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NOVICE
Naj torba ne bo borba
Pri kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez poteka mladinska akcija Naj torba ne bo
borba, s katero preverjajo obremenjenost otrok s prenašanjem šolskih torb. več >
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Ovekovečimo spomine
V Kulturnem društvu Mladinski center IndiJanez so pričeli z akcijo Ovekovečimo spomine,
kjer bodo člani društva skupaj z mladimi prostovoljci zbirali spomine na mesto Maribor. več >
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
eMaMa za mesec april
Mladinska mreža MaMa vsak mesec izda publikacijo eMaMa, v kateri povzame svoje delo
preteklega meseca in napove prihajajoče dogodke in aktivnosti ekipe Mreže MaMa. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
20 let skupine Pozitiv
Skupina Pozitiv, ki deluje v okviru Dijaškega doma Ivana Cankarja letos obhaja 20 obletnico
svojega delovanja. več >
Vir: Kulturno umetniško društvo Pozitiv
Mladi in brezposelnost
V anketo želijo vključiti čim večje število mladih, da bi dobili čim bolj realno sliko
brezposelnih v Sloveniji. Če si mlada brezposelna oseba lahko izpolniš anketo in s tem
pomagaš pri oceni realnega stanja. 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.

Slovenija - mentorska država
V četrtek, 26. maja 2016, ponovno začenjajo akcijo “Slovenija – mentorska država“, katere
pobudnik je Zavod Ypsilon. več >
Vir: Zavod Ypsilon
Opolnomočenje mladih žensk
Mladi forum SD je pretekli vikend od 6. do 8. maja v Ljubljani organiziral 2. mednarodni
seminar za mlade ženske v politiki z naslovom “Empowerment for participation”. več >
Vir: Mladi forum SD
Festival obštudijske dejavnosti
Vabljeni na Festival obštudijske dejavnosti, ki bo potekal 18. maja 2016 na Stadionu Slovan v
Športnem parku Kodeljevo. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Zbrali 1400 podpisov
Amnesty International Slovenije so tudi na jubilejni 60. prireditvi Pot ob žici z aktivnostmi
dosegli številne mlade in zbrali 1400 podpisov pod peticijo predsedniku vlade, naj država
sprejme več beguncev. več >
Vir: Društvo Amnesty International Slovenije
Dan Evrope in promocija EVS programa
Na dan Evrope, 9.maja, so v Mladinskem centru Brežice, skupaj s prostovoljci, promovirali
pomen prostovoljstva med mladimi, jim predstavili nekaj statističnih podatkov in jih
spodbujali h dobrodelnosti in doprinosu družbi nasploh. več >
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Festival Poleti v NUK išče prostovoljce
Tretji festival Poleti v NUK se bo odvijal med 2. in 23. 7. 2016 v atriju Kavarne NUK. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Največji študentski raj
Danes bo Kardeljeva ploščad gostila že 19. Škisovo tržnico. V popoldanskem času bodo
študentski klubi s predstavitvijo lokalnih specialitet, posebnosti in običajev na prizorišču
pričarali Slovenijo v malem, zvečer pa bo pestro glasbeno dogajanje potekalo na dveh odrih.
več >
Vir: Zveza ŠKIS
Rak materničnega vratu: od A do HPV
Študenti obeh slovenskih medicinski fakultet so v okviru dveh projektov, ljubljanskega
Projekta VIRUS, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije in
mariborskega Ljubezen in spolnost, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Maribor,
organizirali prvi študentski kongres o reproduktivnem zdravju z naslovom Rak materničnega
vratu: od A do HPV. več >
Vir: DŠMS
Nagrada Karla Velikega 2016
Na natečaju za evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega, lahko sodelujejo mladi med 16.
