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NOVICE

Počitniško varstvo
Začele so se dolgo pričakovane krompirjeve počitnice za vse šolarje in šolarke. Ki pa so včasih
tudi problem za starše mlajših otrok, saj ni vedno enostavno poskrbeti za dopoldansko
varstvo v času brez šole, letnega dopusta pa seveda ni vedno dovolj. več>
Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina
Zaposlitveni bazar v Ajdovščini
V veliki dvorani ajdovskega Zavoda za šport je 29.novembra 2017, v organizaciji Mladinskega
centra Hiša mladih Ajdovščina potekal že peti Zaposlitveni bazar, namenjen osnovnošolcem
in tudi srednješolcem, za lažjo odločitev, kam po koncu šolanja. Na bazarju so se predstavile
številne srednje šole in nekatera uspešna domača podjetja. več>
Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina
Džob–Coworking center Ajdovskega Mc-ja
V ajdovski Hiši mladih je na pobudo mladinskega centra in ob podpori Razvojne agencije Rod
v okviru projekta sodela zaživel Džob. Lično opremljen prostor ponuja mladim in tudi manj
mladim uporabnikom stalno ali občasno ustvarjalno delovno okolje. več>
Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina
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Intervju z mlado ajdovsko prevajalko in blogerko
Ob mednarodnemu Dnevu pismenosti, se je Matjaž Jazbar iz MC Hiše mladih Ajdovščina,
pogovarjal z mlado ajdovsko prevajalko in blogerko Petro Brecelj. V intervjuju boste izvedeli
več o njenem poklicu, prevajalstvu. O tem kako izgleda navaden dan v pisarni prevajalke.
Vabljeni k branju. več >
Vir: MC Hiša mladih Ajdovščina
Osebni poslovni model
V začetku letošnjega leta se je predstavnica ekipe TiPovej! udeležila usposabljanja za
uporabo metodologije Business Model You®, da bi lahko pomagala drugim, da postanejo
učinkovitejši na delovnem mestu, ne glede na to ali delajo v nepridobitni, vladni ali profitni
organizaciji ali iščejo delo. Več >
Vir: uredništvo mlad.si
November; Pravice mladih
Poslovili smo se še od enega meseca v letu 2017, ki si ga bomo na uredništvu mlad.si gotovo
zapomnili po dveh pomembnih intervjujih, ki smo ju objavili v oktobru. več>
Vir: uredništvo mlad.si
FOTO in IZJAVA TEDNA
Tokratno tedensko rubriko foto in izjava tedna smo prepoznali v odgovoru predsednika
Mladinskega sveta Slovenije, Tina Kampla na vprašanje, kako ocenjuje sodelovanje Urada RS
za mladino in mladinskega sektorja. več >
Vir: uredništvo mlad.si
“Video v naravi”
Na kmetiji Veles je v septembru potekala vikend filmska delavnica “Video v naravi“. Projekt
je organiziral Zavod Veles, Zavod za trajnostni način življenja in ga je mentoriral Tomaž
Pavkovič. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka
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Gasilci, reševalci, sprehajanje in ustvarjanje
Med 26.7. in 31.7. je UMMI na Debelem rtiču gostili 4 mlade mentorje. Naše otroke so prišli
kratkočasiti in učiti nove stvari Tibor Male z delavnico Stolp, Dijana Pavlović z delavnico
Ustvarjajmo, Luka Mlakar z delavnico Gasilci za en dan in Tia Ema Mlakar z delavnico
Naučimo se reševati življenja. več >
Vir: UMMI, Zavod za izobraževanje
Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2017
Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in
voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki
na takšen ali drugačen način soustvarjate in sooblikujete področja, politike in programe za
mlade. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Friderik. Friderik kdo?
Prvi konec tedna v oktobru je bil pomemben za 6.500 mladih prostovoljcev krajevnih
oratorijev. Na t. i. Vikendu ZAO na Brinjevi gori so namreč odkrili tančico nad skrivnostjo, kdo
bo junak Oratorija 2018. več >
Vir: Zavod Salesianum, OE Oratorija Slovenija
Konferenci “1,78” in “Heil Money”
Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon-UPB vas vabi na dve triurni
performirani konferenci za novinarstvo in odzivno javnost v mksMc Botegin. več >
Vir: Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon
Četrti Vrh Afriško-Evropske mladine
Od 9. in 11. oktobra je v Abidjanu na Slonokoščeni obali potekal četrti Vrh Afriško-Evropske
mladine (4th Africa-Europe Youth Summit), ki je na enem mesto zbral okrog 120 mladih, ki so
bili izbrani med več kot 7500 prijavljenimi. več >
Vir: Mladinski svet Slovenije
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Položaj mladih v Sloveniji
Slovenija je, ko gre za razširjenost prekarnih oblik dela med mladimi, v samem vrhu držav EU.
In četudi mladi imajo zaposlitev, so žrtve slabih delovnih pogojev, različnih kršitev in
nestalnih oblik dela, ki jim ne nudijo varnosti in stabilnosti. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Projekt Youth Coalition že v polnem teku
Mreža MaMa s partnerji iz Bosne in Hercegovine ter Srbije sodeluje pri projektu Youth
Coalition, ki je namenjen krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih praks. Mreža MaMa
že več let deluje na področju strukturiranega dialoga – dialoga med mladimi in odločevalci
tako na lokalni, nacionalni kot tudi evropski ravni, kar v Bosni in Hercegovini ter Srbiji ne
poznajo. več>
Vir: Mladinsk mreža MaMa
“Zaposlitev na področju mladinskega dela”
Urad RS za mladino obvešča, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jutri, 10.
11. 2017, v Uradnem listu RS objavilo javni razpis “Zaposlitev na področju mladinskega dela v
mladinskem sektorju“. Potencialni prijavitelji bodo organizacije v javnem interesu v
mladinskem sektorju. Več informacij o javnem razpisu bo znanih po objavi. več>
Vir: uredništvo mlad.si
“Mladi imajo veliko moč”
Mreža MaMa je skupaj s partnerji iz Bosne in Hercegovine in Srbije v sklopu projekta Youth
Coalition, uspešno izvedla prvi seminar na temo strukturiranega dialoga, ki je potekal med
torkom, 7.11. in soboto, 11.11.2017, v Mladinskem centru Brežice. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Vtisi EVS prostovoljke Anje
Anjo je za EVS (Evropska prostovoljska služba) navdušila dobra izkušnja njene prijateljice.
Zaradi želje po tovrstni izkušnji se je tudi sama obrnila na Mladinski center Krško, kjer je
pridobila informacije o programu in pomoč pri izbiri ter prijavi na program. več>
Vir: Mladinski center Krško
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Romska postaja
V Združenju EPEKA, se pospešeno pripravljamo na odprtje večnamenskega romskega centra
– Romska postaja, financiranega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti. Gre za štirileten program na katerega smo se prijavili v okviru javnega
razpisa za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. več>
Vir: EPEKA
Romska postaja
V Združenju EPEKA, se pospešeno pripravljamo na odprtje večnamenskega romskega centra
– Romska postaja, financiranega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti. Gre za štirileten program na katerega smo se prijavili v okviru javnega
razpisa za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. več>
Vir: EPEKA
Marko v lotmerki
Marko Brecelj, član nekdanjega, v prejšnji skupni državi popularnega ansambla BULDOŽERJI,
svobodni kulturnomultimedijski ustvarjalec v penziji, mladinska legenda in neustrašni borec
za preboj poštenega nevladnega sektorja je obiskal ljutomersko enoto VEČGENERACIJSKEGA
CENTRA POMURJA. več>
Vir: Mladinski center Prlekije-združenje NVO, so. p.
Mladi in prihodnost
V zadnjih 10-ih letih smo lahko bili priča zelo hitremu razvoju in spremembam v naši družbi.
Ključna razloga sta zagotovo hiter tehnološki razvoj in posledična globalizacija, ki nam nalaga
nove in/ali drugačne družbene norme. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Ulca poziva
Ustvarjalec_ka kakršne koli vsebine vabljen_a, da napolniš ULIČNI urnik. Pridruži se in
soustvarjaj ULIČNO dogajanje. Če imaš idejo, ki jo hočeš uresničiti, pridi na pogovor z Blažem
ali Metko, ki te bosta suportala na tvoji ustvarjalni poti. več>
Vir: Zavod BOB
Strokovno o uličnem delu
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Ker verjamemo, da že nestrpno čakate festival uličnega dela – Streetstival, vam v branje
predlagamo najbolj aktualna prispevka o uličnem delu v Sloveniji. več>
Vir: Zavod BOB

