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NOVICE
Vrtiček sredi mesta
V soboto, 18.3.2017, je bila v Mladinskem centru Krško, v sklopu programa MC Direndaj,
organizirana delavnica – Mladi vrtičkarji naredijo svojo visoko gredo. več>
Vir: Mladinski center Krško
Mladinska izmenjava
“Po izkušnje v svet“, si je reklo pet mladih udeležencev iz Slovenije, ki so se pod okriljem
Celjskega mladinskega centra udeležili mladinske izmenjave “X and Y walk into a bar“.
Izmenjava je potekala v Skopju, Makedonija, od 3. do 11. aprila 2017, kjer so se mladi družili
in razpravljali o narodih, nacionalizmu, stereotipih ter se učili o socialnih kampanjah. več>
Vir: Celjski mladinski center
12. Festival prostovoljstva
Celjski mladinski center je v okviru Informacijske točke Evropske unije Europe Direct
Savinjska in v sodelovanju z Mestno občino Celje v petek, 21. 4. 2017 pripravil 12. Festival
prostovoljstva, na katerem smo nagradili Naj prostovoljce leta 2016 v petih starostnih
kategorijah in podelili priznanja vsem prostovoljcem, ki so bili prijavljeni na natečaj. več >
Vir: Celjski mladinski center
Na Zavod Nefiks po znanje
Zavod Nefiks je v letu 2016 med delodajalci izvedel anketo, ki je pokazala na pomanjkanje
znanja tujih jezikov iskalcev zaposlitve. V ta namen na Zavodu Nefiks organizirajo jezikovne
klube. Več >
Vir: Zavod Nefiks
Odštevamo dni do Mladinstivala
Do Mladinstivala nas loči le še 6 dni. Ne zamudite priložnosti in pohitite s prijavo, čas imate
le še do petka, 5.maja 2017 do 15. ure. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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“Pokaži pot do enakosti spolov”
Vabljeni, da sodelujete na natečaju in do vključno 27. avgusta 2017, pošljete prispevek v
obliki likovnega dela, fotografije, stripa ali literarnega besedila na temo “Pokaži pot do
enakosti spolov“. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina
“Mladinsko delo – vezivo skupnosti”
Mladinski center Trbovlje je v okviru Evropskega tedna mladih, ki pod sloganom “Oblikuj,
premikaj, sodeluj” poteka v 33 evropskih državah in letos spodbuja mlade, da sodelujejo v
razpravah o prihodnosti (mladinske politike) EU, izkoristijo priložnosti za mobilnosti, ki jih
ponuja program Erasmus+: Mladi v akciji in s sodelovanje v novoustanovljeni Evropski
solidarnostni enoti izrazijo solidarnost pomoči potrebnim., gostil ministrico za izobraževanje,
znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič ter predstavnike Movit, Nacionalne agencije
programa Erasmus+:Mladi v akciji. več >
Vir: uredništvo mlad.si
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tedensko foto in izjavo tedna smo na uredništvu mlad.si tokrat ujeli na Delovnem posvetu
Vlade RS s predstavniki mladih, ki so na posvetu z vlado opozorili na problem negotovih oblik
dela, težave pri reševanju stanovanjskega problema in slabo povezanost izobraževanja z
gospodarstvom. več >
Vir: uredništvo mlad.si
“Oblikuj, premikaj, sodeluj!”
“Oblikuj, premikaj, sodeluj!” je slogan osmega Evropskega tedna mladih (ETM), ki ga s
številnimi aktivnostmi in dogodki med 1. in 7. majem obeležujemo v 33 evropskih državah. Z
njim mlade spodbujamo, da z aktivnim sodelovanjem v razpravah o prihodnosti (mladinske
politike) EU oblikujejo svojo prihodnost, da izkoristijo priložnosti za mobilnost, ki jih ponuja
program Erasmus+: Mladi v akciji, ter da sodelujejo v novoustanovljeni Evropski solidarnostni
enoti, ki jim daje možnost, da izrazijo solidarnost s pomoči potrebnimi. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Banka povezovanj
Mladinski kulturni center Maribor v okviru projekta Delat grem! razpisuje Javni poziv za
prijavo projektov Banke povezovanj. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
Že 20 računalniški pokal LOGO
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je organizirala že 20. računalniški pokal LOGO, ki
ga z namenom uvajanja najmlajših v računalništvo organizira že od leta 1997. Na
tekmovanju, ki ga že 20 let gosti Vrtec Rogaška Slatina, so mladi nadobudneži iz vrtcev in
prvega triletja osnovnih šol prikazali svoje znanje v programiranju s programom LOGO. več >
Vir: ZOTKS
Salezijanski “koncil”
V sredo, 26. 4. 2017, se je v Želimljah začel vseslovenski posvet salezijanskih mladinskih
centrov (SMC). Trajal je do sobote, rezultat pa je bil zapisan dokument, ki velja kot pravilnik
in usmeritev vsem SMC-jem. več >
Vir: SMC Rakovnik
Ko nas zapeljejo ljubljenčki
Mladinski center Ormož je že osmo leto sodeloval v vseslovenski akciji Slovenske filantropije
Dan za spremembe, v okviru katerega se je zgodila akcija medvstniškega druženja. več >
Vir: Mladinski center Ormož
Slovenski dnevi knjige v Ormožu
V organizaciji Ljudske univerze Ormož, enote Mladinski center Ormož in Knjižnice Franca
Ksavra Meška Ormož so Slovenski dnevi knjige v Ormožu potekali od 19. do 22. aprila 2017,
na dveh lokacijah: v prostoru ormoške knjižnice in v prostoru Mladinskega centra v
ormoškem gradu. več >
Vir: Mladinski center Ormož
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Prvomajske počitnice V Ormožu
V prvomajskih počitnicah je v Ormožu bilo pestro, zanimivo, a nič kaj počitniško vzdušje.