in 30. letom, vključeni v projekte, ki prispevajo k boljšemu razumevanju med ljudmi iz
različnih evropskih držav. Letos je bilo na natečaj prijavljenih 330 projektov. več >
Vir: uredništvo mlad.si
10 LET delovanja MC LITIJA
Mladinski center Litija je svoja vrata prvič odprl 25. maja 2006, v kletnih prostorih Ukmarjeve
vile na Ponoviški 12 v Litiji. več >
Vir: Mladinski center Litija
Obleka naredi človeka
Modna industrija nas prepričuje, da bomo srečni, če bomo kar naprej kupovali oblačila za
nov izgled. več >
Vir: Mladinski center Ormož
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Ko bom velik, bom Ronaldo
V mesecu športa, ki ga letos ponovno živijo v mestni občini Celje se gotovo tudi sprašujejo o globljih
razlogih za sodelovanje in udeležbo pri raznih programih, ki so ponujeni ne samo v tem mesecu,
ampak skozi vse leto na področju športa. več >

Vir: SMC Celje
Mladi na pogovoru s Cerarjem
Prejšnji teden, 11. maja se je premier Miro Cerar v okviru obiska vlade v osrednjeslovenski
regiji srečal na kosilu s štirimi predstavniki mladih in spregovoril o različnih temah, vezanih
na njihovo problematiko. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Zgodovinski uspeh mladih naravoslovcev
Zaključila se je evropska naravoslovna olimpijada The European Union Science Olympiad
(EUSO) v Estoniji, na kateri je šest slovenskih srednješolcev doseglo zgodovinski uspeh. več >
Vir: ZOTKS
Didaktične sestavljanke
V petek, 20. 5. 2016 so se, kot vsako leto, že prav tradicionalno udeležili mednarodnega
festivala »Igraj se z mano«. več >
Vir: SMC Maribor
Festival prostovoljstva v Celju
22. aprila 2016 je Celjski mladinski center v okviru Informacijske točke Evropske unije Europe
Direct Savinjska v sodelovanju z Mestno občino Celje pripravil jubilejni, že 11. Festival
prostovoljstva, na katerem so podelili priznanja Naj prostovoljcem leta 2015. več >
Vir: Celjski mladinski center
»Zima prihaja«
Cilj nagradnega domišljijskega literarnega natečaja »Zima prihaja« je napovedati, kako se bo
končala šesta sezona Game od Thrones (Igra prestolov). več >
Vir: MKC Maribor
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Tudi na maturantski paradi
V petek so se ambasadorji Zavoda Varna pot pridružili maturantom na ljubljanskih ulicah.
več >
Vir: Zavod Varna pot
O strukturah v lokalnih okoljih
V petek 13.5.2016 je v Ljubljani potekalo srečanje mladih in odločevalcev pri katerem sta
sodelovali tudi Pia Uranjek in Nadin Sotošek iz MC Krško. več >
Vir: Mladinski center Krško
Kje so meje?
Zbirajo prijave v Zaposlitveni klub za mlade Ljubljana in Koper. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Igraj se z mano
Z Mednarodnim festivalskim letom Igraj se z mano želijo spodbujati aktivno sodelovanje med
otroki in mladostniki s posebnimi potrebami ter njihovimi vrstniki z značilnim razvoje. več >
Vir: Mladinski center Velenje
Nova znanja, nove priložnosti
Zavod Nefiks je v preteklih sezonah ob podpori znamke ORTO izvajal projekt Zaposlitveni
klubi za mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. S
sodelovanjem v zaposlitvenih klubih je delo dobilo 129 mladih, ki so bili vključeni v projekt v
štirih sezonah. več >
Vir: Zavod Nefiks
Natečaj: slogan za "Body COOLturen"
UNICEF Slovenija v okviru sofinanciranja s strani Urada Vlade RS za komuniciranje v okviru
prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in
migrantov organizira natečaj za slogan (moto) projekta Body COOLturen. več >
Vir: UNICEF Slovenija
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Državni kviz
Jutri se dobimo že ob osmi uri zjutraj, obljubim kavico in nekaj za pomiritev živčkov, dela bo
dovolj za vse,” je še zadnji večer pred kvizom obljublja predsednica. več >
Vir: DPM Mislinjske doline
Begunska kriza skozi oči prostovoljcev
Mladinski center Brežice predstavlja dokumentarni film, VOLUNTEERS IN THE FILED, EVS
prostovoljke v MC Brežice, Marion iz Francije. več >
Vir: ZPTM Brežice
GORENJSKA: 4. regijski dogodek
Danes poteka 4. regijski dogodek v tem letu, tokrat na Gorenjskem, v Čebelarsko razvojno
izobraževalnem centru. več >
Vir: uredništvo mlad.si
XXI. Kongres Mladega foruma SD
V soboto 28. maja je v Ljubljani potekal XXI. Kongres Mladega foruma Socialnih demokratov,
kjer so delegati izvolili novo vodstvo, ki bo forum vodilo v mandatu od leta 2016 do 2018.