Konferenca “Conflict Matters”
Med 8. in 10. 11. smo se na Društvo CPM udeležili konference Conflict Matters, ki jo je Evens
fundacija organizirala v Londonu. Na konferenci smo predstavljali svoj uspešen in učinkovit
primer dobre prakse sodelovanja s Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana, s katero že deveto
leto razvijamo program Trening socialnih veščin in delavnice, katerih se udeležujejo dijaki
prvih in drugih letnikov. več>
Vir: Društvo CPM
Polimerni materiali oblikujejo prihodnost
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor je 8. 11. 2017 skupaj z Zavodom RS za
zaposlovanje, Območno službo Maribor, izvedel 1. delavnico v sklopu pilotnega projekta
“Poklici v moderni industriji“, ki je potekala v prostorih ZRSZ, Gregorčičeva 37, 2000 Maribor.
Več>
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Kočevska mladina je E-ciklirala
okviru postavitve uličnih zbiralnikov na nekatere večje ekološke otoke v občinah Kočevje in
Kostel, ki se je zgodila letošnjega marca, smo na Mreži MaMa skupaj z družbo Zeos d.o.o. v
torek, 14.11.2017, izvedli eko delavnico za kočevsko mladino. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Novi promotorji aktivnega državljanjstva tudi v Ljubljani
Tedensko rubriko foto in izjavo tedna namenjamo enemu izmed prvih prejemnikov
državnega priznanja na področju mladinskega dela – Marku Breclju. Marko Brecelj je s svojo
drugačnostjo in pristopom še danes navdih za mnoge mlade, ki iščejo svojo pot, na
uredništvu mlad.si pa smo v njegovem mnenju prepoznali pomembno sporočilo, kateremu bi
morali slediti vsi mladinski delavci. Več>
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Vir: Mladinska mreža MaMa
Halloween filmska delavnica
Filmska delavnica je potekala v času šolskih počitnic 30. in 31. oktobra ter 2. in 3. novembra.
Delavnice so se udeležili otroci in učiteljica iz Krmelja. Mentorice so bile trenutne EVS
prostovoljke in sodelovki društva. Pri tem jim je bil v oporo tudi režiser Marko Cvejič. več>
Vir: DZMP
Svetovni dan študentov
Sedemnajstega novembra vsako leto obeležujemo svetovni dan študentov. Na ta dan je bilo
leta 1939 brez sojenja ubitih 8 študentov in visokošolski učitelj v Pragi, ki so se uprli
nacističnemu režimu in prevzemu Čeških univerz. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Halloween veselica
Povezovanje v mladinskem sektorju je vedno dobrodošlo. Mladinski center Ormož se je
povezal s Kulturno alternativnim klubom Unterhund in skupaj so pripravili punk-rock &
rockabilly veselico. več>
Vir: Mladinski center Ormož
Projekcija filmov Luksuz produkcije
13. septembra 2017 je Društvo Zaveznikov Mehkega Pristanka, Luksuz produkcija Društvo
Zaveznikov Mehkega Pristanka v sodelovanju z Domom starejših občanov Krško organiziralo
filmski dogodek na katerem so si številni gledalci, prebivalci doma, ogledali pet filmov, v treh
filmih so nekateri izmed njih tudi nastopali. več>
vir: DZMP
Svet spleta je poln pasti
Na pobudo Mladinskega centra Podlaga se je v sklopu aktivnosti Lokalne akcijske skupine
Sežana oblikovala plakatna preventivna akcija, s katero so želeli mlade opozoriti na
nevarnosti in pasti na spletu. več>
vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
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November v MC Podlaga
Mesec november je v MC Podlaga potekal v znamenju zelo dobro obiskanih dogodkov na
področju preventivne dejavnosti. več >
vir: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana

