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MLADI

Državno priznanje na področju prostovoljstva
20. 4. 2015 je v predsedniški palači potekala podelitev državne nagrade in priznanj za
izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2014. Mladi
prostovoljci so ključnega pomena za izgradnjo pravične in solidarne družbe. več >
Vir in foto: ZAVOD MISS mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije

Evropski teden mladih po Sloveniji
Osrednji namen evropskega tedna mladih je spodbujanje mladih k aktivnemu vključevanju
tako v civilno družbo kot tudi na trg dela, ozaveščanje mladih o pomembnosti aktivnega
sodelovanja v družbi, izkoriščanja priložnosti za izražanje svojih stališč ter pridobivanja znanj
in spretnosti tudi izven okvirov formalnega izobraževanja. Oglejte si kaj se bo dogajalo po
Sloveniji. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Mladi so se v Noč knjige odpeljali z avtobusom Rose Parks
V Amnesty International smo se ponovno pridružili Noči knjige in k temu povabili tudi
mlade - svetovni dan knjige je z branjem Avtobusa Rose Parks obeležilo kar 12 šol. več >
Vir: Društvo Amnesty International Slovenije
“Spice up your life” - mednarodna pustolovščina v Zagorju
Aprila je Mladinski center Zagorje v okviru mednarodnega projekta Evropske
prostovoljne službe “Spice up your life” gostil 10 mladih prostovoljcev iz tujine.
Prostovoljci so postavili deset visokih gred. Skupaj s članicami Društva za zdravilne
rastline Zasavje so delali na Vrtu Tete Johance v Europarku, pripravili delavnice za
dijake Srednje šole Zagorje. več >
Avtorji besedila: Udeleženci projekta “Spice up your life”
Vir: Mladinski center Zagorje ob Savi
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Mentorsko povezujemo Slovenijo
Akcija Mentorsko povezujemo Slovenijo bo potekala v četrtek, 21. maja 2015, v okviru
tedna vseživljenjskega učenja. 21. maja 2015 se bodo po celi Sloveniji na različnih
lokacijah odvijale delavnice na temo mentorskega povezovanja. V okviru delavnic bomo
mlade prek platforme www.mentorstvo.si povezovali z registriranimi mentorji. več >
Vir: Zavod Ypsilon
Indirekt, mladinska izmenjava
Združenje EPEKA, so. p., nastopa kot partnerska organizacija pri mladinski izmenjavi
'Indirekt', ki bo od 16. do 22. junija potekala v Umagu na Hrvaškem v povezavi z InDirekt
festivalom neodvisne glasbe in umetnosti. več >
Vir: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA
Noč moč neformalnega
Po vsej Sloveniji je že tretjič potekala akcija pod imenom »Noč – moč neformalnega«.
Njen namen je širšo javnost opozoriti na uporabno vrednost neformalno pridobljenega
znanja, ki je velikokrat ključnega pomena tako za celostni razvoj, kakor tudi za karierno
pot mladih. Akcijo je organiziral Zavod Nefiks pod okriljem mreže MINVOS. več >
Vir: Zavod NEFIKS

