Koreja vabi mlade popotnike!
V Seulu se bo od 11. do 15. julija odvijal že 41. dogodek World Youth Rally, ki ga prireja Zveza
mladinskih hostlov v Koreji. Tema letošnjega dogodka bo razumevanje raznolikosti kultur.
več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
"Vključi me!"
Od 24. do 31.3.2016 je v Vrščcu potekalo usposabljanje za mladinske delavce v okviru
projekta "VKLJUČI ME – oblikovanje sistema usposabljanja za preprečevanje zgodnjega
opuščanja šolanja. " več >
Vir: TiPovej!
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Medkulturna kulinarika povezuje
Prostovoljci Združenja EPEKA, so. p., bodo v sodelovanju s prvo romsko restavracijo v EU,
Romani kafenavo, v sklopu Festivala Svetovni dan Rominj 2016, organizirali in izvedli
Medkulturno kulinarično delavnico za otroke. več >
Vir: Zduženje EPEKA
Izbran mladinski delegat pri OZN
V letošnjem februarskem razpisu, je Mladinski svet Slovenije izbiral tretjega zaporednega
mladinskega delegata pri OZN. Mladinski delegat pri Organizaciji združenih narodov (OZN) je
institut, ki so ga v sodelovanju z Uradom RS za mladino in Ministrstvom za zunanje zadeve
vzpostavili v letu 2014, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega
delovanja. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Potopis po Kinotripu
Od 24. do 27. marca je v Kinodvoru potekal 1. mednarodni filmski festival, ki so ga za mlade
ustvarjali mladi. več >
Vir: KUD Pozitiv
Upgrade Yourself!
Prostovoljci Zavoda Voluntariat v sodelovanju s češko nevladno organizacijo INEX med 7. in
11. 5. 2016 organizirajo trening v okviru projekta Upgrade Yourself. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Zaključek projekta ŽENSKE UPORA
V četrtek, 21. aprila 2016, se bo z dogodkom v Trstu sklenil mednarodni projekt Ženske
upora (Women of the resistance), ki je pod vodstvom koprskega Kulturno izobraževalnega
društva PiNA ter v sodelovanju s partnerji iz Italije in Hrvaške potekal od januarja 2015. več >
Vir: PiNA
Veš, kaj je VLOG?
Pet slovenskih udeležencev mednarodne Mladinske novinarske akademije zagotovo zna
razložiti, kaj je VLOG. več >
Vir: MC Zagorje ob Savi
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Švedska praksa po slovensko
V navezi s Srednjo medijsko in grafično šolo iz Ljubljane so trije dijaki medijske gimnazije iz
švedskega mesta Karlstad v februarju na opravljali 3-tedensko delovno prakso na Socialni
akademiji. več >
Vir: Socialna akademija
Poklic mladinskega delavca
Matej Cepin iz Socialne akademije in Adisa Dizdarević, tiskovna predstavnica Mladinskega
združenja Brez izgovora Slovenije sta na mednarodni konferenci o kompetenčnih modelih za
mladinske delavce, ki delujejo v mednarodnem kontekstu, predstavila proces uveljavitve
nacionalne poklicne kvalifikacije Mladinski delavec / mladinska delavka, ki trenutno poteka v
Sloveniji. več >
Vir: Socialna akademija
Nantes Creative Generations 2016
”Nantes Creative Generations” je program, ki ga prirejajo organizacija Nantes Métropole in
mesto Nantes v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami. več >
Vir: uredništvo mlad.si
15. evropska skavtska konferenca
Med 17. in 21. junijem se bodo predstavniki Združenja Slovenskih Katoliških Skavtinj in
Skavtov podali na Norveško v Oslofjord na 15. evropsko WAGGGS konferenco. več >
Vir: ZSKSS
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