DrogArt sodeloval v akciji Slovenija piha 0,0
V času med 6. in 12. novembrom je potekala posebna akcija, v kateri smo v sodelovanju s
Policijo, Ministrstvom za zdravje, AVP, NIJZ pristojnimi inšpekcijskimi službami, drugimi
nevladnimi organizacijami in mediji znova sodelovali v izvajanju akcije Slovenija piha 0,0.več >
vir: Združenje DrogArt
Mladi v vinogradništvu
V času martinovanja 2017 so v Ormožu in okolici potekali številni dogodki v čast
vinogradništva in vinarstva. V Mladinskem centru Ormož smo želeli opozoriti na poklice v
kmetijstvu, vinogradništvu in vinarstvu ter številne podporne dejavnosti, ki izvirajo iz teh,
zato smo pripravili okroglo mizo Vinogradništvo – priložnost za mlade. več >
vir: Mladinski center Ormož
Prometna varnost mladih v Idriji
Zavod VOZIM je skupaj s partnerji projekta “Heroji furajo v pižamah” in pod častnim
pokroviteljstvom Občine Idrija organiziral posvet soustvarjalcev prometne varnosti na temo
prometne varnosti mladih, predstavitvi težav in izzivov, s katerimi se soočajo mladi pri
udejstvovanju v prometu, med drugim s slabšo dostopnostjo javnega prevoza ob vikendih, ki
bi jim omogočal varno pot na zabavo in z zabave, ter tudi v povezavi z rabo alkohola in drugih
psihoaktivnih snovi pred in med udejstvovanjem v prometu. več>
Vir: Mladinski center Idrija
O mladinskem delu v Črni gori
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va člana Kluba študentov Dravinjske doline sta v imenu Mladinskega centra Dravinjske doline
odpotovala na trening mladinskih delavcev v Podgorico v sklopu programa Erasmus+, ki ga
financira Evropska komisija. več>
vir: MCDD