S Poti ob žici bomo poslali S.O.S. Evropi!
Že tretjič se bomo pridružili Poti ob žici, tradicionalni prireditvi v spomin in opomin na
okupirano Ljubljano, ter 8. in 9. 5. hodili in tekli za človekove pravice. Pridružili se nam
bodo tudi mladi. več >
Vir: Društvo Amnesty Internacional Slovenije
Evropski Laboratorij idej - GLASUJ!
V okviru priprav na evropski teden mladih (www.etm.si) je Evropska komisija mladim
ponudila priložnost, da oblikujejo predloge za spremembo položaja mladih, jih preko
spletnega glasovanja predstavijo vrstnikom po Evropi in političnim odločevalcem na
razpravi v Bruslju. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Usposabljanje za trenerje globalnega učenja
Društvo Humanitas organizira dvodnevno uvodno usposabljanje za trenerje globalnega
učenja, ki bo potekalo konec maja 2015 v bližini Ljubljane. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Srečanje “Enter! Youth Meeting”
Oddelek za mlade Sveta Evrope poziva k udeležbi na srečanju “Enter! Youth Meeting”.
200 mladih in mladinskih delavcev bo na srečanju razpravljalo na temo izboljšanja
dostopa mladih do socialnih pravic.več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Mladi glasbeniki POZOR!
SMCjam je srečanje mladih glasbenih skupin z namenom širjenja in spodbujanja glasbe
pri mladih. V naše vrste vabljene tako glasbene skupine kot posamezniki za pomoč pri
organizaciji. več >
Vir: Društvo selezijanski mladinski center Rakovnik
Odziv na razpravo o volonterskih pripravništvih
Marca je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala razprava o volonterskih
pripravništvih, ki jo je Gibanje za dostojno delo in socialno družbo organiziralo skupaj z
društvom Hope. več >
Vir: Špela Metulj, Društvo - Gibanje za dostojno delo in socialno družbi
Video natečaj – tvoja EVS izkušnja
Evropska mladinska kartica vabi vse mlade, da se udeležijo natečaja za najboljši video
posnetek s področja prostovoljnega dela. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Nova številka spletnega časopisa Globetrotter
Mesec je na okoli in že vas vabimo, da si preberete novo številko spletnega časopisa
Globetrotter, katerega namen je spodbujati drugačen način potovanja mladih in
mladinskega turizma. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
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Evropski teden mladih že trka na vrata
Evropski teden mladih se nezadržno približuje. V Sloveniji bo potekal med 4. in 10
majem 2015, v okviru katerega se dobo zvrstile številne aktivnosti in dogodki. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Turistična tržnica najboljših šol
Turistična zveza Slovenije vabi na zaključno turistično tržnico najboljših šol iz vse
Slovenije, ki bo v torek, 21. aprila 2015, od 15. do 18. ure v Mercator centru Maribor
Tabor. več >
Vir: Turistična zveza Slovenija
Mladinski delavci na popotovanju Od ideje do izvedbe projekta
Mreža MaMa je 7. in 8. aprila 2015 v Mladinskem centru Celje organizirala usposabljanje
z naslovom »Od ideje do izvedbe projekta«, ki se ga je udeležilo 17 mladinskih delavcev
iz različnih organizacij. več >
Vir in foto: Mreža MaMa

Medkulturna živa knjižnica in večer mnogih kultur
Ste kdaj ob srečanju z redovnico pomislili, kako se je odločila za to pot? Ste se kdaj ob
pogledu na pripadnika druge rase vprašali, kaj ga je zaneslo v Slovenijo? Vas zanima, s
kakšnimi reakcijami se soočajo istospolno usmerjene osebe ali pa bi želeli vedeti več o
soočanju odvisnika od drog s svojo odvisnostjo? več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor

Mlade glave mislijo: N'toko
Mlade glave mislijo v aprilu sedmič zapored vabijo v Salon uporabnih umetnosti. Naš
gost bo glasbenik in kolumnist N'toko. več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
BalsiKa 10, Lepotica in zver
Združenje EPEKA, so. p., bo od 27. julija do 4. avgusta 2015 kot partnerska organizacija
sodelovala v Tuzli (BIH) pri mladinski izmenjavi BalsiKa 10, lepotica in zver: stereotipi.
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Od mladih udeležencev je zaželjeno veselje do glasbe, petja ali igranja na inštrument. več
>
Vir: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA
Prvomajske počitnice z Mladimi zmaji
V Javnem zavodu Mladi zmaji – Centru za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
med prvomajskimi počitnicami ponovno organiziramo kulturne in športne aktivnosti za
mlade Ljubljančane, stare med 10 in 18 let. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji, Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
Sodeluj in širi svoje znanje
Potovanja in izkušnje, ki jih na potovanjih pridobimo, bogatijo naše življenje. Zato hoče
Popotniško združenje Slovenije življenje mladih popestriti s čim več potovanji, hkrati pa
jih vabi na dogodke, kjer se boste zagotovo zabavali, izvedeli pa boste tudi nekaj novega.
več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije

Knjižnica tete Rose predstavlja Roso, Emmo in Voltairine
Knjižnica tete Rose te tudi letos prisrčno vabi na skupno branje ob obeležitvi dogodka
"Noč knjige", v četrtek, 23. 4. 2015. več >
Vir:PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in
medkulturno sodelovanje

Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso)
Na potopisnem predavanju, ki bo v četrtek, 23. 4. 2015, ob 19.00 v prostorih MISC
INFOPEKA, vam bo Petra Hamer, ki je del svojega življenja preživela v prestolnici belega
gumba, modrega orkestra in (občasno) rjave Miljacke, poskušala razložiti, kako so si
ljudje med agresijo lajšali duševne stiske in kako danes gledajo na pretekle dogodke. več
>
Vir: PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in
medkulturno sodelovanje
Veganska večerjica: Ogled dokumentarnega filma »Touching the Wild«
Za živali! te v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 16. 4. 2015, ob 19.30
vabimo v prostore MISC INFOPEKA na Vegansko večerjico. več >
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Vir: PEKARNA-MAGDALENSKA MREŽA zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in
multikulturno sodelovanje

Prostovoljci projekta »Spice up your life« v Zagorju postavili prve visoke grede
Včeraj je Mladinski center Zagorje skupaj s prostovoljci projekta Evropske prostovoljne
službe »Spice up your life« pred Varstveno-delovnim centrom Zagorje pripravil dogodek
z naslovom »Javna postavitev visoke grede«. Prostovoljci so v sklopu dogodka zasadili
prvo gredo, program pa so popestrili tudi uporabniki Varstveno-delovnega centra
Zagorje. več >
Vir: Mladinski center Zagorje (info@mczos.si)
Vabljeni v Korejo!
V Incheon Metropolitan City in D.M.Z. (DeMilitarized Zone) v Koreju bo potekal že 40.
projekt Hostelling International v Koreji. Tema letošnjega projekta sta narava in mir,
udeleženci pa se bodo lahko družili z mladino iz vsega sveta. Dogodek bo potekal od 24.
do 30. julija 2015. več >
Vir: Popotniško združenje Slovenije
Prostovoljec leta - rok za oddajo prijavnic preložen na 17.4.2015
Vse (potencialne) prijavitelje v natečaj Prostovoljec leta obveščamo, da je rok (prvotno
10. april) za oddajo prijavnic za prostovoljce in projekta preložen na 17. april 2015. več
>
Vir: Mladinski svet Slovenije

Mednarodna izmenjava v Ljubljani – Me, Myself and My Health
Zavod Študentska svetovalnica od 22. do 29. aprila 2015 v Ljubljani organizira
mednarodno izmenjavo z naslovom “Me, Myself and My Health”, ki bo mladim
udeležencem pomagala pri soočanju in s stresom in anksioznostjo ter slabo organizacijo
časa. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

ŠiškaFreestyle - Aktivnosti urbane kulture za mlade
V torek, 14. 4. 2015, se bo pred CUK Kino Šiška odvila tretja iz sklopa petih aktivnosti
urbane kulture za mlade Šiška Freestyle. Šiška Freestyle je niz brezplačnih delavnic in
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dogodkov, ki potekajo v organizaciji Četrtnega mladinskega centra Šiška (Javni zavod
Mladi zmaji), v sodelovanju s CUK Kino Šiška in ŠC Urban Roof, enkrat mesečno, od
februarja do maja, z veličastnim zaključkom v juniju. več >
Vir: Javni zavod Mladi zmaji
Mlade ženske svojih podjetniških idej ne morejo niti preizkusiti
Mreža Vključen.si in Zavod Nefiks sta pripravila ukrepe, s katerimi bi se olajšalo
(samo)zaposlovanje mladih žensk, kajti mlade ženske, ki bi se bile pripravljene odločati
za samostojno podjetniško pot, nimajo mehanizma, v okviru katerega bi lahko svojo
podjetniško idejo preizkusile. več >
Vir: Zavod NEFIKS - Inštitit za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Javni posvet temo SOVRAŽNEGA GOVORA
V sredo, 15. Aprila 2015, bo potekal posvet na temo sovražnega govora, ki ga organizira
Mirovni inštitut v sodelovanju z Mladinskim svetom Občine Slovenske Konjice in
Mladinskim centrom Dravinjske Doline. Posvet bo potekal v Mladinskem centru
Dravinjske Doline. več >
Vir: Mladinski center Dravinjske Doline
Trije natečaji, tri priložnosti
V prihajajočih mesecih bo kar nekaj priložnosti za sodelovanje, udejstvovanje in
dokazovanje mladih in mladinskih organizacij na domačem in mednarodnem prizorišču.
Obeta se nam izbor za mladega podjetnika leta 2015, evropski natečaj socialnih inovacij
ter mednarodni natečaj UNESCA in fundacije Goi Peace za najboljši esej. Mladi in
mladinske organizacije se boste lahko preizkusili v podjetnosti, pisanju in inovacijah. več
>
Vir: Uredništvo mlad.si
Medgeneracijska aktivnost "Odstopi sedež"
Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez bo v ponedeljek, 13. 4. 2015 od 14h - 17h
izvajalo medgeneracijsko aktivnost "Odstopi sedež". več >
Vir: KD MC IndiJanez
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Umetnost in kultura za celega človeka
Šesti Kulturni Bazar v Cankarjem domu je predstavil najkakovostnejše programe s
področja kulturno umetnostne vzgoje, ki je pomembna za razvoj mladega človeka. več >
Vir: Center za mladinsko kulturo Kočevje