več >
Vir: Mladi forum SD

ČLANKI
MAJ; Mladi in podjetništvo, Jamstvo za mlade
V mesecu maju izpostavljamo dve glavni temi meseca. Mladi in podjetništvo in Jamstvo za
mlade. Osnovni problem in eno najaktualnejših vprašanj mladih je, kako najti zaposlitev in
kako izboljšati svoje možnosti za to. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Slovenka na tekmovanju Intel ISEF
Intelov mednarodni sejem znanosti in tehnike (Intel ISEF) je največje svetovno tekmovanje za
srednješolce, ki ga organizira neprofitna organizacija Društvo za znanost in javnost, ki se
posveča vključevanju javnosti v znanstvene raziskave in izobraževanje. več >
Vir: Zveza za tehnično kulturo Slovenije
Odnosi in komuniciranje z javnostmi v MC
V torek, 10.05.2016, je Mladinska mreža MaMa organizirala usposabljanje z naslovom:
Odnosi in komuniciranje z javnostmi v mladinskih centrih! Tu je reportaža. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Start up vikend
Slovenskih Konjicah je med 6. in 8. majem potekal Start up vikend socialnih inovacij 2016. Tu
so zbrani vtisi. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Neomejen Rog trajanja
Med mednarodnimi filmskimi delavnicami Luksuz produkcije je lansko poletje nastal kratek
dokumentarec o tovarni z naslovom ROG, aprila pa se je v Rogu v prostoru Živko Skvotec
odvil tudi večer kratkih dokumentarcev Luksuz produkcije. več >
Vir: Društvo zaveznikov mehkega pristanka
Mladi z vizijo
V torek, 10. 5. 2016 je v Klubu Cankarjevega doma potekala interaktivna delavnica z
naslovom “Mladi z vizijo – Slovenija 2050“. več >
Vir: uredništvo mlad.si
7. Globalni forum
Med 25. in 27. aprilom je v Bakuju potekal 7. Globalni forum Zavezništva civilizacij Združenih
Narodov. V okviru dogodka je bil organiziran tudi Globalni mladinski dogodek, ki je
predstavljal edinstveno priložnost za medkulturno participacijo mladih, ki so aktivni na
področju medkulturnega dialoga in mladinskega dela. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Nacionalno srečanje
V petek, 13.05.2016, se je ob 9. uri pričelo Nacionalno srečanje mladih in odločevalcev, ki sta
ga v okviru projekta “Strukturirani dialog: Mladi odloča(j)mo!” organizirala Mladinski svet
Slovenije in Mladinska mreža MaMa. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Posvet - Slovenija 2050
Predstavniki Mladinskega sveta Slovenije so se včeraj, v torek 17.05.2016, skupaj s
predstavniki organizacij članic, udeležili zadnjega v vrsti posvetov v procesu oblikovanja vizije
Slovenija 2050, ki ga izvaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. več >
Vir: uredništvo mlad.si
REPORTAŽA: 4. regijski dogodek
V petek, 27.05.2016 je na Gorenjskem, v Čebelarsko razvojno izobraževalnem centru potekal
4. regijski dogodek v tem letu. Tu je reportaža z dogodka. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Vsi potrebujemo izkušnjo mentorstva"
V četrtek, 26. maja 2016 je ob 20. uri, v organizaciji Zavoda Ypsilon, potekal otvoritveni
dogodek akcije Slovenija – mentorska država, Speak up: Y.Connect. več >
Vir: uredništvo mlad.si

MNENJA
Slovenija in begunci
Danes delimo mnenje Ioane Sileanu, EVS prostovoljke v Pekarni Magdalenske mreže Maribor,
o aktualnem dogajanju v zvezi z migrantskim tokom beguncev skozi Slovenijo ter o odnosu
Slovencev do beguncev. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske Mreže
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Revolucioniraj se!