Evropske mladinske ideje
Iz Zavoda Movit obveščajo, da je Evropski parlament v okviru Evropskega mladinskega
dogodka (EYE2018) vzpostavil spletno platform European Youth Ideas. več >
vir: uredništvo mlad.si
Usposabljanje na delovnem mestu
Danes, v torek, 21. novembra, je Zavod RS za zaposlovanje objavili javno povabilo za
usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse
Slovenije. Mladi do 30. leta si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa
usposobijo kandidate za konkretno delo. več >
vir: uredništvo mlad.si
Viva punk! Viva rš!
Vabljeni na tradicionalni vsemetelkovski benefit VIVA PUNK! VIVA RŠ! , ki se bo odvijal v
petek, 24.11.2017, na Metelkovi. več >
vir: Radio Študent
Usposabljanje brezposelnih mladih v Kopru
V Kopru se je projekt začel izvajati 17. oktobra 2017, zaključil pa se je 21. novembra 2017. Za
13 mladih je bila udeležba brezplačna. Povezali so se s podjetniki, nevladniki in dosedanjimi
udeleženci projekta ter tako spoznali in izvedeli veliko informacij, ki so pri iskanju zaposlitve
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nujne. Ena udeleženka je včeraj odprla svoj s.p., druga je že dogovorjena za zaposlitev v
začetku decembra 2017. več>
Vir: IRDO
Kaj bodo osnovnošolci, ko bodo “veliki”
Med 9. in 18. novembrom sta v Mladinskem centru Krško že četrto leto zapored potekala
dva termina Taborov poklicnih priložnosti. več>
Vir: MC Krško

“Žuram s prijatelji, ne z drogo!”
V sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje smo v Mladinskem centru Brežice v
novembru, ki je mesec preprečevanja zasvojenosti, s preventivnim projektom »Žuram s
prijatelji, ne z drogo!« več>
vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

FOTO in IZJAVA TEDNA
Tedensko rubriko foto in izjava tedna namenjamo Društvu Škuc, nevladni organizaciji, ki že
45 let vztraja na neodvisni kulturi in je pomemben akter na področju boja za pravice
istospolno usmerjenih in aktivnostih za mlade. več >
Vir: uredništvo mlad.si
R&B ritmi
Ta konec tedna so v sklopu Glasbene kolekcije jesen – zima 2017 v prireditvenem centru
Patriot nastopile Single ladies – Beyonce tribute band. več >
vir: MCDD
Pogodba o zaposlitvi
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Dočakal_a si tisti ‘usodni’ telefonski klic po opravljenem zaposlitvenem razgovoru, s katerim
ti je delodajalec sporočil, da se je odločil zate in te misli zaposliti. Pred pričetkom dela moraš
podpisati še pogodbo o zaposlitvi. Glede na to, da je zelo verjetno, da se s tovrstno pogodbo
srečuješ prvič, smo zate pripravili nekaj nasvetov pred samim podpisom. več >
vir: Sindikat Mladi plus
Mladi Brežičani v Barceloni
Ekipa mladih iz Brežic se je udeležila mladinske izmenjave v Španiji. Pod okriljem
Mladinskega centra Brežice, ki je partner v projektu St.ArtRights, so mladi preživeli
nepozabnih 7 dni v katalonski prestolnici. več>
Vir: Mladinski center Brežice
V znanju iz logike več kot 30.000 tekmovalcev
Zaključilo se je 32. državno tekmovanje iz logike za osnovnošolce ter dijake in študente, ki je
potekalo v organizaciji ZOTKS. Tekmovanje iz logike je eno najbolj množičnih tekmovanj iz
znanja v Sloveniji, saj se ga vsako leto udeleži več kot 30.000 osnovno- in srednješolcev ter
študentov. Tekmovanje poteka na šolski in državni ravni. več >
vir: ZOTKS
Omogočimo šolanje 2017/2018
Omogočamo šolanje je humanitarna akcija, zbiranja zamaškov v Mladinskem centru Litija in
KLIŠE-ju (Klub litijskih in šmarskih študentov). Z zbranimi sredstvi želimo pomagati mladim, ki
imate zaradi izobraževanja dodatne stroške, ki jih ne zmorete pokriti sami (prevoz, šolske
potrebščine, orodje, material, šolnina). več>
Vir: Mladinski center Litija
Razpis Turistični vodnik 2018
Turistična zveza Slovenije razpisuje 5. tekmovanje za TURISTIČNEGA VODNIKA, ki je
namenjeno mladim od 16 do 29 leta. Turistično društvo ali šola lahko na tekmovanje prijavi
največ dva kandidata. več >
Vir: Turistična zveza Slovenije
Uspešno izvedli trening asertivnosti
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V vikendu med 24. in 26.11. smo na Društvu CPM soustvarili še en uspešen trening
asertivnosti (trening za krepitev samozavesti). več >
vir: Društvo Center za pomoč mladim