Kavarna z razgledom vabi!
Vabilo na predavanje mreže vključen.si na tematiko "Timsko delo - z dobro ekipo do
uspešnega projekta". NEFIKS je projektni partner vkljucen.si, delavnica pa je zanimiva za
mlade, ki delajo v NVO na področju prostovoljstva ali sociale. več >
Vir: NEFIKS -Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
Karierni razvoj mladih - fokusne skupine
V okviru Zavoda Nefiks izvajamo projekt Karierni razvoj mladih, s katerim bi radi
izvedeli več o poklicnem zanimanju, informiranosti, potrebah in željah mladih, zato
potrebujemo tudi tebe. V zameno dobiš vpogled v ''krešanje'' mnenj in nova poznanstva.
več >
VIR: Zavod NEFIKS
Izobraževalni vikend za nove DrogArt prostovoljce
20. in 21. marca je v Socialnem centru Rog potekalo izobraževanje za nove drogArt
prostovoljce. Združenje DrogArt deluje na področju zmanjševanja škodljivih posledic
drog in alkohola med mladimi. Področje delovanja na katerih bodo aktivno sodelovali
tudi naši novi prostovoljci so informiranje in terensko delo v nočnem življenju mladih.
več >
Vir: Združenje DrogArt

Skupinski EVS "Spice up your youth" v Mladinskem centru Krško
Mladinski center Krško od 1. 4. do 4. 5. 2015 gosti 20 mladih iz Krškemu pobratenega
mesta Bajina Bašta (Srbija) in Istanbula (Turčija). več >
Vir in foto: Mladinski center Krško, Barbara Masnik
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Usposabljanje za mladinske ulične delavce Mreže Mlada ulica
Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno novim sodelavcem, letos pa smo ga namenili
tudi organizacijam ali posameznikom, ki želijo prenašati dobre prakse v svoje delovanje
in/ali želijo začeti z izvajanjem mladinskega uličnega dela... več >
Vir: BOB, zavod za izbobraževanje in kulturne dejavnosti
Aktivisti Amnesty International Slovenije vabimo na akcijo S.O.S. Evropa - za
pravice beguncev in migrantov
Prostovoljci Amnesty International v soboto, 11. aprila, v Ljubljani, organiziramo akcijo,
s katero bomo opozorili na politiko EU, ki je dopustila, da je na poti v Evropo samo v letu
2014 izgubilo življenje več kot 3.400 ljudi. Vabljeni, da se nam pridružite. več >
Vir: Amnesty International Slovenije
Podjetniški vikend v Velenju
V Velenju je med 27.4 in 29.4.2015 potekal podjetniški vikend, na katerem je več kot 60
mladih skupaj z mentorji razvijalo podjetniške ideje. več >
Vir: Mladinski center Velenje
Človekove pravice veljajo za vse, kajne?
V okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga je Mladinski svet Občine
Slovenske Konjice po različnih osnovnih šolah izvedel Urice medkulturnega dialoga, na
katerih mlade informirajo o kulturni raznolikosti. več >
Vir: MSOSK
Usposabljanje za naziv mladinski voditelj v planinstvu
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 deveto
usposabljanje za Mladinske voditelje. več >
Vir: Planinska zveza Slovenije
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ORGANIZACIJE