Ljudska univerza Ormož in Mladinski center Ormož sta poskrbela za prvomajsko dogajanje.
več>
Vir: Mladinski center Ormož
S Stopinjami mesta na varno!
Pekarna Magdalenska mreža objavlja zapis tematskega sprehoda po Mariboru. več>
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
2/3 Združimo se!
V Pekarni Magdalenske mreže Maribor je cikel praktičnih in teoretičnih usposabljanj
“Združimo se!” v polnem teku. več>
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
Spremljajte Mladinstival z nami
Tudi uredništvo mlad.si se udeležuje Mladinstivala. Spremljajte nas, saj vas bomo skozi
celotno dogajanje obveščali o vseh aktualnih dogodkih na festivalu mladinskega dela! več>
Vir: uredništvo mlad.si
Dialog mladih z odločevalci v Celju
V sredo, 10. maja 2017 je v Celjskem mladinskem centru, v okviru procesa strukturiranega
dialoga, potekal Dialog mladih z odločevalci na temo urejanja bivanjskih razmer mladih v
Savinjski regiji. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Krško 90’s vs 00’s
Mladinski center Krško predstavlja kratki napovednik dokumentarnega filma Krško: 90’s vs
00. več>
Vir: Mladinski center Krško
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Tigrasti komarji
V torek, 9. maja 2017 je Mladinska postaja Moste, Sezamovi prostovoljci in prostovoljke,
Četrtna skupnost Moste in Oddelek MOL za okolje, pa še Snaga, taborniki in skavti pripravili
enodnevni dogodek na temo Tigrastih komarjev. več>
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
Nagradi na področju delovanja NVO
Stičišče NVO Istre in Krasa bo na koncu vsakega koledarskega leta podelila denarni nagradi za
najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij v preteklem
letu. več>
Vir: uredništvo mlad.si
IV IZZIV 2017
V soboto, 6. maja 2017, se je zgodil zaključni dogodek IV IZZIVA 2017! več>
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Urbani sprehod
Prvi sežanski Jane’s Walk, za katerega je v bunkerju Mladinskega centra Podlaga Sežana
vzniknila pobuda iz strani mlade krajinske arhitektke Petre Grmek (28), podprli pa so jo tudi
mladi iz Kluba študentov Sežana, je dobro uspel. več>
Vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Nefiks – Hitri karierni zmenki
Zavod Nefiks v okviru projekta NEFIKS ZAPOSLITVENE REŠITVE v sodelovanju z Zavodom
Republike Slovenije za zaposlovanje, območno enoto Nova Gorica, Območno Obrtno –
Podjetniško zbornico Nova Gorica in Gospodarsko zbornico Slovenije, območno zbornico za
Severno Primorsko Nova Gorica v torek, 9. maja 2017 s pričetkom od 14.00 do 15.00 ure v
veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, organizira dogodek Hitri karierni zmenki med
delodajalci in mladimi iz lokalne skupnosti. Več>
Vir: Nefiks
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Kdo bo branil alter?
V Koroškem mladinskem kulturnem centru Kompleks na Ravnah so organizirali festival
alternativne glasbe, imenovan Valter brani alter. več>
Vir: Koroški mladinski center Komleks
MIKKov teden mladih
MIKKov teden mladih se je dogajal med 4. in 5. majem 2017. Namenjen je bil predvsem
aktivnim uporabnikom MIKKovih storitev in njihovi predstavitvi zainteresirani javnosti.
Poudarek je bil predvsem na mladostnikih od 7. do 18. leta starosti, ki potrebujejo pozitivno
stimulacijo v dejavnostih izven formalnega izobraževalnega sistema. Več>
Vir: MIKK
FOTO in IZJAVA TEDNA
Uredništvo mlad.si je je za tokratno foto in izjavo tedna izbralo slogan, ki je nastal na
kreativni delavnici oblikovanja sloganov, za kritično miselnost o stanju na trgu dela, ki se je
odvijala v okviru Zaključne konference projekta Junaki zaposlovanja – Vrnimo si
prihodnost.več>
Vir: uredništvo mlad.si
Solidarnost mladih
V Mladinskem centru Jesenice si v okviru izvajanja različnih dejavnosti za mlade
prizadevamo, da jih seznanjamo tudi z aktualnimi tematikami in dogajanji ter v njih
spodbujamo kritično razmišljanje. Tako smo v okviru Evropskega tedna mladih 2017
izpostavili temo solidarnosti in družbene odgovornost mladih v družbi.več>
Vir: Zavod za šport Jesenice – Mladinski center Jesenice
20. POGLAVJE ŠKISOVE TRŽNICE
Škisova tržnica 2017 je s svojo jubilejno 20. reprizo poskrbela, da se je Kardeljeva ploščad ob
zvokih največjih imen slovenske in tuje glasbe zabavala do zgodnjih jutranjih ur. več>
Vir: Zveza študentskih klubov Slovenije
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Karierni razvoj mladih
Na Zavodu Nefiks mladi težimo k spodbujanju kariernega razvoja mladih. Z namenom
nudenja karierne orientacije in možnosti razvoja kompetenc kariernega vodenja izvajamo
različne aktivnosti po vsej Sloveniji v vseh letnih časih po metodologiji, ki smo jo razvili v
zadnjih letih. več>
vir: Zavod Nefiks
Karierne delavnice
Ste mladinska organizacija, ki bi želela v svojih prostorih mladim iz lokalnega okolja nuditi
podporo pri načrtovanju njihove kariere, pa za le-to nimate ustreznega znanja ali izvajalcev?
