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NOVICE
Rešitve za iskalce prve zaposlitve
Z oktobrom se po Sloveniji začenjajo Nefiks zaposlitvene rešitve za mlade iskalce
zaposlitve. več >
Vir: Zavod Nefiks
NOVICA: 8. regijski dogodek
Danes se v Centru mladih Koper odvija 8. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je torej na vrsti
Obalno-kraška. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Vpis v K/U/L abonma
K/U/L abonma mladim od 15. do 25. leta omogoča odkrivanje najrazličnejših kulturnih zvrsti
in dogodkov, ki vzbujajo misli, čustva in čute od glave do peta. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Slovenska šola za animatorje
Slovenska šola za animatorje motivira in usposablja kristjane za vodenje in delo prvenstveno
v skupini otrok in/ali mladih v Cerkvi na temelju vzgojno pastoralnega modela. več >
Vir: Društvo SKAM
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Odpira se VINYL FABRIKA!
Festival Mladi Maribor, ki pod sloganom #širiobzorja poteka že od 16. septembra 2016 in
spodbuja ter promovira mladinsko ustvarjalnost, se bo 8. oktobra 2016 zaključil z otvoritvijo
VINYL FABRIKE. več >
Vir: MKC Maribor
Izdelaj CGP!
ZPTM Brežice, enota: Mladinski center Brežice je s projektom PiMP – Priložnosti in izzivi
mladih v Posavju uspešno kandidiral na javnem razpisu za - Spodbujanje aktivnega
državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Moško-ženski klišeji 2.
Skupina umetnic iz Sezama, ki je posebej občutljiva na ženska vprašanja in ki meni, da je
feminizem zaspal v zadnjih 10-ih letih se je lotila zanimivega avdio-vizuelnega projekta
prikazovanja moško ženskih klišejev. več >
Vir: Združenje SEZAM
SDM bi ukinil RTV prispevek
Člani Slovenske demokratske mladine so predsednici komisije za peticije ter za človekove
pravice in enake možnosti Evi Irgl danes izročili pobudo Slovenske demokratske mladine za
ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka. več >
Vir: SDM
Razpis za oblikovanje CGP
Cilj razpisa je oblikovanje CGP projekta za komunikacijske in promocijske namene ter
spodbujanje mladih k udeležbi v projektu, zato naj bo CGP inovativen, kritičen in drzen ter
mladim prijazen, inovativen, drzen in proaktiven. več >
Vir: MC Brežice
Mali veliki MIKK-ov oder - 15!
Razpis za mlade neuveljavljene glasbene skupine je tudi letos pripravljen za sprejem novitet
Pomurske glasbene scene. več >
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Vir: MIKK
Prihod novih prostovoljcev
Kot ste že vajeni, se z začetkom oktobra v MC Litija, začenjata dva nova EVS projekta. več >
Vir: MC Litija
Teden neformalnega učenja
V mladinskem delu je neformalno učenje zelo pomembna oblika izobraževanja. V sklopu
svojega programa v Mladinskem centru Podlaga redno organizirajo in se udeležujejo
neformalnih izobraževanj različnih oblik - seminarjev, tečajev, predavanj, delavnic. več >
Vir: MC Podlaga
Prepoznavanje kariernih potencialov
Na Kariernem sejmu Mojedelo.com je Zavod za ustvarjalno družbo TiPovej izvedel
interaktivno predavanje o prepoznavanju kariernih potencialov posameznika. več >
Vir: TiPovej
Na obisku pri PUM predstavili ERASMUS+
Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine
in športa za obdobje 2014–2020. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec
Svet SDM podpira Uber
Svet Slovenske demokratske mladine se je v soboto, 15. oktobra 2016 sestal na svoji redni
seji v Gorenju nad Zrečami. več >
Vir: SDM
Spregovori - siva ekonomija
Zavod NEFIKS v okviru kampanje za ozaveščanje mladih o posledicah sive ekonomije
razpisuje natečaj za najboljši slogan in grafike na temo SIVE EKONOMIJE. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Razpis za Stična bend
Te navdušuje sodobna krščanska mladinska glasba? Želiš dejavno sodelovati pri
soustvarjanju glasbe na srečanju Stična mladih? več >
Vir: Društvo SKAM
Science Hack Day
Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se je v organizaciji Zveze za tehnično
kulturo Slovenije, Fakultete za elektrotehniko ter številnih prostovoljcev odvil prvi Science
Hack Day v Sloveniji. več >
Vir: ZOTKS
Mladi S(L)O prihodnost?