Kampanja No Hate Speech se bliža koncu
Kampanja No Hate Speech, ki združuje mlade v boju proti sovražnem govoru na spletu,
se počasi približuje koncu. Sledijo še zaključni dogodki in evalvacija celotne kampanje.
več >
Vir: Uredništvo mlad.si
1. maj – praznik dela?
Na Sindikatu Mladi plus pripravljamo dogodek za praznika dela - 1. maj. Skupaj s čim več
mladimi želimo skupaj oditi na Rožnik, kjer bomo prižgali kres in opozorili na pomen
delavskih pravic in vrednot v času, ko vse več mladih dela - pod ceno ali celo zastonj. več
>
Vir: Sindikat Mladi plus
Konferenca o razvoju nevladnih organizacij in prostovoljstva
V torek, 21.4.2015 sta Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) organizirala nacionalno konferenco
z naslovom Sooblikujemo Slovenijo - Združimo moči za oblikovanje strategije razvoja
nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020, na kateri je tekla beseda o ukrepih,
ki naj jih strategija zajema. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Skavti smo upihnili 25 svečk!
18. 4. 2015 se nas je na slavnostni akademiji ob 25-letnici Združenja slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov na Studencu pri Domžalah v letnem gledališču zbralo več
kot 500 nekdanjih in sedanjih skavtskih voditeljev. več >
Vir: Barbara Fužir, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Foto esej ob Dnevu za spremembe v Mariboru 2015
Vljudno vabljen/-a k prebiranju Foto eseja, ki slikovno prikazuje prostovoljske akcije ob
Dnevu za spremembe v Mariboru dne, 28. 3. 2015. več >
Vir: Marek Šurkala, EVS prostovoljec v Pekarni Magdalenske mreže
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Evropski teden mladih – pomoč pri promociji aktivnosti
Evropski teden mladih se nam nezadržno približuje. V Sloveniji bo potekal med 4. in 10.
majem 2015. V namen promocije dogodkov, ki se bodo dogajalo, vam Nacionalna
agencija ponuja pomoč. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Medgeneracijski festival »Srečen za živet«
Pretekli konec tedna se je v Zagorju ob Savi odvil že drugi Medgeneracijski festival z
naslovom »Srečen za živet«. Festival sta organizirala Mladinski center Zagorje (MC ZOS)
in Medgeneracijsko središče Zagorje, ki deluje v sklopu tamkajšnjega mladinskega
centra. Enodnevni festival je v popoldanskem delu postregel s Tržnico društev, v
večernem pa z Družabno-plesnim večerom. več >
Vir: Mladinski center Zagorje

Pomoč prijaviteljem pred drugim prijavnim rokom
Zavod MOVIT je pripravil delavnico, namen katere je pomoč prijaviteljem pred drugim
prijavnim rokom. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
25-letnici ustanovitve Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
31. marca 1990 je bilo tik pred aprilskimi prvimi demokratičnimi volitvami ustanovljeno
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Od takrat je minilo že 25 let
in skavtinje in skavti vseskozi spoštujemo skavtsko obljubo, ki smo jo dali takrat. več >
Vir: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Barbara Fužir
Noč moč neformalnega 2015
Noč - moč neformalnega je vseslovenska akcija, ki poteka pod okriljem mreže MINVOS in
koordinacije Zavoda Nefiks. Namen akcije je opozoriti širšo javnost na pomen in
priznavanje neformalnega izobraževanja in vlogo NVO kot nosilcev neformalnega
učenja. Akcija bo potekala v sredo, 22.4.2015. več >
Vir in foto: NEFIKS, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja
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Dan za spremembe 2015
28. marca smo v MC Litija v okviru Dneva za spremembe organizirali skupino mladih
prostovoljcev, ki je poskrbela za bolj čisto in prijazno okolje v katerem živimo. S
pomočjo več kot 40 dobrovoljnih prostovoljcev in sončnega vremena smo očistili in
uredili okolico in si sami pripravili zaslužen obed. več >
Vir: Javni zavod mladinski center Litija



MNENJA

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak o mladinskem prostovoljstvu
Danes obeležujemo svetovni mladih prostovoljcev, ki skozi vso leto nesebično vlagajo svoj prosti čas
in energijo v aktivnosti, ki izboljšujejo družbene razmere in dajejo upanje na boljši jutri. Ob tej
priložnosti smo k razmišljanju o vlogi prostovoljstva, mladinskih organizaciji in mladih povabili
ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak. več >