več>
vir: Zavod Nefiks
45. državni kviz Mladi in kmetijstvo
Bolj se je bližal datum 22.4.2017, bolj se je čutilo neko vznemirjenje, neka napetost v
društvenem vzdušju. več >
vir: Zveza slovenske podeželske mladine
4. Tek v Belo
Letos na 4. teku v Belo, ki ga je izvedel Mladinski center Idrija, najhitrejša Vipavec in
Idrijčanka. več >
vir: Mladinski center Idrija
Gre popotnik v novi svet
Center za mlade Domžale je uspešno zaključil še en likovno-literarni natečaj. Na natečaju z
naslovom Gre popotnik v novi svet je sodelovalo 269 avtorjev in avtoric, od tega največ – kar
228 – v likovni kategoriji. Literarnih del je bilo 41. več >
vir: Javni zavod Center za mlade Domžale
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Nov v.d. direktorja Urada RS za mladino Rok Primožič
Vlada RS je dne 11. maja 2017 na svoji redni seji imenovala Roka Primožiča za v.d. direktorja
Urada RS za mladino. več >
vir: uredništvo mlad.si
Posvet: Preventiva kot naloga skupnosti
. maja 2017 sta LAS za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj in Ars Vitae- društvo za razvoj in
izvajanje programov pomoči v sodelovanju s CID Ptuj pripravila posvet na katerem so prisotni
razpravljali o celoviti in dolgoročno naravnani kakovostni preventivi na lokalni ravni. več >
vir: Center interesnih dejavnosti Ptuj
V Vitanju nov park z razgledom
Mladi, ki so vključeni v projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP) iščejo prve delovne
izkušnje na področju arhitekture in oblikovanja. Projekt izvaja Mladinski center Dravinjske
doline (MCDD). več >
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Obisk mladih iz Sarajeva v Celju
V Salezijanskem mladinskem centru Celje smo pretekli konec tedna imeli posebne goste:
mlade iz Sarajeva. Prav vsi so študentje različnih privatnih in javnih fakultet v Sarajevu. več >
vir: Društvo Salezijanskih mladinskih centrov Celje
Z igro “Kovček” do razumevanja sodobnih migracij
V okviru projekta Safe Haven (Varno zatočišče) je v Mladinskem centru Trbovlje potekalo
prvo mednarodno srečanje projektnih partnerjev, ki so se ga udeležili predstavniki nevladnih
in mladinskih organizacij iz Poljske, Turčije in Velike Britanije. več>
vir: Mladinski center Trbovlje
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“Žuram s prijatelji, ne z drogo!”
Tudi mesec maj je za Mladinski center Brežice preventivno obarvan. Tokrat smo s
preventivnimi aktivnostmi “Žuram s prijatelji, ne z drogo!” obiskali dve šoli: OŠ Cerklje ob
Krki dne 4.5.2017 ter OŠ Artiče dne 8.5. in 10.5.2017. več>
vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
CPM-jevci na Veselem dnevu prostovoljstva
Na Veselu dnevu prostovoljstva, ki se je odvil 17.5. na Prešernovem trgu, smo tudi CPMjevke in CPM-jevci predstavljali svoje delo. več>
vir: Društvo center za pomoč mladim
Na Success Storyu
Zavod Ypsilon je v aprilu organiziral dogodek Success Story v okviru programa Y.business.
Gost večera je bil generalni direktor podjetja Lidl Slovenija, Gregor Kosi. več>
vir: Zavod Ypsilon
Spomladanska šola kreativnosti 2017
Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Socio – Večgeneracijski center med
prvomajskimi počitnicami izvedel Spomladansko šolo kreativnosti, ki je bila tokrat v duhu
pozitivnih vibracij. več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Dobrodelni tek s Stand–up noto
Vsestranski Andrej Težak, Tešky, stand – up komik, človek iz ozadja, organizator festivala
stand – up komedije Panč, lastnik kluba smeha 10ka, organizator in mentor na delavnicah
stand-up komedije, solastnik comedy cluba Studio smijeha v Zagrebu, skratka promotor in
ljubitelj komedije je v mesecu maju pripravil turnejo stand-up komedije StandUp Maratonec.
več>
Vir: Mladinski center Dravinjske Doline

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.

Jamstvo za mlade
Junaki zaposlovanja obveščajo o možnosti kombiniranja ukrepov iz sheme Jamstvo za mlade.