Malce provokativen naslov, ali so mladi prihodnost Slovenije, je bilo dobro izhodišče za
razpravo v okviru socialnega tedna, ki je potekal med 22.9. 2016 in 1.10.2016. več >
Vir: Društvo SMC Maribor
Prazgodovinska kmetija Praštirc
V soboto, 8. oktobra 2016, med 10. in 16. uro, so v prazgodovinskem vzdušju nadaljevali z
gradnjo Prazgodovinske kmetije Praštirc. več >
Vir: MCZOS
NOVICA: 9. regijski dogodek
Danes se v Mladinskem centru Krško odvija 9. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je torej na
vrsti Posavka regija. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Siva ekonomija v očeh mladih ustvarjalcev
Razstava ‘Davki in jaz – kaj mi omogoča davčni sistem?’ tudi letos obiskuje mladinske centre
v Sloveniji. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
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Ne prideš daleč, če greš naravnost!
Ste že kdaj poskusili hoditi ves čas naravnost in nikoli zaviti levo ali desno? več >
Vir: ZSKSS
Priznanje MC Idrija
“Občina Idrija – lepa in gostoljubna,” projekt ki ga Občina Idrija prireja že vrsto let, katerega
osrednji namen pa vse do danes ostaja enak: osveščati in spodbujati k dvigu urejenosti in
kakovosti bivalnega in delovnega okolja v občini za prebivalce in obiskovalce. več >
Vir: MC Idrija
NOVICA: 10. regijski dogodek
Danes se v Novem mestu odvija 10. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je torej na vrsti
Jugovzhodna regija. Tokratni lokalni organizator: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto. več >
Vir: uredništvo mlad.si

ČLANKI
Junaki zaposlovanja v Velenju
Danes, v soboto, 1.10.2016, se odvija prvi lokalni dogodek organiziran s strani ambasadorjev
projekta pod sloganom Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost! več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
OKTOBER: Medsektorsko povezovanje - formalno in neformalno izobraževanje
Izbrana mesečna tema portala: Medsektorsko povezovanje - formalno in neformalno
izobraževanje. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Dobre prakse Velenjskih podjetnikov
Zbrane dobre prakse z dogodka, s katerega je na našem portalu že poročala Mladinska mreža
MaMa. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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REPORTAŽA: 7. regijski dogodek
V petek, na zadnji septembrski dan, se je ob soorganizaciji Notranjskega študentskega kluba,
v Knjižnici Jožeta Udoviča, odvil 7. regijski dogodek v letu 2016, tokrat je bila torej na vrsti
Primorsko-notranjska regija. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Za zdravje smo odgovorni vsi!
V torek, 20. septembra 2016, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna konferenca
projekta Za zdravje mladih, ki se je začel januarja 2015 in se bo zaključil prihodnji mesec. več >
Vir: ZSKSS
Aktivna prizadevanja mladinskega sektorja za bolj vključujočo družbo
Namen Posveta mladinskega sektorja na temo aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo
družbo, ki je potekal v petek, 30. septembra 2016, v Ljubljani, je bil v ospredje postaviti
tematiko vključujoče družbe ter senzibilizirati in v prihodnje tudi opolnomočiti mladinske
organizacije, da zavzamejo aktivnejšo držo na tem področju. več >
Vir: uredništvo mlad.si, MOVIT
Mladinska izmenjava "Evropa in njene meje"
Lansko jesen se je na mejah Evrope občutno povečalo število ljudi, ki so bežali pred vojno,
lakoto, revščino, političnim preganjanjem in so želeli zatočišče poiskati prav znotraj meja
Evropske unije. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA
Evropska mladinska konferenca
Več kot 250 predstavnikov mladih in odločevalcev iz celotne Evrope se je med 3. in 6.
oktobrom srečalo v Košicah, na Evropski mladinski konferenci, ki je potekalapod okriljem
slovaškega predsedovanja Svetu EU. več >
Vir: uredništvo mlad.si, MSS
REPORTAŽA: 8. regijski dogodek
V petek, 07.10.2016, se je v Centru mladih Koper odvil 8. regijski dogodek v letu 2016, tokrat
je bila torej na vrsti Obalno-kraška. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Čas za preboj na trg dela je čas za projekt Kolegice!