Vir: Uredništvo mlad.si
Prekarno delo med mladimi je tempirana socialna bomba
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo že vrsto let opozarja na dolgoročne
posledice prekarnega dela med mladimi, ki se vse bolj izrazito kaže kot tempirana
socialna bomba v celotni Evropi. Socialne pravice delavcev v rednih delovnih razmerjih
so bile v preteklosti priborjene z organiziranim sindikalnim bojem delavcev.
Povezovanje prekarnih delavcev tako postaja nujen pogoj za ponovno vzpostavitev
socialnih pravic delavcev v vseh oblikah dela. več >
Vir: Društvo - Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
»Na Oratoriju je odmor eden najpomembnejših vzgojnih momentov«
Intervju s koordinatorjem oratorijskih usposabljanj o posebnostih oratorija, letošnji
tematiki in obliki usposabljanj mladih prostovoljcev, ki jih izvaja Oratorij Slovenija. več >
Vir: Blažka Merkac, Zavod Salesianum
Anketa o neformalnem izobraževanju
Neformalno izobraževanje se večinoma odvija izven formalnih institucij izobraževanja,
za katerega je značilno, da ne vodi nujno do formalno priznanih rezultatov, je bolj
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fleksibilno in prilagojeno željam in potrebam udeležencev. O pomenu in izkušnjah z
neformalnim izobraževanju smo povprašali mlade. Zanimale so nas njihove izkušnje z
neformalnim pridobivanjem veščin, kako pomembno se jim zdi neformalno
izobraževanje in kako je le to vplivalo na izbiro njihovega poklicnega udejstvovanja. več
>
Vir: Uredništvo mlad.si
Kdo je delavec in kdo ne, ter zakaj se o tem sprašujemo pred prvim majem?
Prvi maj kot praznik dela - katerega oziroma čigavega dela? Kdo je danes prava delavka ali
delavec? Kdo lahko oziroma kdo naj praznuje prvi maj? Kje so v tej zgodbi mladi in zakaj je
to pomembno? Vsa ta vprašanja se odpirajo v času, ko se narava dela za marsikoga močno
razlikuje od tiste, ki je prevladovala pred desetletji, kaj šele pred več kot stoletjem, ko so se
šele pojavili začetki obeleževanja prvega maja. O prvem maju in njegovem pomenu danes v
tokratnem komentarju razmišlja Zala Turšič iz Sindikata Mladi plus. več >
Vir: Sindikat Mladi plus
Obrazi prekarnega dela
Besedna zveza “prekarno delo” je med ljudmi še danes nepoznana. Značilna je izjava ene
od mimoidočih, ko smo jo septembra 2014 na Prešernovem trgu v Ljubljani vprašali,
kakšen je njen status zaposlitve, in nam je s kislim nasmehom odgovorila, da je sicer
zaposlena, a da sploh ne ve, kaj je. več >
Vir: Borut Brezar, Društvo - Gibanje za dostojno delo in socialno družbi
Prostovoljstvo za participacijo mladih
Prostovoljno delo mladih je pomemben element participacije mladih, ki jim poleg
pridobivanja izkušenj in socializacije omogoča tudi aktivno soudeležbo pri odločanju, saj
lahko na ta način dosegajo tudi vplivanje na dogajanje v družbi in svetu. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

Društvo Salezijanski mladinski center stoji na prostovoljcih
Programi in delo v naši ustanovi, Salezijanskem mladinskem centru v Celju temelji na
prostovoljcih, ki ob svojem delu sami rastejo in tudi drugim odpirajo oči za vrednote. več
>
Vir: Metod Ogorevc, Salezijanski mladinski center Celje
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Mladi in odrasli skupaj v prostovoljstvu
Mladi dajejo prostovoljstvu navdušenje, odrasli pa vzgajajo za resnične vrednote. S
takšnim medgeneracijskim sodelovanjem ima prostovoljstvo svetlo prihodnost več >
Vir: Metod Ogorevc, Salezijanski mladinski center Celje

Vloga nevladnih organizacij in mladih pri reševanju romske problematike
8. april je dan obeležen kot Svetovni dan Romov, ki ga praznujejo Romi po vsem svetu. V
Evropi Romi predstavljajo največjo manjšino. Tega dneva se vsako leto spomnijo tudi
slovenski Romi, ki jih v Sloveniji živi nekaj manj kot 10.000. Pri reševanju romske in
manjšinske problematike na splošno igrajo pomembno vlogo nevladne organizacije, v
katerih so aktivno udeleženi tudi mladi. Nevladne organizacije s področja človekovih
pravic ugotavljajo, da Romi pogosto živijo v nesprejemljivih razmerah, brez dostopa do
osnovne infrastrukture. Občinske uprave in mesta se na ta vprašanja odzivajo bolj ali
manj uspešno. Zdi se, da se z romsko problematiko ukvarjajo predvsem nevladne
organizacije in pobude. več >
Vir: Uredništvo mlad.si