več>
vir: uredništvo mlad.si
FOTO in IZJAVA tedna
Uredništvo mlad.si je v nacionalnem tednu prostovoljstva foto in izjavo tedna izbralo na
dogodku Veseli dan prostovoljstva, na katerem so svoje delo predstavljale tudi organizacije,
ki delujejo na področju mladinskega dela. več>
vir: uredništvo mlad.si
Spomin na prostovoljstvo v Maleziji
V sredo, 15. 2., smo v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru (EKTC) Maribor gostili
Jana Vaka, ki nam je predaval o prostovoljstvu v Maleziji. Jan nam je v enournem predavanju
razkril, kaj je doživel na drugem delu sveta. več>
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Predstavitev srednješolskih učbenikov
Center eksperimentov Maribor je v ponedeljek, 3. aprila gostil mag. Staneta Kodbo, ki je po
končanem predavanju prof. dr. Petra Križana z naslovom Lov na osnovne delce, predstavil tri
nove učbenike za fiziko v srednjih šolah. več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Mednarodni trening za mladinske delavce
“ImproWise Your Enterprise” je mednarodni projekt, ki je pod streho MC Hiša mladih v
Ajdovščini zbral 28 mladinskih delavcev iz Slovenije, Romunije, Poljske, Madžarske, Španije,
Portugalske, Nemčije, Češke, Grčije, Italije in Norveške, ki so skupaj raziskovali področje
improvizacije in podjetništva med mladimi. več>
Vir: Društvo center za pomoč mladim
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Lov na osnovne delce
Center eksperimentov Maribor je 3. aprila 2017 gostil prof. dr. Petra Križana, ki je z zelo
zanimivim predavanjem prestavil svoje delo in delo kolegov na projektu Belle in Belle II v
japonskem trkalniku KEKB. več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Zgodbe o uspehu
Predstavljamo najnovejši projekt Urada RS za mladino, elektronsko knjigo, v kateri se prvič
na enem mestu predstavlja kar osemdeset organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju v
Sloveniji. Gre za “jagodni izbor” projektov, najboljših, najbolj zanimivih in najbolj drznih
praks. Med njimi je tudi Mladinski center Dravinjske doline (Zbornik, stran 95 – 96). več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Sonček na obisku
V ponedeljek, 8. maja 2017, so nas v Centru eksperimentov Maribor obiskali mladi
Mariborskega društva za cerebralno paralizo – Sonček. več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Mladinska oddaja v živo
Letošnje prostovoljke, ki so udeleženke programa EVS (Evropske prostovoljske službe), ki ga
ob podpori EU Erasmus+ izvaja Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško, počasi
zaključujejo svoje celoletno filmsko ustvarjanje. več>
vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka
MC Krško na Paradi učenja
V sredo, 17. maja se je v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja v Krškem odvijala prireditev
Parada učenja. več>
vir: Mladinski center Krško
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Potrjen Katalog znanj in spretnosti
Z veseljem vam sporočamo, da je bil danes, 22. maja na seji Strokovnega odbora za poklicne
kvalifikacije, na podlagi dopolnitve Kataloga znanj, ki jo je pripravila strokovna skupina s
področja mladinskega sektorja za NPK mladinskega delavca/ delavke, uspešno potrjen
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti na področju Osebnostnega razvoja za
mladinskega delavca/mladinske delavke! več>
vir: uredništvo mlad.si
Kaj odlikuje mlade na trgu dela?
Slovenija je v letu 2016 vstopila v pomlad z 22.870 registriranih brezposelnih mladih. Leto
kasneje so obeti za mlade občutno boljši, saj se je število brezposelnih mladih aprila znižalo
in doseglo število 18.237. Manjše število tako mladih kot drugih kategorij brezposelnih je
mogoče zaznati tudi v občini Ajdovščina, kjer se je odstotek brezposelnih mladih znižal za 9
%. Slovenija je torej dobila nov zagon, pozitivno stanje na trgu dela pa tudi mlade navdaja z
novim upanjem, ki jim omogoča bolj odločno zreti v prihodnost. več>
vir: Inštitut za mladinsko politiko
Mladi in trajnostni razvoj
Od 12. do 18. maja je v makedonskem mestu Struga potekala zaključna mobilnost
mednarodnega projekta “YouMUST“, katerega partner je bil tudi Mladinski center Dravinjske
doline (MCDD). več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Teden prostovoljstva v Brežicah
Med 15.5. in 21.5.2017 je potekal nacionalni teden prostovoljstva, zato smo se v
Večgeneracijskem centru skupaj z Domom upokojencev Brežice odločili, da bomo ta teden še
bolj aktivni. Pridružili so se nam mladi prostovoljci iz Ekonomsko trgovske šole Brežice in EVS
prostovoljki Lorena in Sveta iz Mladinskega centra Brežice ter drugi prostovoljci, da bi
uresničili zastavljene cilje glede medgeneracijskega druženja. več>
vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
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Podjetniški portal
Uredništvo mlad.si vam predstavlja Podjetniški portal, ki je namenjen vsem, ki razmišljajo o
podjetništvu ali pa so že podjetniki in želijo v svoji dejavnosti preiti na višji razvojni nivo.
več>
vir: uredništvo mlad.si
Festival prostovoljstva v Mariboru
V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je v sredo, 17. maja 2017, na Glavnem trgu v
Mariboru potekal Informativno družabni dogodek “Prostovoljsko mesto“. V ospredju
osrednjega dogodka, ki so ga organizirale članice mreže “Prostovoljstvo v Mariboru“, je bila
vrednota spoštovanje. več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Delavnica izdelovanja naravne kozmetike
V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva je v sredo, 17. maja 2017, na Glavnem trgu v
Mariboru potekal Informativno družabni dogodek “Prostovoljsko mesto“. V ospredju
osrednjega dogodka, ki so ga organizirale članice mreže “Prostovoljstvo v Mariboru“, je bila
vrednota spoštovanje. več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Mednarodno usposabljanje v Romuniji
V majhni in prijetni romunski vasici Magura Răcătău je med 6. in 14. majem 2017 potekalo
mednarodno usposabljanje z naslovom “Into the world“. 27 udeležencev iz 11 držav (Italija,
Francija, Španija, Ciper, Malta, Romunija, Hrvaška, Irska, Češka, Latvija in Slovenija) se je en
teden osredotočilo na glavno temo usposabljanja; celostno učenje in raziskovanje potenciala
mladih. več>
vir: Društvo CPM
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Bienala mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja
Med 4. in 9. majem 2017 so se slovenske umetnice Neža Knez, Lucija Jankovec, Maja
Hodošček, Olja Grubić, Kristina Aleksova in Živa Petrič udeležile 18. Mediterrane – Bienala
mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja, ki je prvič potekal v Republiki Albaniji. več>
vir: Društvo študentski kulturni center
MEPIjevci OŠ Domžale na odpravi
Od petka zjutraj 19. maja do poznega sobotnega popoldneva 20. maja, je devet devetošolcev
osnovne šole Domžale preizkušalo in utrjevalo svojo psihofizično pripravljenost na približno
24 km dolgi poti od Učaka do Rafolč. več>
vir: MEPI
EU projekt NewGenerationSkills
V sredo 10. maja 2017 je od 9. do 12. ure v prostorih Tkalke Maribor potekalo uvodno
srečanje Lokalne Inovacijsko Svetovalne Skupine v okviru EU projekta NewGenerationSkills
(Interreg Danube Transnational Programme). več>
vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p.