Njen odgovor, “sem vsekakor za,” je pomenil začetek produktivnega in prijetnega
mentorstva, vsakega najinega srečanja pa se izredno veselim. več >
Vir: Zavod Nefiks
Javna tribuna »Multikulturalizem?«
Z lanskim množičnim prihodom beguncev/migrantov je sovražni govor v Sloveniji dosegel
nove skrajnosti. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA
RAČUNAJTE NA NAS!
Med 3. in 7. oktobrom se je na mariborskem Grajskem trgu odvijal festival ustvarjalnosti,
veščin in inovativnosti mladih – Računajte na nas!, ki ga je letos že drugič zapored priredilo
Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez. več >
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Junaki za CELE – vrnite si prihodnost!
Potem, ko so velenjski Junaki zaposlovanja, v začetku meseca organizirali prvi lokalni
dogodek projekta pod sloganom Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost!, tokrat novi
junaki informirajo v Celju. več >
Vir: Mreža MaMa
Ne posedaj na kavču! Podjetništvo ni teorija
Zavod Ypsilon je v sodelovanju z GEA College, fakulteto za podjetništvo in Ameriškim
veleposlaništvom gostil Y.business Success Story dogodek v Rotondi. več >
Vir: Zavod Ypsilon
REPORTAŽA: 9. regijski dogodek
V petek, 21.10.2016 se je v Mladinskem centru Krško odvil 9. regijski dogodek v letu 2016,
tokrat je bila torej na vrsti Posavka regija. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Obeležitev prvih 20 let Kluba Metulj
Klub Metulj, klubski prostor, ki ga danes vodi Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, obstaja že
dobrih 20 let. več >
Vir: MD Bistrica ob Sotli
Made with Y
Zavod Ypsilon - generator številnih socialnih inovacij. več >
Vir: Zavod Ypsilon

MNENJA
Mladi in duševno zdravje
Kot vsako leto, tudi letos 10. oktobra beležimo svetovni dan duševnega zdravja. Tokrat se je
uredništvo za pomoč pri prispevku obrnilo na Brez izgovora Slovenija, kjer na področju
javnega zdravja delajo že od leta 2006, na področju duševnega zdravja pa so bolj aktivni
predvsem v zadnjih nekaj letih. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi
Ob 18. oktobru, Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, smo se za komentar obrnili na
evropsko poslanko iz vrst Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v
Evropskem parlamentu, Tanjo Fajon. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Formalno in neformalno izobraževanje: ali ta delitev sploh še drži?"
Uredništvo mlad.si objavlja prispevek Mateja Cepina, direktorja Socialne akademije, ki smo
ga povabili k pripravi prispevka v okviru izbrane mesečne teme Medsektorsko povezovanje –
formalno in neformalno izobraževanje. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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ANKETA
Nenasilno reševanje konfliktov
V Mladinskem centru Jesenice so med mladimi, ki so se udeležili delavnice o nenasilni
komunikaciji, naredili anketo o pomembnosti reševanja konfliktov z nenasilno komunikacijo.
Vir: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice

INTERVJU
Intervju z Nino Medved
Je vodja pesniške skupine Slam zverine in soorganizatorka rednih slam večerov Ožuljeni jezik
ter prvega slovenskega prvenstva v slam poeziji. več >
Vir: MKC Maribor

LOKALNO
V domeni mladih Prlekov
Na pobudo Ekološke turistične kmetije Antona Vrbnjak iz Kuršinec ter v sodelovanju s
Kulturnim društvom Anton Krempl iz Male Nedelje, Mladinskega centra Prlekije-združenja
NVO in zagnanih individualnih posameznikov je bil v slovenski Istri, v Kopru organiziran
Prleški večer v okviru EUROFESTA. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
E-ciklirajmo tudi v Prekmurju!