V okviru obeležbe 20 let EVS v Sloveniji se je Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z ekipo
portala mlad.si odločila, da bo izkoristila priložnost in oblikovala platformo, namenjeno
predstavitvi EVS izkušenj nekaterih članic Mreže MaMa. Tokrat je na vrsti Pekarna
Magdalenske mreže Maribor. več >
Vir: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna Magdalenske Mreže
Zmage in porazi sta dve plati medalje življenja
Tokrat je Metod Ogorevc iz SMC Celje za mlad.si zapisal usmeritve animatorjev in vzgojiteljev
na področju sprejemanja porazov in dela z mladino. več >
Vir: SMC Celje
"Da bi kot družba napredovali, se moramo veliko igrati!"
V tokratnem prispevku objavljamo zapis, ki ga je napisal Mitja Adamlje iz Mladinskega centra
Trbovlje. Z vzorčnim primerom dobre prakse iz MCT, razmišlja o pomembnosti igranja, o
ključnosti pri razvoju medosebnih spretnosti, itd. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
"Imeti družino?"
Med vikendom, v nedeljo, 15. maja, smo obeležili svetovni dan družine. Praznovanje dneva
družine je uvedla Generalna skupščina Združenih narodov, ki je leta 1993 proglasila 15. maj
za mednarodni dan družine. Ob tej priložnosti je za www.mlad.si prispevek napisala Nada
Kirn Špolar, univ. dipl. soc., 26 letna vodja Sezama, Združenja mladih, staršev in otrok. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Kje je strast med mladimi?"
V skladu z izbrano mesečno temo MLADI in PODJETNIŠVO, je uredništvo prostor kolumne
ponudilo Urši Svetelj, soustanoviteljici zavoda ImpACT. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Koliko "stane" nestrpnost?
Objavljamo prispevek, ki ga je napisal Mitja Adamlje iz Mladinskega centra Trbovlje. Tokrat o
strpnosti in nestrpnosti, o koristih onega ali tega ter o aktivnostih prostovoljcev na temo
strpnosti. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
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Na mladih svet stoji
Vtisi udeležencev iz Evropskega mladinskega dogodka 2016 Tokrat nam je Emanuela Eduard
iz Skupnosti katoliške mladine (SKAM) poslala svoje vtise in Evropskega mladinskega
dogodka 2016. več >
Vir: Društvo SKAM
Gospodarski minister Počivalšek: "V svojem okolju morate prepoznati in izkoristiti
poslovne priložnosti!"
V sklopu izbrane mesečne teme Mladi in podjetništvo in Jamstvo za mlade je za naše bralce
in bralke prispevek pripravil Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
več >
Vir: uredništvo mlad.si

INTERVJU
"Erasmus+ v Sloveniji – zgodba o uspehu!"
Tokrat se je uredništvo ob nedavnem dnevu Evrope odločilo za intervju z Urošem Skrinarjem,
direktorjem MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+; področje Mladina. več >
Vir: uredništvo mlad.si
"Področje funkcionira na 1 osebi!"
Intervju z Martino Rauter, sicer doktorico sociologije, ki že od leta 2008 opravlja funkcijo
višje svetovalke za mladino na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor (MOM),
prav tako pa je članica komisije za mladinska vprašanja MOM . več >
Vir: Mladinski kulturni center Maribor
"Da, čas 'gre' zelo hitro."
Uspešno sodelovanje med EKTC Maribor, so.p. in Zavodom za novodobno izobraževanje
poteka že tretje leto in vključuje izvajanje različne dijaške ali študentske prakse preko
programa Erasmus+ . Tokrat predstavljajo študentko Eveliino Piiroinen iz Finske, ki zaključuje
strokovno šolo na področju varnosti. več >
Vir: EKTC Maribor
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ANKETA
ANKETA ob Svetovnem dnevu podnebnih spremeb
Med vikendom, v nedeljo, 15. maja, smo obeležili svetovni dan podnebnih sprememb. V
obliki ankete smo nekaj vprašanj postavili mladinskim delavcem, vodjim mladinskih centrov
in ostalim proaktivnim posameznikom v mladinskem sektorju. več >
Vir: uredništvo mlad.si

LOKALNO
Štoparsko mesto v Šentvidu
Mladi iz Mladinskega centra MPMoste, ki deluje v okviru Sezama, so v času akcij za lepšo
Ljubljano in Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope izvedli nekaj zanimivih akcij. več >
Vir: Združenje SEZAM
Medgeneracijski družinski vikend v Veržeju
Društvo Salezijanski mladinski center Maribor in Družinski center Objem sta s skupnimi
močmi organizirala medgeneracijski družinski vikend v Veržeju med 22. in 24. aprilom 2016.