Uspeh mladih slovenskih naravoslovcev
Na Danskem se je zaključila evropska naravoslovna olimpijada The European Union Science
Olympiad (EUSO), na kateri je šest slovenskih srednješolcev doseglo odličen rezultat. Ekipa v
sestavi Klemna Bogataja z Gimnazije Škofja Loka, Aleša Globočnika z Gimnazije Kranj in Maše
Predin z II. gimnazije Maribor je osvojila srebrno medaljo. več>
vir: ZOTKS
Mladim prijazna občina
Objavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata
Mladim prijazna občina 2017─2021 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki
naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu. več>
vir: Inštitut za mladinsko politiko
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Mladinski voditelj 2017
Rad/-a pohajkuješ po hribih in dolinah, preživljaš večere ob tabornem ognju, se družiš z
vrstniki in si željen/željna novih planinskih znanj in veščin? Če si na vsaj nekaj izmed teh
vprašanj odgovoril oz. odgovorila pritrdilno, si iz pravega testa za že enajsto usposabljanje za
Mladinske voditelje! več>
vir: Uredništvo mlad.si
“Ne nabavi, popravi!”
Združenje Sezam in Zavod Delavnica konceptov v partnerstvu z Umanotero, Ekologi brez
meja, društvom Smetumet, Mrežo MaMa in akademijo za umetnost univerze v Novi Gorici
izvajata ozaveščevalno kampanjo “Ne nabavi, popravi!“, ki promovira zmanjševanje
potrošnje ter spodbuja popravila. več>
vir: Uredništvo mlad.si
”Mladi za podjetništvo in poslovno etiko”
Vabljeni k izpolnitvi ankete v sklopu univerzitetne raziskave o poslovni etiki in podjetniškem
izobraževanju. Raziskava ja del evropskega projekta Erasmus+ “MLADI ZA PODJETNIŠTVO IN
POSLOVNO ETIKO“, katerega namen in cilj je spodbujanje podjetniškega izobraževanja in
socialnega podjetništva med mladimi. več>
vir: Socialna akademija in Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije
Mladinstival 2017
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v torek, 9. 5. v okviru Tedna mladih potekal že 5.
Mladinstival – festival mladih. Osrednja tema je bila solidarnost in družbena odgovornost
mladih v Evropi. Dogodki so se odvijali v Hiši EU, v Preddverju Marmorne dvorane in v
dvoranah Povodni mož I do IV. Festival je nudil širok nabor dogodkov za mlade z različnimi
interesi. več>
vir: Evropski kulturni tehnološki center Maribor
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Festival oblikovanja Maribor
Srednja šola za oblikovanje Maribor je med ponedeljkom, 8. maja in petkom, 12. maja 2017
organizirala Festival oblikovanja Maribor z bogatim programom razdeljenim tematsko po
dneh. več>
vir: Evropski kulturni tehnološki center Maribor
Medgeneracijsko druženje v Sončnem domu
V okviru tedna vseživljenjskega učenja in tedna prostovoljstva smo mladi Centra
eksperimentov Maribor v sredo, 17. maja 2017 obiskali dom starostnikov Sončni dom in
tamkajšnje upokojence za en dan vrnili v šolske klopi. več>
vir: Evropski kulturni tehnološki center Maribor
Obnovljivi viri energije
V okviru Evropskega tedna mladih smo 4. 5. 2017 v Evropskem kulturnem in tehnološkem
Centru Maribor – Centru eksperimentov Maribor gostili razred iz Bolnišnične šole UKC
Maribor, oddelek pedopsihiatrije. več>
vir: Evropski kulturni tehnološki center Maribor
Pogovor o predstavi Svetloba
V Lutkovnem gledališču Maribor je od 7. marca naprej na sporedu predstava Svetloba, ki je
nov projekt režiserja Marka Bulca in dramaturga Nebojše Pop Tasiča. več>
vir: Evropski kulturni tehnološki center Maribor
Jim bo uspelo?
V Mladinskem centru Dravinjske doline (MCDD) se tedensko srečujejo mladi iz področja
arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
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Družinski center Brežice
Urad za mladino RS Slovenije je izdal zbornik primerov dobrih (najboljših) praks iz
mladinskega sektorja Slovenije, ZGODBE O USPEHU. Kot so zapisali v Zborniku, le- ta
dokazuje, da je mladinski sektor Slovenije zelo barvit in da s svojimi barvami bogati tudi
druge socialne skupine izven sektorja. več>
vir: ZPTM Brežice
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tedenska rubrika Foto in izjava tedna uredništva mlad.si tokrat podpira razvoj mentorskega
povezovanja v Sloveniji. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon v okviru
vseslovenske akcije “Slovenija – mentorska država“, že tradicionalno mentorsko povezuje
Slovenijo, ki je pobuda mladih za spodbujanje mentorskega povezovanja in kroženja izkušenj
in letos poteka pod sloganom “Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje“. več>
vir: uredništvo mlad.si
Delavnica stenske poslikave v MPM-ju
Slikar Miha HA/Hančič in pisateljica Maša Ogrizek, ki sicer skupno rišeta in pišeta stripe, sta
znotraj kulturnega projekta KOKOKRIŠNA lotila tudi stenske poslikave Mladinske postaje
Moste. več>
vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
Okrogla miza: Skozi oči prekariata
V petek, 19. 5. 2017, je v Mariboru potekala okrogla miza Skoči oči prekariata, ki so jo
organizirale Pekarna Magdalenske mreže, Kulturno izobraževalno društvo Kibla in Inštitut za
študije prekariata. več>
vir: Pekarna Magdalenske mreže
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Zaključek sezone plesov do enih
V četrtek, 25. maja, je v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana-Šentvid, potekal še zadnji ples do
enih v sezoni 2016/2017, ki jih pripravljajo prostovoljci SKAM – Skupnosti katoliške mladine.