STRUKTURIRAN DIALOG

Priporočila za izboljšanje izvajanja strukturiranega dialoga
Nacionalna agencija MOVIT (Mladi v akciji), Mladinski svet Slovenije (MSS) in mladinska
Mreža MaMa sta med 13. in 16. aprilom v Ljubljani organizirala mednarodni Seminar o
strukturiranem dialogu za člane Nacionalnih delovnih skupin (NDS). več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Dialog s komisarko Violeto Bulc
Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in Predstavništvo Evropske komisije v
Sloveniji organizirajo strateški dialog z evropsko komisarko, mag. Violeto Bulc, ki bo
potekal 5. Maja v Kinu Šiška. Tovrstne dialoge Evropska komisija prireja po vsej
Evropski uniji. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
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Opolnomočimo mlade! - zaključki Evropske mladinske konference v Rigi
Četrti cikel strukturiranega dialoga se je pričel 1.julija. 2014, zaključil pa se bo 31.
decembra 2015. Osrednja tema cikla je opolnomočenje mladih in trenutno se nahajamo
v drugi fazi cikla. V prvi fazi, v času italijanskega predsedovanja, smo v posameznih
državah, na podlagi posvetovanj z mladimi, zbirali predloge na teme opolnomočenje
mladih. več >
Vir: Mladinski svet Slovenije



MLADI IN SVET

BalsiKa 11, D.I.R.E.
Združenje EPEKA, so. p., bo od 20. julija do 30. avgusta 2015 kot partnerska organizacija sodelovala
pri mladinski izmenjavi, ki bo potekala v Strasbourgu (Francija). Mladinsko izmenjavo smo
poimenovali BalsiKa 11, D.I.R.E. Od udeležencev, ki bodo stari do 29. let, je zaželeno veselje do
glasbe, petja ali igranja na inštrument. več >
Vir: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA

Mladi v središču pozornosti!
Od 27. aprila do 10. maja bo po vsej Evropi potekal že 7. evropski teden mladih, katerega
namen je postaviti mlade visoko na politično agendo in v središče pozornosti tako na
evropski ravni kot tudi na nacionalnih in lokalnih ravneh. več >
Vir: Uredništvo mlad.si



MLADINSKI SEKTOR

Nacionalni posvet o socialnem vključevanju mladih
7. maja 2015 bo potekal nacionalni posvet o socialnem vključevanju mladih, ki je namenjen
predstavnikom mladinskega sektorja, ki jih zanima vključevanje ranljivih skupin mladih v svoje
mednarodne projekte, ter predstavnikom različnih specializiranih institucij, ki se zaradi področja in
narave svojega dela dnevno srečujejo s tovrstno mladino ali pa ta predstavlja njihovo osrednjo ciljno
skupino. več >

Vir: Uredništvo mlad.si
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Evropski teden mladih - konvencija o mladinskem delu
Evropski teden mladih se bo pričel 27. aprila z drugo evropsko konvencijo o mladinskem
delu, ki se bo odvijala v Bruslju (27. – 30. aprila). več >
Vir. Uredništvo mlad.si