več >
Vir: SMC Maribor
Spomladanska šola kreativnosti
Mladinski center Dravinjske doline je med prvomajskimi počitnicami izvedel Spomladansko
šolo kreativnosti. Tema šole je bila 870. obletnica omembe mesta Slovenske Konjice. več >
Vir: MCDD
Razstava v preddverju dvorane Državnega sveta
Mladi ustvarjalki, Tadeji Ozmec, se je ponudila velika priložnost, ki je ne gre zamuditi. več >
Vir: Mladinski center Ormož
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Za čisto okolje
V minulem tednu so se mladi skupaj z mentorji in prostovoljci iz lokalnega okolja zbrali na
sedežu Mladinskega centra Prlekije. Izvedli so namreč čistilno akcijo, ki pa ni potekala le z
namenom čistejšega okolja, temveč je služila tudi za v premislek. več >
Vir: Mladinski center Prlekije
"Ni tako, kot bi moralo biti."
S priložnostnim kulturnim programom, v realizaciji Franca Ivaneka ter s kresom so na
Spodnjem Kamenščaku počastili Dan upora proti okupatorju ( Dan OF) in 1. maj –
mednarodni praznik dela.. več >
Vir: Mladinski center Prlekije
Multimedijski dnevi
Mladinski kulturni center Slovenj Gradec je nosilec Multimedijskega centra Koroške. Vsako
leto skupaj prirejajo multimedijske dneve – zbir različnih dogodkov za otroke in odrasle. več >
Vir: MKC Slovenj Gradec
21. Slovenski dnevi knjige
Letošnji 21. Slovenski dnevi knjige so potekali pod slogom “podzemlje“, kar pomeni, da so v
ospredje dajali tisto kar je sicer v ozadju prezrto, nevidno, neslišno. več >
Vir: Mladinski center Ormož
Srečanje jeseniških srednješolcev
V tednu, ko Evropa praznuje svoj dan, v Zavodu za šport Jesenice in Mladinskem centru
Jesenice v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice in Gimnazijo Jesenice tretje leto zapored
pripravljajo srečanje jeseniških srednješolcev, ki pa ga bo letos zaznamoval obisk dijakov
Slovenske gimnazije iz Celovca. več >
Vir: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice
Bodimo bolje pripravljeni
Kot del priprav na poletne krajevne oratorije pri Oratoriju Slovenija voditeljem oratorijev
nudijo tudi usposabljanja na dveh stopnjah. več >
Vir: Zavod Salesianum
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9. MIKK-ov šahovski turnir
V petek 6. maja 2016 je v klubskem prostoru MIKK potekal 9. šahovski turnir za osnovne šole.
Turnir je potekal v sodelovanju s Šahovskim društvom Radenska Pomgrad. več >
Vir: MIKK
Koncert skupin Kronika in Spotless minds
Programski steber Mladinskega centra Dravinjske doline “Patriot” podpira in spodbuja razvoj
glasbene kulture mladih. več >
Vir: MCDD
Otvoritev igrišča MC Krško
Na dan sončne sobote, 7. 5. 2016, po petdesetih letih od zadnje otvoritve igrišča, so se zopet
zbrali in oznanili prenovo igrišča pri Mladinskem centru Krško. več >
Vir: Mladinski center Krško
Žuram s prijatelji, ne z drogo!