Mladostniki v Posavju žurajo brez drog
Med 5. oktobrom in 23. novembrom sta Mladinski center Krško in LAS Krško v sodelovanju s
Centrom za socialno delo Krško, Zdravstvenim domom Krško in Policijsko postajo Krško
izvedla 6 naravoslovnih dni na osnovnih šolah v občini Krško v okviru projekta V Posavju
žuramo brez drog in alkohola. več >
vir: Mladinski center Krško
MCDD v mednarodnih vodah
“V mednarodne projekte se vključujemo z namenom dvosmernega prenosa dobrih praks in
nadgradnje naših aktivnosti na področju mladinskega dela,” pravi Neža Pavlič Brečko,
direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD). več>
Vir: MCDD
EVS Vikend v MC Krško
Med 24. 11. in 26. 11. je v Mladinskem centru Krško potekal EVS vikend, katerega se je
udeležilo 25 prostovoljcev, ki trenutno izvajajo svoje EVS projekte po vsej Sloveniji v
organizacijah: Mkdc Postojna, Mladinski center Hrastnik, Mladinski center Zagorje,
Raziskovalno Izobraževalno Središče Dvorec Rakičan, Društvo CPM, Zavod Bob Socialna
akademija, Mct Mladinski Center Trbovlje, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli – Klub Metulj,
Kulturno Izobraževalno Društvo Pina, Pekarna Magdalenske Mreže, Zavod Voluntariat,
Kmetija Veles, DZMP Luksuz produkcija. več >
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vir: Mladinski center Krško
Izhajati je začel Blokopis
V MDC Blok smo konec novembra izdali prvo številko lastne revije, ki smo jo poimenovali
Blokopis. Ideja zanjo se je porodila naši prostovoljki Alyoni, ki je trenutno vključena v naš
mladinski center preko Evropske prostovoljne službe, sicer pa je po poklicu novinarka. več>
Vir: MDC BLOK

Ministri pristojni za mladino sprejeli dokument o pametnem mladinskem delu
Na današnjem zasedanju Sveta Evropske unije so ministri, pristojni za mladino, sprejeli
dokument, s katerim se predlaga uvedbo in razvoj koncepta pametnega mladinskega dela.
To vključuje nove tehnologije in socialna omrežja, ki jih mladi vedno bolj uporabljajo. več>
Vir: uredništvo mlad.si

ČLANKI
Zgodbe mladih kmetic
15. oktobra smo obeležili Svetovni dan kmetic, ki ga je Organizacija združenih narodov leta
1995 razglasila z namenom povečanja vloge žensk v podeželskem okolju. Na uredništvu
mlad.si smo ob tej priložnosti za mnenje prosili članico glavnega odbora Zveze podeželske
mladine Slovenije, Anjo Mager. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Svetovni dan študentov
Sedemnajstega novembra vsako leto obeležujemo svetovni dan študentov. Na ta dan je bilo
leta 1939 brez sojenja ubitih 8 študentov in visokošolski učitelj v Pragi, ki so se uprli
nacističnemu režimu in prevzemu Čeških univerz. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Uspešno končan projekt Blizu vas
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DZMP s projektom Blizu vas usposobilo pripadnike različnih manjšinskih etničnih skupnosti.
več >
Vir: DZMP
Konferenca o nočnem življenju
Berlin. Party prestolnica Evrope. Kateri rejver ni že kdaj sanjal o obisku kakšnega
underground kluba v osrčju Nemčije? Je na sceni sploh kdo, ki še ni slišal za razvpiti
Berghain? Nekaj DrogArtovcev je pred kratkim obiskalo berlinsko konferenco o nočnem
življenju, nad katerim so bili navdušeni. Zakaj? Beri dalje! več>
Vir: DrogArt