več>
vir: Društvo SKAM
Ne sovražijo
Mladinski center Dravinjske doline je prostovoljki, Nataliji Žlavs, omogočil udeležbo na
usposabljanju o človekovih pravicah in sovražnem govoru. več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Kaj počnejo Stičmani spomladi?
Festival Stična mladih je festival, ki ga mladi pripravljajo za mlade in vsako leto poteka tretjo
soboto v septembru. več>
vir: Društvo SKAM
Mlada EVS prostovoljca med Ormožani
Ljudska univerza Ormož, enota Mladinski center Ormož, predstavljajo središčno točko, kjer
imajo mladi vseh starosti in nazorov priložnost aktivno soustvarjati in razvijati mladinsko
delo. več>
vir: Mladinski center Ormož
Eko patrulja
V petek, 26. maja, so “zelene” prostovoljke Kulturnega društva MC IndiJanez v mariborskem
Mestnem parku izvedle ekološko usmerjeno intervencijsko akcijo EKO PATRULJA. več>
vir: Kulturno društvo mladinski center Indijanez
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Znanstival 2017
Hiša eksperimentov med 2. in 4 junijem pripravlja tridnevni festival, ki je namenjen
spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti. Poteka na
ulicah, mostovih, trgih Ljubljane in seveda v Hiši eksperimentov. več>
vir: uredništvo mlad.si
Pohod na Sveti Vid
V soboto, 27. maja, je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice organiziral pohod na
Sv. Vid v sklopu Posavskega festivala tematskih poti. V Termah Čatež glavno sezono
”kamperjev’‘ še pričakujemo, zato se nas je zbralo manjše število pohodniških zanesenjakov,
a smo si kljub temu naredili odlično dopoldne v naravi. več>
vir: ZPTM Brežice
Potrjene dopolnitve kataloga NPK
Danes, 30. maja je potekala seja Komisije za izobraževalne programe, kjer so pod točko 4.
obravnavali Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti na področju Osebnostni razvoj
mladinski delavec/mladinska delavka. več>
vir: uredništvo mlad.si
Mladi skozi oči župana
Mladi iz Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD) so županu postavili par zanimivih
vprašanj. več>
vir: Mladinski center Dravinjske doline
Kako odstranjujemo Filopeo Japonico
Združenje Sezam (in z njo mladi iz Mladinske postaje Moste) že 5 let intenzivno in
kontinuirano odstranjujemo japonski dresnik/Filopea japonica na različnih rastiščih v mestu
Ljubljana. več>
vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
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Nova terasa v mestu
V Mladinskem centru Krško smo se odločili, da pljunemo v roke in nadgradimo našo teraso.
več>
vir: Mladinski center Krško
Nefiks zaposlitvene rešitve
S projektom Nefiks zaposlitvene rešitve Zavod Nefiks pomaga mladim do vstopa na trg dela.
Intenziven trimesečni program iskalcem zaposlitve do 29. leta starosti nudi podporno okolje,
kjer se skupaj s sovrstniki in pod strokovnim mentorstvom soočajo z izzivi zaposlovanja. več>
vir: Zavod Nefiks
Pravica do odmora
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravico do odmora ureja v 154. členu. več >
Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

ČLANKI
Maj: Evropski teden mladih
V mesecu aprilu, ki smo ga namenili temi “mladi in zdravje”, kot enega izmed najbolj branih
prispevkov izpostavljamo Anketo ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, v kateri so
mladi strokovnjaki in mladinski delavci na omenjeno temo delili svoje poglede. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Delovni posvet Vlade RS z mladimi
V četrtek, 4. maja 2017, je v prostorih Vlade RS potekal delovni posvet Vlade RS, ki so se ga
udeležili tudi predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Mreže MaMa, Zavoda Ypsilon,
Zadrugatorja in Zavoda 404. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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“Zaposlitev za določen čas”
Eurostat je v torek, 3.maja 2017, objavil rezultate raziskave Temporary employment in the
EU, ki je pokazala, da je Slovenija prva država v EU po številu zaposlenih mladih, ki imajo
sklenjeno pogodbo za določen čas. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Mladi na simulaciji Evropskega parlamenta
V petek, 5. maja 2017, je v Državnem zboru potekala simulacija Evropskega parlamenta, na
kateri so se mladi preizkusili v vlogi evropskih poslancev in razpravljali o predlogu znižanja
starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let ter ga z glasovanjem odločno potrdili.