Dan za spremembe v Ilirski Bistrici
V okviru vseslovenske prostovoljske akcije, so tudi člani Mladinskega kluba Nade Žagar,
skupaj s še drugimi društvi, organizirali Dan za spremembe 2015. Prostovoljstvo je
pomemben vidik odraščanja mladega človeka. več >
Vir: Mladinski klub Nade Žagar Ilirska Bistrica
Posvet o sovražnem govoru
Mirovni inštitut je v sklopu projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor« v sodelovanju
z Mladinskim centrom Dravinjske doline (MCDD) in Mladinskim svetom Občine
Slovenske Konjice (MSOSK) v prostorih MCDD izvedel javni posvet na temo sovražni
govor. več >
Vir in foto:MCDD in MSOSK
Razpis za mladinskega delegata pri OZN
Mladinski svet Slovenije je objavil razpis za izbor mladinskega delegata pri Organizaciji
Združenih narodov (OZN). več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Biti mlad v Evropi danes - publikacijo o mladih
Evropski urad za statistiko Eurostat je v okviru Evropskega tedna mladih pripravil
posebno publikacijo z naslovom Biti mlad v Evropi danes, v kateri najdete odgovore na
različna vprašanja, povezana z mlado populacijo. več >
Vir: Uredništvo mlad.si
Okrogla miza: Človekove pravice in položaj mladih
Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju s prvim mladinskim delegatom Slovenije pri OZN
Miho Pongracem, organizira okroglo mizo z naslovom “Človekove pravice in položaj
mladih”, ki bo potekala v četrtek, 23. 4. 2015, na Fakulteti za družbene vede. več >
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Vir: Uredništvo mlad.si
Analize lokalnih mladinskih politik v slovenskih občinah
Področje lokalnih mladinskih politik in mladih se v luči nezavidljivega položaja, v
katerem se je znašla današnja mladina, počasi, a vztrajno spreminja. Če se je prej o
lokalnih mladinskih politikah zgolj šepetalo, se danes tako nacionalne kot lokalne
oblasti, bolj načrtno usmerjajo v področje mladine in lokalnih mladinskih politik.
Posvečajo se ukrepom zaposlovanja mladih, izobraževanja, zdravja, mobilnosti in
reševanja stanovanjskega vprašanja. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politico
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov/projektov v letu 2015
MC litija in klub litijskih in šmarskih študentov objavljata razpis za sofinanciranje
mladinskih programov/projektov v letu 2015. več >
Vir: Javni zavod mladinski center Litija
O mobilnosti med mladimi islamske veroizpovedi v Sloveniji
Popotniško združenje Slovenije in Islamska skupnost v Sloveniji - odbor Maribor smo v
nedeljo, 12.4.2014 med 18:30 in 20:00 uro izpeljali interaktivno učno uro mobilnosti s
predstavitvijo Malezije ter okroglo mizo / tribuno v povezavi s pomenom mobilnosti za
mlade. Gre za prvo takšno tribuno, ki smo jo organizirali v omenjenem sodelovanju in ki
je naletela na zelo pozitiven odziv. več >
Vir: Igor JURIŠIČ, Popotniško združenje Slovenije
Predavanje prof. Richarda A. Daynarda, nasprotnika tobačne industrije
12. marca 2015 smo v Brez izgovora gostili prof. Richarda Daynarda - enega
najpomembnejših svetovnih strokovnjakov na področju boja proti tobačni, alkoholni in
industriji sladkih pijač. Z nami in z drugimi deležniki na področju javnega zdravja je delil
svoje izkušnje, nasvete in anekdote. več >
Vir: zveza Brez Izgovora Slovenija
Ajdovščina in Maribor z dobrimi praksami na področju mladine
Mreža združenj lokalnih oblasti JV Evrope je na podlagi razpisa izbrala 5 najboljših praks
na področju mladinskih politik in enakosti žensk in moških v lokalnem življenju v JV
Evropi. več >
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Vir: Inštitut za mladinsko politico
Medgeneracijsko sodelovanje: dan za spremembe
Mladinski center EKTC Maribor se je pridružil organizacijam, ki so letos sodelovale na
slovenskem dogodku Dan za spremembe, 28. marca. V ta namen smo zaposleni EKTC
Maribor skupaj s prostovoljcem Vitom obiskali Sončni dom, dom za starejše v Mariboru.
Ob pomoči strokovnih delavk doma in dodatnega prostovoljca smo izvedli različne
krajše ustvarjalne delavnice, v katerih so udeleženci aktivno sodelovali glede na svoje
zmožnosti gibanja in ročnih spretnosti. več >
Vir: Doroteja Žibert, EKTC Maribor
Naj prostovoljci v Mestni občini Velenje za leto 2014
V soboto, 28. marca, je Mladinski center Velenje v sodelovanju z Mestno občino Velenje
in Mladinskim svetom Velenje na prireditvi ob Dnevu za spremembe v Vili Bianci
razglasili zmagovalce natečaja Naj prostovoljska organizacija v mestni občini Velenje v
letu 2014, naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2014 v kategoriji do 30 let in
naj prostovoljec v mestni občini Velenje v letu 2014 v kategoriji nad 30 let. več >
Vir: Mladinski center Velenje
Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva je v pripravi
CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco »Prvi koraki do
Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«, ki bo potekala v torek, 21. 4.
2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. več >
Vir: Uredništvo mlad.si

E-bilten je elektronsko glasilo portala mlad.si in organizacije pogodbenice URSM informira o
najpomembnejših aktivnostih objavljenih na portalu.
Izbor prispevkov je v izključni pristojnosti uredništva portala mlad.si.
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