Projekt ReYion
Gre za 19-mesečno strateško partnerstvo petih držav, ki poteka med februarjem 2017 in
avgustom 2018. Projekt je osredotočen na opolnomočenje mladih na področju delovanja
mladinskega sektorja na podeželju. več >
Vir: Mladinski center Litija
Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2017
Med ponedeljekom, 27.11. in torkom, 28.11., je v mestu Maribor potekalo letno srečanje
mladinskega sektorja Slovenije – Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2017 z naslovom
“Ali je čas za digitalno mladinsko delo?“, ki se ga je udeležilo preko 150 mladinskih delavcev
in delavk. več>
Vir: uredništvo mlad.si

MNENJA
Več solidarnosti, manj strpnosti
Ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki ga obeležeujemo na današnji dan, 16.11., na
uredništvu portala mlad.si objavljamo pomenljivo razmišljanje Eve Gračanin, sodelavke
Društva Legebitra. Kdo pravzaprav potrebuje strpnost in komu z njo pomagamo ter zakaj bi
po Evinem mnenju ljudje potrebovali več solidarnosti, kot strpnosti, pa lahko izveste v
spodnjem zapisu. Več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Ne gre za nedelje …
Ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki ga obeležeujemo na današnji dan, 16.11., na
uredništvu portala mlad.si objavljamo pomenljivo razmišljanje Eve Gračanin, sodelavke
Društva Legebitra. Kdo pravzaprav potrebuje strpnost in komu z njo pomagamo ter zakaj bi
po Evinem mnenju ljudje potrebovali več solidarnosti, kot strpnosti, pa lahko izveste v
spodnjem zapisu. Več>
Vir: Sindikat Mladi plus

Svetovni dan otroka
Ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki ga obeležeujemo na današnji dan, 16.11., na
uredništvu portala mlad.si objavljamo pomenljivo razmišljanje Eve Gračanin, sodelavke
Društva Legebitra. Kdo pravzaprav potrebuje strpnost in komu z njo pomagamo ter zakaj bi
po Evinem mnenju ljudje potrebovali več solidarnosti, kot strpnosti, pa lahko izveste v
spodnjem zapisu. Več>
Vir: uredništvo mlad.si
Več participacije
Urbani sociolog, futurist in večletni mladinski aktivist iz Idrije, Matevž Straus v prispevku
razmišlja o problemu nizke udeležbe državljanov, predvsem mladih, na volitvah. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

INTERVJU
“Mladi moramo biti korak pred tem, kar se dogaja.”
Ob mednarodnem dnevu pripravništev smo se na uredništvu mlad.si pogovarjali z aktivistko
za pravice mladih in novo predsednico Sindikata Mladi plus, Teo Jarc. Direktna, iskrena in na
trenutke rahlo provokativna sogovornica, ob mednarodnem dnevu pripravništev, poziva
mlade naj se aktivirajo: “Ta svet in predvsem svet trga dela bo mlade izkoristil, kolikor jih bo
le lahko, če bodo mladi, delavke in delavci to dopustili. Več>
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Vir: uredništvo mlad.si
45 let Škuca in neodvisne kulture
Letos mineva 45 let od ustanovitve Društva Škuc, enega osrednjih nosilcev alternativne
kulture pri nas. Nevladna organizacija se je iz kulturno-umetniškega središča razvila v
pomembnega akterja boja za pravice istospolno usmerjenih, aktivni so tudi na področju
mladih. Več>
Vir: uredništvo mlad.si

Plačaj za prostor in igraj!
Pred kratkim je v Škofji Loki gostovala mlada beloruska zasedba Super Besse. O priložnostih
za mlade, glasbenem ustvarjanju v Belorusiji danes in še marsičem, se je Nina Fehter
pogovarjala z Maksimom Kulsho, vokalistom in kitaristom zasedbe. Pogovor je potekal še
pred gostovanjem v Sloveniji. Več>
Vir: Zavod O
Intervju z direktorjem Zavoda O
V začetku letošnjega leta je mesto direktorja Zavoda O, zavoda škofjeloške mladine, zasedel
Miha Peternel, prepoznavno ime škofjeloškega mladinskega organiziranja. Ob izteku leta sva
se v daljšem pogovoru dotaknila preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Zavoda O, ene
najprepoznavnejših in največjih mladinskih organizacij tako v lokalnem kot regionalnem
merilu. Več>
Vir: Zavod O