V dnevih 4., 6. in 10. maja so preventivni program "Žuram s prijatelji, ne z drogo!" izvedli še v
OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče, OŠ Brežice in OŠ Bizeljsko ter zaključili z izvedbo preventivnih
aktivnosti v šolskem letu 2015/16, ki so jih letos izvajali v okviru regijskega projekta
"Preventivni mozaik Posavja". več >
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Informiranih že 250 otrok
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je z delavnicami Urice medkulturnega dialoga
dosegel že 250 otrok iz treh občin – Slovenskih Konjic, Zreč in Oplotnice. Informirani so bili o
muslimanski in romski kulturi ter o migrantski tematiki. več >
Vir: MCDD
Usposabljanje: učenje človekovih pravic
V Mladinskem centru Brežice, so 12.5.2016, skupaj s predstavnikom Amnesty Internacional
Slovenija izvedli usposabljanje za učenje človekovih pravic in uporabo participatornih metod
v neformalnem/formalnem okolju. več >
Vir: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
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Intenzivna literarna delavnica
Z namenom, da krepijo ustvarjalnost in inovativnost mladih, so v ormoškem mladinskem
centru pripravili intenzivno literarno delavnico. več >
Vir: Mladinski center Ormož
Otvoritev MC ULCA
ULCA, novi prostor mladinske participacije, kulturnega in športnega udejstvovanja ter
informiranja mladih, ki se odpira v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, s Športno
kulturnim društvom GOR in z Zavodom Bob. več >
Vir: Zavod BOB
Proslavi v Pomurju
V petek, 6. maja je bil v prostorih Mladinskega centra Prlekije priložnostni dogodek posvečen
9. maju – dnevu Evrope. več >
Vir: Mladinski center Prlekije
Mladi, podeželje in turizem
Turistična zveza Slovenije in Turistično društvo Dravograd organizirata 17. srečanje
turističnih društev podeželja v soboto, 28. maja v Grajski bajti v Dravogradu. več >
Vir: TZS
EU SI ti
6. maja 2016 se je v Celjskem mladinskem centru odvila razprava EU SI ti: Podjetniške
inovacije – od ideje k praksi, ki jo je organizirala Europe Direct Savinjska. več >
Vir: Celjski mladinski center
Mladi nad japonski dresnik
Skupina mladih iz MP MOSTE in Delavnice konceptov, ter 5 dijakinj iz BIC in še nekaj
prostovoljcev, skupaj 24 rok, se je v okviru Tedna mladih, spopadlo z japonskim dresnikom
na PST, blizu Kosez v Ljubljani. več >
Vir: Združenje SEZAM
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Rosa je bosa...
V sredo, 25. 5. 2016, bo v amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in v dvorani
Gustaf v Kulturnem centru Pekarna potekal celodnevni dogodek z naslovom “Rosa je bosa,
ker je prekarka”, na katerem bodo naslavljali problematiko prekarnega zaposlovanja mladih.
več >
Vir: Pekarna Magdalenske mreže
Sprejemaj in ne spreminjaj
V sredo, 18. 5. 2016, so se ponovno zbrali na že drugem tematskem večeru “Ne-moč
odnosa“, ki letos potekajo pod okriljem Društva SMC Maribor in Družinskega centra Objem.
več >
Vir: SMC Maribor
Obisk odločevalcev v BOBu
V torek, 10. 5. 2016, so imeli sodelavci in partnerji Zavoda Bob možnost, da svoje delovanje –
projekte, sodelavce, cilje, ideje, metode in vrednote – predstavijo delegaciji predstavnikov
vlade in Mestne občine Ljubljana. več >
Vir: Zavod BOB
MCju v dar avto prikolica
Animator Mladinskega centra Prlekije Drago Vaupotič je bil presenečen, ko je v službi sprejel
telefonski klic in so mu sporočili, da jim bosta zakonca Nemec podarila avto prikolico. več >
Vir: Mladinski center Prlekije
Študijski krožek – Strastneži
Na Socialni akademiji začenjajo z novim študijskim krožkom, začasno imenovanim Strastneži,
katerega namen je pomagati posameznikom odkrivati njihovo osebno poslanstvo poklicanost
ali strast. več >
Vir: Socialna akademija
Prazgodovinska kmetija Praštirc
V začetku junija 2013 so v razgibani pokrajini sredi Posavskega hribovja, v Zagorju ob Savi,
pričeli graditi Prazgodovinsko kmetijo Praštirc, rekonstrukcijo železnodobne hiše z dvoriščem.
več >
Vir: MCZOS
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Albanska kultura v Zrečah
Mladinski center Dravinjske doline izvaja projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga,
ki ga sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje. več >
Vir: MCDD
Raznolika slika
V sredo, 18. 5. 2016 je Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez sodelovalo pri osrednjem
dogodku na Festivalu prostovoljstva z interaktivno socialno igro “Raznolika slika-Portret z
neznancem“. več >
Vir: Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Arrivederci Maribor!