več>
Vir: uredništvo mlad.si
Kolegice predstavljajo zgodbe Škofjeločank
Kolegice iz Škofje Loke, so v okviru projekta Kolegice Zavoda Nefiks, s pomočjo strani
Facebook pripravile projekt, preko katerega ozaveščajo ljudi, kje vse je moč najti ženske in
njihovo delo. več >
Vir: Zavod Nefiks
Dokument “Za dostojno delo”
V marcu leta 2015, je na našo pobudo nastala Vladna projektna skupina za prekarne oblike
na trgu dela. V skupini smo skušali delovati Mirsad Begić (Sindikalna konferenca samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture in informiranja), Marko Funkl (Gibanje za dostojno delo in
socialno družbo), Sanja Leban Trojar (Mladi plus), Špela Stare (Društvo novinarjev Slovenije)
in Marko Tanasić (Migrantska pisarna ZSSS). več >
Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Vlada varčuje na zdravju prekarnih delavcev
Vlada Republike Slovenije je na svoji 130. seji 13. aprila 2017 obravnavala predlog
spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1), po
kateri bi samostojni podjetniki in podjetnice, enoosebni d.o.o.-ji, enoosebni zavodi, nekateri
kmetje in rejniki dobili pravico do bolniškega nadomestila četrti dan po odsotnosti iz dela
zaradi bolezni ali poškodbe, ki niso povezane z delom. več >
Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
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Avtorska pogodba
Barbara Horvat iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo na blogo o Avtorski pogodbi in
oblikah avtorskega dela. več >
Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Konferenca: “Legalna uporaba avtorskih vsebin v Sloveniji”
Združenje imetnikov pravic Slovenije je pred slabim letom povezalo društva slovenskih
ustvarjalcev, da bi opozarjali na problematiko avtorskega dela in pomen, ki ga ima legalna
uporaba. Kakšno je trenutno stanje na tem področju, so predstavili na današnji novinarski
konferenci v sredo, 17. maja, kjer so se predstavniki ZIPS srečali s predstavniki države. več >
Vir: uredništvo mlad.si, povzeto po Združenje imetnikov pravic Slovenije
Bolniško nadomestilo
Zdravje državljanov je eno od področij, ki jih država ne sme zanemarjati, če nosi oznako
“socialna“. Žal pa področje prekarnega dela razkriva grozljivo realnost. več >
Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Zavod Ypsilon
Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon v okviru vseslovenske akcije “Slovenija –
mentorska država“, že tradicionalno mentorsko povezuje Slovenijo. več >
Vir: Zavod Ypsilon
Ob prvi zaposlitvi
V sredo, 24. maja 2017 je Slovenija prepoznala potencial mentorstva na dogodku Ekosistem
Izkušenj. V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, pobudniku vseslovenske akcije
“Slovenija – mentorska država” so mesec maj že tradicionalno posvetili pobudi mladih za
spodbujanje mentorskega povezovanja. več >
Vir: Zavod Ypsilon

MNENJA
Ekonomija zakonske zveze
Malokdo ve, da je pred kratkim začel veljati novi družinski zakonik, ki uvaja predporočno
pogodbo kot način reševanja delitvenih razmerij med zakoncema. Več>
Vir: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam
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O družbeni vlogi družine
“Kaj je družbena vloga družine” ob tednu družine razmišlja Rok Kastelic. Več>
Vir: SMC Rakovnik
Odprto pismo in apel
Nevladne organizacije, ki delujejo na področju javnega zdravja so v zvezi s sprejemanjem
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju porabe alkohola, objavile odprto
pismo in apel. več >
Vir: Brez izgovora Slovenija
“Ne gre za športne klube ali za pivo”
Nevladne organizacije s področja javnega zdravja pozivamo Državni zbor RS, da glasuje proti
spremembam in dopolnitvam Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki bi spet omogočil
prodajo alkohola na športnih dogodkih. Več>
Vir: Brez izgovora Slovenija
Alkohol na športnih prireditvah
Poslanci so v sredo, 24. maja 2017 s 40 glasovi za in 20 proti podprli novelo zakona o
omejevanju porabe alkohola, ki jo je v parlamentarni postopek vložila skupina poslank in
poslancev s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem (SMC). Z novelo bo ponovno mogoče
točenje alkohola na športnih prireditvah. Več>
Vir: Brez izgovora Slovenija
“398-ti dan moje brezposelnosti.”
Mladinski center Trbovlje objavlja zapis Jureta Kolarja, o njegovi dosedanji poti iskanja
zaposlitve. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
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Kaj mladi praznujemo 1.maja ?
1. in 2. maja v Sloveniji praznujemo praznik dela. Ob tej priložnosti lahko znova opozorimo
na generacije mladih, ki so oropane prihodnosti in dostojnega dela. Praznik, ki simbolizira
družben razvoj v smislu priznavanja pravic vseh delavcev in s tem zagotavlja bolj dostojno
življenje, je za marsikaterega mladega danes le še bled spomin na nekaj, kaj so praznovali
naši starši in stari starši. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Zavod 404
Če ste ob številki 404 pomislili na vse trenutke, ko vam spletni strežnik ne najde iskane
vsebine, vas na uredništvu mlad.si lahko potolažimo, da tokrat ne gre za napako. Ker smo v
mesecu maju obeležili svetovni dan podjetnic, vam v tokratnem prispevku predstavljamo
Mladinsko tehnološko – raziskovalnega centra Zavod 404, ki je v svojem triletnem delovanju,
že več kot 5000 mladim omogočil izkušnjo vodenja projektov raziskovanja in uporabe
tehnologij. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Kako stara je mlada družina?
Generalna skupščina OZN je leta 1994 razglasila 15. maj za Mednarodni dan družin. Pri nas
smo ta dan razširili v Teden družin in smo ga obeležili v preteklem tednu. Več >
Vir: SMC Rakovnik
Svetovni dan brez tobaka
Leta 2004 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 31. maj razglasila za Svetovni dan
brez tobaka. Tema letošnjega Svetovnega dneva brez tobaka se glasi “Tobak – grožnja
razvoju”. več >
Vir: uredništvo mlad.si

INTERVJU
Uroš Skrinjar -“Zgodba Evropske unije ni samoumevna!”