LOKALNO
XXX ob čaju
V četrtek, 12. novembra 2017., so v prostorih KMKC Kompleks na Ravnah gostili literarnoglasbeni večer. več >
Vir: Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Vibrirali so
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V prireditvenem centru Patriot so po adaptaciji prostorov potekale Vinske vibracije. Gre za
program informiranja različnih generacij, s poudarkom na mladini, o enološki kulturi in
spodbujanja zmerne kulture pitja vina z namenom preprečiti zlorabo in prekomerno pitje
alkohola. več>
Vir: MCDD
Vabilo za nove prostovoljce
Mladi zmaji iščemo nove okrepitve! Če te zanima delo z mladimi, rad_a pomagaš, si odprtega
duha in bi želel_a svoj prosti čas preživeti v zmajevski družbi, potem nam hitro piši. več>
Vir: Javni zavod Mladi zmaji

Od šolske gledališke skupine do Usodnega vina
V torek, 7.11.2017, je bil v Mladinskem dnevnem centru Blok v Škofji Loki prav poseben dan.
Obiskal nas je namreč slovenski igralec Aljaž Tepina, večini bolj poznan kot župan Roman iz
priljubljene slovenske serije Usodno vino ali zlikavec iz filma Batman: Vzpon viteza. več >
Vir: Društvo Salezijanski mladinski center Celje
“Druženje = povezovanje”
V okviru projekta MLADIM smo na Mreži MaMa v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj
na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja za državljanstvo in socialno
vključevanje. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Šivanje ponovno v modi
Mladi se ponovno zanimajo za ročne spretnosti. Ali ni “kul” sešiti čisto svoj izdelek? In ga
nato še nositi na sebi? Ste si kdaj želeli sešiti unikaten izdelek? S šiviljskimi veščinami lahko
sprostimo našo ustvarjalno energijo in zaživimo v vsej svoji luči. več>
Vir: Središče Rotunda
Halloween v Mladinskem centru Krško
V Mladinskem centru Krško smo 31.10.2017 z ekipo MC Krško pripravili Halloween – dan
aktivnosti za otroke. Mladinski center smo okrasili z mrežami, pajki in ostalimi dekoracijami,
ter vse pripravili na najbolj zabavno noč čarovnic do sedaj. več>
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Vir: Mladinski center Krško
Novi izzivi Mladinskega centra Idrija
Tekom delovanja Mladinskega centra Idrija (MCI) smo ugotovili, da so uporabniki MCI
večinoma prebivalci mest Idrije in Spodnje Idrije. Ugotovili smo, da s svojimi aktivnostmi ne
dosegamo bolj oddaljenih okoliških naselij, kot je npr. Godovič. več>
Vir: Mladinski center Idrija
Prostočasne in strokovne delavnice za vse
Mladinski center Dravinjske doline je v sklopu projekta Socio – Večgeneracijski center v
sodelovanju z JZ Socio iz Celja organiziral več delavnic, ki so namenjene različnim
generacijam in izhajajo iz aktualnih potreb uporabnikov in uporabnic. več>
Vir: Mladinski center Dravinjske doline
Narodno-zabavni ritmi v Patriotu
Glasbena kolekcija Patriot jesen – zima 2017 je v Mladinskem centru Dravinjske doline
(MCDD) tokrat postregla s kvalitetnimi narodno-zabavnimi ritmi. Na predvečer Martinovega
so nastopili Poskočni muzikanti. več>
Vir: MCDD
Usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve
V zadnjem času se v medijih nikjer več ne govori o zategovanju pasu, o varčevanju. Slovenija
je dobila nov zagon in tako je manjše število mladih in drugih kategorij brezposelnih mogoče
zaznati tudi v Goriški in Obalno-kraški regiji. več>
Vir: Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina
Mladi sprejeli nov arhitekturni izziv
Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP).
Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja so del kreativne
skupnosti, ki se je v novem izvajanju mladinskega arhitekturnega natečaja okrepila za 15
novih članov in članic. več>
Vir: MCDD
SDM obiskala Podravje
V ponedeljek, 13. novembra 2017 je vodstvo Slovenske demokratske mladine obiskalo
Podravsko regijo, kjer je bil naš gostitelj lokalni odbor SDM Hoče Slivnica. več>
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Vir: Slovenska demokratska stranka
V čem furajo heroji? V pižamah!
V sredo, 15. novembra, je v prostorih Mladinskega centra Idrija potekal posvet z naslovom
Heroji furajo v pižamah. Mladinski center Idrija (kot partner v projektu) je z nosilcem
projekta Zavod VOZIM in pod častnim pokroviteljstvom Občine Idrija organiziral poldnevni
posvet na temo prometne varnosti mladih. več>
Vir: Mladinski center Idrija