Delavnica “E-odpadki in naše okolje“ je tokrat potekala na Gimnaziji Murska Sobota v sklopu
projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj pod vodstvom družbe ZEOS,
d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Mladinska mreža MaMa. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Mladi PUMovci na obisku
PUM je skupina mladih, ki se vsakodnevno družijo ob pogovorih, različnih projektih,
kreativnih delavnicah in usmerjajo energijo v širitev njihovih znanj. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec
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Primer pozitivne prakse
Lokalna regionalna fundacija za Pomurje, ki izvaja projekt katerega sofinancira Ministrstvo za
javno upravo in EU z nazivom “Regionalno stičišče NVO” je pred kratkim v prostorih MCP na
Spodnjem Kamenščaku pri Ljutomeru organizirala prvo delovno srečanje predstavnikov NVO
na območju Upravne enote Ljutomer. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
Mestni kino Ptuj - kino meseca oktobra 2016
Mestni kino Ptuj, ki ga upravlja mladinski center CID Ptuj prepoznan tudi v mednarodnem
okolju kot odličen kino. več >
Vir: CID Ptuj
Mladi odprli "zeleno oko"
Ob svetovnem dnevu turizma so otvorili prenovljeno in opremljeno sobo – prenočišče za vse
počitka in sprostitve potrebne ljubitelje narave, pohodnike, kolesarje v okviru kompleksa
Mladinskega centra Prlekije. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
E-cikliraj tudi v Zasavju
V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega
projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom
LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Krepitev tretjega sektorja
Na pobudo mag. Darka Krajnca iz Slovenske filantropije je bila uspešno realizirana prva
regijska delovna seja. več >
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
Vražji dialog v odnosu
V sredo, 5. 10. 2016, so se po dobrih treh mesecih ponovno zbrali na že četrtem tematskem
večeru “Ne-moč odnosa”, ki poteka pod okriljem Društva SMC Maribor in Družinskega centra
Objem. več >
Vir: SMC Maribor
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E-cikliraj delavnice
Mladi so na štirih omizjih razpravljali o pomenu pravilnega ravnanja z e-odpadki in
odpadnimi baterijami. več >
Vir: MCDD
Velenjski JZ v videu
V Velenju se je v začetku meseca odvil prvi lokalni dogodek organiziran s strani
ambasadorjev projekta pod sloganom Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost! več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Karavana domačih pivovarn
Mladinski center Idrija je v sodelovanju z Zavodom PreHub še dodatno popestril mestno
dogajanje v Idriji. več >
Vir: MC Idrija
Mladi so se preizkusili v Velenju
Na tokratnem, že tretjem tekmovanju TZS za Mladega turističnega vodnika so morali
kandidati pobliže spoznati Velenje. več >
Vir: TZS
"Hudija je zakon" – devetič
Tudi letos je Društvu SMC Celje v soboto 8. oktobra v Celju (na Hudinji) uspelo soorganizirati
športno-družabni dogodek, ki navdušuje že devet let. več >
Vir: SMC Celje
Cirkus priložnosti
Na Društvu SMC Maribor se zmeraj trudijo mladim nuditi različne in zanimive priložnosti,
preko katerih lahko lažje uresničujejo svoje interese in odkrivajo vedno nova zanimanja. več >
Vir: SMC Maribor
Zelena Ljubljana
Štiri idejne rešitve, ki bodo najbolj uresničljive, dobijo vsaka po 500 EUR štipendije. več >
Vir: TiPovej
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E-cikliraj delavnica v Zrečah
V sredo 10. oktobra so organizatorji projekta LIFE v sklopu ozaveščevalnih dogodkov na
Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče izvedli delavnico za mlade z naslovom “E-odpadki in
naše okolje.” več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
E-cikliraj delavnica v Slovenskih Konjicah
Vsaka voda je pri izviru čista, zato E-cikliraj, smeti pobiraj, spoznaj težavo in varuj naravo!” je