V mesecu aprilu so v EKTC Maribor gostili italijanskega dijaka. Riccardo Sanchez je 19 – letni
dijak iz Riminija iz Italije, ki obiskuje srednjo turistično šolo. Slovenijo je obiskal v sklopu
Erasmus + prakse. več >
Vir: EKTC Maribor
Begunci so/beguncev ni
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je skozi cikel dogodkov Gradnja strpnosti ter drugih akcij
že več let angažirano na področju razvoja strpnosti in razumevanja manjšin in
marginaliziranih skupin. več >
Vir: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli
Deželica sanj v mestnem parku
Mestni park Trbovlje je na sončno soboto zaživel v vsej svoji pravljični lepoti. več >
Vir: Mladinski center Trbovlje
14. državna kiparska delavnica LES
V Mladinskem centru Šmartno ob Paki so pretekli vikend (od 27. do 29. maja 2016) že
tradicionalno gostili 14. državno kiparsko delavnico LES. več >
Vir: Mladinski center Šmartno ob Paki

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.

NACIONALNO
Nacionalno srečanje mladih in odločevalcev
Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa vabita na nacionalno srečanje mladih in
odločevalcev. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Natečaj Davki in jaz
Z javnimi financami država zagotavlja delovanje in distribucijo vrednih in pomembnih javnih
dobrin, ki prebivalcem omogočajo boljše življenje, kot so šolstvo, zdravstvo, varnost. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
Tumova štipendija za študijsko leto 2016/17
Univerza v Ljubljani je razpisala Tumovo štipendijo za študijsko leto 2016/2017. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Seja ESS brez mladih!
6.5.2016 je potekala seja 288. seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Seja je bila namenjena
predstavitvi Bele knjige o pokojninah socialnim parterjem. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Izvedbeni načrt Jamstva za mlade
Vlada RS je sprejela Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016 – 2020. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mentorsko povezujejo Slovenijo - bodite zraven!
Konec maja Zavod Ypsilon, pričenja z vseslovensko akcijo Slovenija – mentorska država, ki
poteka v okviru Tedna za vseživljenjsko učenje. Namen akcije je dvigniti ozaveščenost o
pomenu mentorstva in spodbujati k medgeneracijskemu sodelovanju. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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5 let podeljevanja certifikata
Letos obeležujemo 5 let podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina. Od prve podelitve
certifikatov do danes je Slovenija bogatejša za 24 občin, ki se upravičeno ponašajo z nazivom
Mladim prijazna občina. Certifikat podeljuje Inštitut za mladinsko politiko. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko
Volitve predstavnika v SVM
Mladinska mreža MaMa napoveduje volitve nadomestnega člana/članice mladinskih centrov
v Svet Vlade RS za mladino. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
22.870 mladih brezposelnih
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak je na
novinarski konferenci predstavila aktualne razmere na trgu dela in nove ukrepe in programe
aktivne politike zaposlovanja in programa Jamstvo za mlade. Izpostavila je mlade. več >
Vir: uredništvo mlad.si
NAPOVED - “PARTICIPACIJA MLADIH: izzivi in rešitve!"
Vabljeni na posvet »Participacija mladih: Izzivi in rešitve«, ki ga organizira Mladinski svet
Slovenije, tudi tokrat v sodelovanju z dr. Tomažem Deželanom. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Usposabljanja za trenerje v mladinskem delu
Movit, Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, je pričel z lanskim letom
pripravljati strategijo vlaganja v razvoj kompetenc trenerjev v (mednarodnem) mladinskem
delu. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Anketa za najemnike 2015
V okviru kampanje Gremo na svoje vas vabimo na predstavitev rezultatov Ankete za
najemnike 2015, ki bo jutri, v torek, 24. maja ob 11:00, v prostorih Muzeja sodobne
umetnosti Metelkova. več >
Vir: uredništvo mlad.si
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Napovedan kandidacijski postopek
Mladinska mreža MaMa napoveduje volitve nadomestnega člana/članice mladinskih centrov
v Svet Vlade RS za mladino. več >
Vir: Mladinska mreža MaMa
Dijaško podjetje leta 2016
13. maja se je 39 slovenskih dijaških podjetij iz različni srednješolskih programov pomerilo na
sejmu v Ljubljani, strokovna komisija pa je na podlagi širokega nabora kriterijev izbrala
najboljše dijaško podjetje, ki bo od 25. do 28. julija zastopalo Slovenijo na evropskem
tekmovanju v Luzernu v Švici. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Akademija za integracijo migrantov
SLOGA in Slovenska filantropija vas vabita na dvo-dnevno brezplačno usposabljanje na temo
učinkovite integracije migrantov v lokalno okolje. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mladim prijazna občina x2
bjavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata
Mladim prijazna občina 2016─2020 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki
naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu. več >
Vir: Inštitut za mladinsko politiko

MEDNARODNO
Eurodeskov pregled leta 2015
Evropska pisarna Eurodesk je izdala pregled leta 2015. več >
Vir: uredništvo mlad.si
EVS food tržnica
V soboto, 16.4., so v sklopu medgeneracijskega festivala izvedli “evs food” tržnico. več >
Vir: Mladinski center Velenje

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.