Izzivi prometne varnosti mladih
Tretji ter hkrati zadnji od letošnjih posvetov, v okviru projekta “Heroji furajo v pižamah” na
temo problematike vožnje pod vplivom alkohola mladih, se je v torek, 28.11.2017, odvil v
Brežicah. Posvet, ki je potekal v prostorih Mladinskega centra Brežice je skupaj s partnerji
projekta izvedel Zavod VOZIM –pobudnik projekta– pod okriljem Občine Brežice. več>
Vir: Zavod Vozim
Model M uspešen tudi v Kopru
Program usposabljanja mladih se je včeraj v Kopru zaključil, potekal pa je v okviru projekta
MODEL M Slovenija. več>
Vir: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO)
Misli ob 7. Kolomonovem žegnu
Število 7 velja za pravljično število. V numerologiji število simbolizira zakon kulture. To naj bi
bilo med drugim število izumiteljev, glasbenikov in skladateljev. Ima pa število 7 posebno
mesto tudi v starih ljudskih vražah in praznoverju. več>
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli
Portal Mladi Maribor
Le še nekaj ur nas loči do enega najpomembnejših dogodkov mladinskega sektorja v
Sloveniji, Nacionalnega posveta, ki bo v letu 2017 potekal v mestu Maribor. Tema letošnjega
posveta je “digitalizacija mladinskega dela” zato smo se na uredništvu mlad.si odločili, da
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preverimo, kako na področju digitalnega mladinskega dela potrebam mladih sledijo v mestu
ob Dravi. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Izzivi prometne varnosti mladih v Brežicah
Tretji ter hkrati zadnji od letošnjih posvetov, v okviru projekta “Heroji furajo v pižamah” na
temo problematike vožnje pod vplivom alkohola mladih, se je v torek, 28.11.2017, odvil v
Brežicah. Posvet, ki je potekal v prostorih Mladinskega centra Brežice je skupaj s partnerji
projekta izvedel Zavod VOZIM –pobudnik projekta– pod okriljem Občine Brežice. več>
Vir: Zavod Vozim

NACIONALNO
4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov
26. in 27. oktobra 2017 je potekala 4. medgeneracijska konferenca učiteljev naravoslovnih
predmetov v kongresnem centru v Laškem na kateri je sodeloval tudi Evropski kulturni in
tehnološki center Maribor – Center eksperimentov Maribor. več>
Vir: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor
Zadovoljstvo otrok z v Sloveniji
Ob svetovnem dnevu otrok, 17.11., sta UNICEF Slovenija in Mediana pripravila raziskavo o
zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 800
osnovnošolcev, starih od 7 do 15 let, iz cele Slovenije. več>
Vir: Unicef Slovenija
2. Klub MaMa 2017
Mreža MaMa je v letu 2017 že drugič organizirala dvodnevni Klub MaMa, na katerem so se
zbrali predstavniki iz več kot 20-ih mladinskih centrov po Sloveniji. Srečanje članic je
potekalo v četrtek 16.11. in petek 17.11., v prostorih Mladinskega centra Brežice, kjer je
organizacijska ekipa Mreže MaMa pripravila pester vsebinski program, časa pa ni zmanjkalo
niti za kvalitetno druženje in zabavo. več>
Vir: uredništvo mlad.si
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Državna priznanja za delo v mladinskem sektorju
V okviru Nacionalnega posveta mladinskega sektorja 2017, ki je letos potekal v Mariboru, je
ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič prvi dan srečanja
podelila državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za leto 2017. več>
Vir: uredništvo mlad.si
Heroji furajo v pižamah
V sredo, 29.11.2017, je potekala tiskovna konferenca s katero se je začela vseslovenska
iniciativa ‘Heroji furajo v pižamah‘, ki ponuja rešitev aktualne problematike vožnje mladih
pod vplivom alkohola. več>
Vir: Zavod Vozim

MEDNARODNO
“Nič o nas brez nas”
Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije
v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers
academy. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus + KA2 in bo trajalo 2 leti. več>
Vir: Mladinska mreža MaMa
Mladinski delegat COE
Svet Evrope (Council of Europe) že četrto leto zapored v svoje delo v okviru Kongresa
lokalnih in regionalnih oblasti vključuje mlade – mladinske delegate iz držav članic. Funkcijo
mladinskega delegata pri Svetu Evrope letos opravlja Matic Matjašič, ki se je ta teden vrnil iz
34. Zasedanja Kongresa v Strasbourgu. več>
Vir: Mladinski svet Sloveniji
“Resno razmišljanje o mladinskem delu”
Svet Evrope je objavil publikacijo z naslovom “Thinking seriously about youth work. And how
to prepare people to do it.” več>
Vir: uredništvo mlad.si
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