bil zmagovalni slogan delavnice E-odpadki in naše okolje. več >
Vir: Društvo ŠMOCL
Zgodbe z bolšjaka
Skupina mladih umetnic, sodelavk Sezama, združenja mladih, staršev in otrok, Maša Ogrizek,
Rada Kikelj Drašler, Polona Prosen in Petra Prosen je pripravila predstavo za stare in mlade,
ki se ukvarja s starimi predmeti, bolšjaki in interakcijami na bolšjaku. več >
Vir: Združenje Sezam
Uradna otvoritev Mladinske postaje Moste
Čeprav je delovala skozi vse leto, se je 20.10.2016 slovesno odprla nova mladinska postaja
alias mladinski center v Ljubljani, v malo manj obljudenem delu mesta – Mladinska postaja
Moste. več >
Vir: Združenje Sezam
TEAMBUILDING
Na Salezijanskem mladinskem centru so v petek, 30. 9. 2016, v sklopu rednih srečanj za
animatorje prostovoljce izvedli dinamiko “teambuildinga“, s katero so želeli ustvariti in
utrditi novo skupino mladih. več >
Vir: SMC Maribor
Ptujski dijaki zavzeto nad e-odpadke
Ptujska izvedba delavnice E-odpadki in naše okolje se je odvila 26. oktobra 2016 v CID Ptuj.
več >
Vir: Mladinska mreža MaMa

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.

Kako smo debatirali
Mladinski center Brežice, je skupaj z zavodom ZIP, Za in proti, zavod za kulturo dialoga,
organiziral nadvse zanimivo in uporabno delavnico debatiranja in argumentiranja. več >
Vir: ZPTM Brežice
SD - komuniciranje lokalnih dogodkov
Poleg odločevalcev Mestne občine Ljubljana, različnih nevladnih organizacij, odločevalcev in
predstavnikov mladih iz Mestnega sveta, se je že 8. seje Sveta za mlade udeležilo še 10
mladih. več >
Vir: Združenje SEZAM
Mladi fotografi in fotografinje
Center za mlade Domžale je odprl fotografsko razstavo Svet okoli nas, na kateri se
predstavljajo mladi fotografi in fotografinje iz Domžal in okolice. več >
Vir: CZM Domžale

NACIONALNO
Za učitelje začetnike
Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu RS je bil v
petek, 30. septembra, objavljen Javni razpis za izbor operacij “Prva zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja 2017.” več >
Vir: uredništvo mlad.si
eMaMa za mesec SEPTEMBER
Mladinska mreža MaMa objavlja septembrsko eMaMo. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Zasedal Svet MaMe
Druga redna seja Sveta MaMe, Zavoda Mladinske mreže MaMa, je 11.10 potekala v
prostorih ene izmed članic, JZ Mladi zmaji. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
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Družbena inovacija in nevladne organizacije
Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije organizira letno nacionalno
srečanje, s katerim želijo aktivno prispevati k nastajajočemu strateškemu okvirju Slovenije do
2050, ki nastaja znotraj državnega projekta priprave nove dolgoročne Strategije razvoja
Slovenije (SRS). več >
Vir: uredništvo mlad.si
Za zaposlovanje mladih v kulturi
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil 2 razpisa. Prvi prinaša subvencijo za
delodajalca (v višini 5.000 evrov) za zaposlitev mlade osebe, drugi pa vabi na (brezplačna)
izobraževanja za zaposlovanje v kulturi. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Ključ do vključenosti"
MOVIT: Zavod za razvoj mobilnosti mladih, URSM, CMEPIUS, UKOM, in FDV organizirajo
medsektorski posvet “Ključ do vključenosti,” 17. novembra, od 10:00 do 17:00, na Fakulteti
za družbene vede, v Ljubljani. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Več kot 1 % odraslih diplomiralo
Kot kaže, je v letu 2016 med 1. 1. 2016 in 30. 9. 2016 študij po starih študijski programi,
dodiplomski, podiplomski – zaključilo 14.289 diplomantov (od tega 54 % septembra). več >
Vir: uredništvo mlad.si
Nove mladim prijazne občine
Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že peto leto zapored
podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
Postani mladi profesionalec po meri podjetij!