V okviru evropskega tedna mladih, uredništvo mlad.si objavlja poglobljen intervju z
direktorjem Movita, Nacionalne agencije Erasmus+ za področje mladine, Urošem Skrinarjem.
Več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Zveza slovenske podeželske mladine
V mesecu maju vam uredništvo mlad.si v okviru Akcija; predstavitev nacionalnih organizacij,
ki delujejo v mladinskem sektorju, predstavlja Zvezo slovenske podeželske mladine. Več>
Vir: uredništvo mlad.si, Zveza slovenske podeželske mladine

ANKETA
Raziskava o mladinskem informiranju
Vabljeni, da sodelujete v raziskavi, ki jo je pripravil Eurodesk, za lažje prepoznavanje potreb
mladih, ki iščejo informacije o priložnostih za mobilnost. Več>
Vir: uredništvo mlad.si, Eurodesk
Anketa ob Veselem dnevu prostovoljstva
V tednu od 15. do 21. maja v Sloveniji praznujemo Nacionalni tedna prostovoljstva. V torek,
16. maja so se v Ljubljani ponovno zbrale prostovoljske organizacije s kulturnega, športnega,
humanitarnega in ekološkega področja, ki so v okviru osrednjega dogodka Veseli dan
prostovoljstva, obiskovalcem dogodka predstavile svoje delo. Več>
Vir: uredništvo mlad.si
Aktivnost mladih in trajnostni razvoj
Slovenska mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov išče primere dobrih praks
v slovenskem mladinskem sektorju. Vabimo, da izpolniš anketo in predlagaš dobre projekte,
programe, pobude, ki nam pomagajo na naši skupni poti v boljšo prihodnost.. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
Evropski teden mladih
Tudi na Jesenicah smo se v okviru Evropskega tedna mladih in ob dnevu Evrope povezali in
sicer Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice ter Gimnazija Jesenice in Srednja
šola Jesenice in tako obeležili 2. srečanje jeseniških srednješolcev. več >
Vir: Zavod za šport Jesenice, OE Mladinski center Jesenice
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Možganska gimnastika
ZPTM Brežice je, okviru Večgeneracijskega centra (VGC), začeli izvajati delavnico Možganska
gimnastika za starejše. Pri aktivnostih je svoje znanje, izkušnje in pomoč nudila tudi EVS
prostovoljka Lorena, po izobrazbi psihologinja.. več>
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

NACIONALNO
Razpis ministrstva za zdravje
Nedavno je Ministrstvo za zdravje izvedlo zelo dobro obiskani informativni dan glede
njihovega javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu 5. maja 2017. več>
Vir: Mladinski center Prlekije
Urad RS za mladino z novim direktorjem
Urad RS za mladino ima novega direktorja. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Skupaj smo močnejši
Sindikat mladi plus vabi vse, ki se želijo pridružiti njihovi organizaciji, ki je namenjena
podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju
izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in raznih neformalnih
aktivnosti. več>
Vir: Sindikat Mladi plus
Koalicija mladih
Mreža MaMa je v okviru Evropskega tedna mladih, na Mladinstivalu – festivalu mladinskega
dela, pripravila predstavitev projekta Koalicija mladih ter vseh njegovih aktivnosti, ki bodo
potekale v letu in pol ter bodo namenjene promociji aktivnega državljanstva skozi
strukturirani dialog. več>
Vir: Mreža MaMa
Zgodbe o uspehu
Urad RS za mladino je izdal e-knjigo o mladinskem sektorju v Sloveniji: Zgodbe o uspehu.
več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Imenik politik ukrepov
Vabljeni, da se v torek, 9. maja ob 10. uri, udeležite Dialoga z evropsko komisarko za promet
Violeto Bulc, ki bo potekal v okviru evropskega tedna mladih na festivalu mladinskega dela –
Mladinstivalu. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Evropska mladinska nagrada
Socialno angažirani in ustvarjalni podjetniki, ustanovitelji start-upov, oblikovalci, producenti,
razvijalci aplikacij, novinarji in pisatelji, stari pod 33 let, so vabljeni k sodelovanju v natečaju
za Evropsko mladinsko nagrado. več>
Vir: uredništvo mlad.si

MEDNARODNO
EVS projekt v Latviji
MKC Slovenj Gradec išče prostovoljce, ki bi se udeležili skupinskega projekta Evropske
prostovoljne službe v LATVIJI, Liepaja. več>
Vir: uredništvo mlad.si
EU Aid Volunteers inciativa
Zavod Voluntariat trenutno sodeluje pri projektu Volunteering in Humanitarian Aid, preko
katerega je pridobil certifikat za napotitev prostovoljcev v tujino skozi EU Aid Volunteers.
več>
Vir: Voluntariat
Povečaj svoje možnosti
Zavod Mladinska mreža MaMa je v letu 2015 začel sodelovati v strateškem partnerstvu
Boost your possibilities – “Youth Centres for youth mobility and intercultural learning”, ki je
bil finančno podprt s strani Evropske komisije, programa Erasmus+, s strani finske nacionalne
agencije. več>
Vir: Mladinska Mreža MaMa
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Na poti v mednarodno mladinsko delo
Mreža MaMa je v maju 2017 uspešno zaključila dvoletni projekt Find your way to
internationality, ki je vključenim mladinskim centrom ponudil odgovor na potrebo
mladinskih centrov ter mladinskih delavcev po aktivni in kvalitetni vključitvi v mednarodno
mladinsko delo. več>
Vir: Mladinska Mreža MaMa
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