Tečaj usposabljanja v Jordaniji
Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je v mesecu aprilu petim mladim omogočil
udeležbo na tečaju usposabljanja na temo podjetništva z nazivom Pathways to
Entrepreneurship. več >
Vir: MCDD
EVS European Youth Card Awards
Natečaj EVS European Youth Card Awards je namenjen obeležitvi dosežkov mladih v
projektih evropske prostovoljne službe. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mednarodna mladinska izmenjava
Zavod Pelikan – Karitas išče eno dekle in enega fanta, stara med 18 in 25 let, za mednarodno
mladinsko izmenjavo “O.D.A. – overcoming drug addiction”. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Udeležba na mednarodnem usposabljanju
Program Erasmus+ Mladi v akciji je leta 2014 s seboj prinesel novost, ključni ukrep 2, ki je bil
namenjen v prvih letih bolj transnacionalnim mladinskim pobudam, saj nihče ni prav vedel
kaj strateška partnerstva so. več >
Vir: Mladinski center Krško
Dan Evrope
Danes, 9. maja praznujemo dan Evrope. Na ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko
pomembne Schumanove deklaracije. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Mednarodna izmenjava - prijavi se
V juliju bo bo med 24. in 31.7. potekala mednarodna izmenjava “Citizenship in action,”
namenjena mladim med 15. in 19. letom. več >
Vir: Zavod Nefiks
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Zaključni EVS projekt
“Under the same Sun” je naslov zaključnega EVS projekta prostovoljcev Vivi, Diega in Alegre,
ki prihajajo iz Španije in Madžarske, v preteklih mesecih pa so prostovoljno službo opravljali v
Mladinskih centrih Zagorje ob Savi, Trbovlje in Velenje. več >
Vir: MCZOS
Z Albanci po slovensko
V četrtek, 12. 5. 2016, so v društvu SMC Maribor nestrpno pričakali goste – cel avtobus
mladinskih delavcev in animatorjev iz Albanije, s katerimi so se srečali na mednarodnem
izpopolnjevanju animatorjev. več >
Vir: SMC Maribor
Mednarodni dan muzejev
Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot Mednarodni dan
muzejev, z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto
se temu prazniku pridružuje več muzejev, tudi slovenskih. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Projekt PYTBUL; Newsletter No. 1
Predstavljamo strateško partnerstvo Erasmus+: PYTBUL – Post-YU Trilateral Bottom Up
Learning. več >
Vir: Zavod BOB
NAPOVED - Mednarodna konferenca POVEZUJEMO
Mladinski svet Slovenije, v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade Republike Slovenije za
Slovence v zamejstvu in po svetu, organizira mednarodno konferenco Povezujemo. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Projekt Europeers
Med 15. aprilom in 20. junijem 2016 bo Celjski mladinski center izvajal delavnice Destinacija
EVS … Priprava na vzlet. več >
Vir: Celjski mladinski center
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EYE 2016
Med 20. in 21. majem je v Strasbourgu potekal Evropski mladinski dogodek. Že drugič (prvi
EYE je potekal leta 2014) se je na enem izmed največjih evropskih srečanj mladih zbralo več
kot 7500 mladih iz cele Evrope. več >
Vir: uredništvo mlad.si
Za otroke v kriznih razmerah
Evropska unija in UNICEF sta lansirala kampanjo #EmergencyLessons, ki poudarja
pomembnost izobraževanja za otroke v kriznih razmerah. več >
Vir: Društvo UNICEF Slovenija
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