Zavod Ypsilon pričenja projekt Made with Y, ki bo mladim med 15. in 29. letom pomagal na
poti do redne zaposlitve. več >
Vir: Zavod Ypsilon
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Dialog mladih s premierjem
Vzpostavljen dialog mladih z odločevalci, na nacionalni ravni, je priložnost za krepitev
opolnomočenja mladih. Pogovor med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom
Cerarjem v sklopu Nacionalne konference bo odlična priložnost za podajanje vaših mnenj,
zato prav lepo vabljeni. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Pestra oratorijska jesen
Letošnje poletje je oratorijsko veselje odmevalo v več kot 280 krajih po vsej Sloveniji.
Oratorijsko himno in vse, kar sodi k oratoriju, je doživelo kar več kot 20.000 otrok in 6.000
mladih prostovoljcev. več >
Vir: Zavod Salesianiun
NK - Junaki zaposlovanja
V četrtek, 27.10.2016 ob 11. uri, sta Mreža MaMa in ZSSS, v Mladinskem centru ULCA,
organizirala novinarsko konferenco Junakov zaposlovanja. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa

MEDNARODNO
"Težko je opisati to dobro energijo!"
Prejšnji teden je Mreža MaMa začela z MaMa’s EVS projektom “Say hello to Tolerance.” več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Voluntariat vabi na 2 treninga
SLOVENIJA – Če delaš kot mladinski/-a delavec/-a ali pa si star/-a nad 18 let in zaniteresiran/a za delo s skupinami, potem ima Zavod Voluntariat novico prav zate! več >
Vir: Zavod Voluntariat
Pospeševanje mladinskih izmenjav in popotništva
V sodelovanju s STO – izpostavo Tokio že vrsto let odlično sodelujemo na področju skupne
promocije Slovenije z namenom povečanja obiska mladih japonskih popotnikov v Sloveniji.
več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
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Dosežki sheme Jamstva za mlade
Evropska komisija je v začetku oktobra predstavila dosežke sheme Jamstvo za mlade in
pobude za zaposlovanje mladih od njune vzpostavitve leta 2013 ter predloge za boljše
uvajanje nacionalnih shem jamstva za mlade. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mladi prostovoljci predstavili EVS
Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in
njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter
delovnih izkušenj. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec
Usposabljanje na temo trajnostni razvoj
Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu programa za spodbujanje mobilnosti mladih
“Erasmus+” Larissi Muzici, Maruši Gorinšek in Klari Pavlič omogočil udeležbo na
mednarodnem usposabljanju na temo trajnostni razvoj v Angliji. več >
Vir: MCDD
Socialno podjetništvo v Makedoniji
Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu programa za usposabljanje mladih, konec
meseca septembra, Nataliji Žlavs in Nini Kovačič, omogočil udeležbo na deset dnevnem
treningu usposabljanja za mladinske delavce. več >
Vir: MCDD
Zaključek mednarodne delavnice
V Celjskem mladinskem centru so med 3. in 7. oktobrom 2016 gostili mednarodno delavnico
projekta Cl@ss, katere se je udeležilo 15 izbranih trenerjev iz petih držav ter projektni vodje.
več >
Vir: Celjski mladinski center
Skavtska prostovoljna odprava
Začetek septembra 2016 je bil za 9 skavtov z različnih koncev Slovenije prav poseben.
Odpravili so se na mednarodno prostovoljsko delo v Kenijo, kamor jih je povabil Ben Ooko, ki
deluje v organizaciji Amani Kibera. več >
Vir: ZSKSS
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Študijski obisk Italije in italijanskih hostlov
Popotniško združenje Slovenije in Hi Hosteling Slovenija sta 7. 10. 2016 organizirala
petdnevno študijsko turo ogleda Hi Hostlov v Italiji. več >
Vir: MC Krško
O mobilnosti mladinskih delavcev
V okviru mednarodnega projekta GREENTREPRENEURSHIP- EASIER DONE THAN SAID, je PiNA
pripravila drugega iz serije kratkih predstavitvenih videov slovenskih dobrih praks s področja
zelenega podjetništva. več >
Vir: Marenberški mladinski kulturni center
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