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12. 8. 2021
Mednarodni dan mladih

26. 8. 2021
Prostovoljec leta

OKTOBER
8. 10. - 9. 10. 2021

EYE 2021

SEPTEMBER

26. 9. - 1. 10. 2021
Evropska mladinska konferenca

NOVEMBER
17. 11. 2021

Posvet mladinskega sektorja

JULIJ

DECEMBER
9. 12. 2021

47. Seja Zbora MSS

9. 12. 2021
46. Koordinacija MSLS
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Posvet mladinskih organizacij 
22. 6. 2021

Izvedba projektov Poveži in 
reaktiviraj skupnost!

Izvedba projektov Poveži in 
reaktiviraj skupnost!

 Rok za prijavo na razpis
prostovoljec leta

1. 7. 2021

16. 9. - 19. 9. 2021

Seja KMP

Usposabljanje za trenerje v 
mladinskem delu

28. 10. - 31. 10. 2021

Mednarodna konferenca
Povezujemo 2021 za zamejske

mladinske organizacije

10. 9. - 11. 9. 2021
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Posvet mladinskih organizacij bo namenjen neformalnemu 
pogovoru o stanju in delovanju organizacij. Predstavniki 
organizacij si bomo izmenjali dobre prakse in nasvete, ki 
pripomorejo našim organizacijam pri boljšem delovanju 
ter se pogovorili o posledicah epidemiološke krize. 
Prav tako bo posvet namenjen izmenjavi mladinskih 
problematik, ki so jih organizacije zaznale na svojem 
področju delovanja ter iskanju skupnih točk namenjenih 
njihovemu reševanju. Posvet bo priložnost za navezovanje 
stikov in povezovanje mladinskih organizacij, saj je za 
mladinske organizacije povezovanje nujno, tako na 
nacionalnem kot lokalnem nivoju, ker si s tem povečamo 
svojo pogajalsko za kreiranje družbenih sprememb

POSVET NACIONALNIH MLADINSKIH 
ORGANIZACIJ
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Prijavi aktivnost v svoji 
lokalni skupnosti!

Prostovoljci širom Slovenije bomo skupaj pod pokroviteljstvom mladinskih 
organizacij in ostalih nevladnih organizacij združili svoje moči. Skupaj bomo 
pomagali tistim v naših lokalnih skupnostih, ki se jih epidemija COVID-19 najbolj 
dotaknila (npr. organizirali koncert za dom starejših občanov, organizirali 
delovno akcijo pomoči potrebnim, ali karkoli drugega kar bo pomagalo vaši 
lokalni skupnosti pri ponovni vzpostavitvi povezanosti tam, kjer so je epidemija 
zaustavila).
Organizacijam bomo pomagali pri identificiranju najbolj pomoči potrebnih, ter 
pri pripravi aktivnosti, ter promociji dogodka. Vsaka sodelujoča organizacija 
prejme tudi:

• paket pisarniškega materiala;
• paket prve pomoči;
• financiranje nakupa potrošnega materiala v vrednosti do največ 100 €,
• praktična darila za ekipo prostovoljcev.

POVEŽI IN REAKTIVIRAJ SKUPNOST!
(PROJEKT - UNITE LOCALLY TO RECONNECT AFTER COVID)

https://podio.com/webforms/26307981/1985310
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Mladinski svet Slovenije že devetnajstič podeljuje 
nagrade Prostovoljec leta, v okviru katerega bomo izbirali 
najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, 
Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski 
projekt za preteklo leto.
Zaradi vse manjše participacije mladih v različnih 
sferah družbe, nezadostnega ugleda prostovoljskega 
dela ter splošnega nerazumevanja tovrstnega dela se 
je Mladinski svet Slovenije v letu 2002 odločil pripraviti 
projekt nacionalne razsežnosti. Organizirali smo natečaj, 
s katerim bomo vsako leto izbirali najboljše prostovoljce. 
Ne ker bi želeli spodbujati tekmovalnost med njimi, temveč 
da bi pokazali javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno, 
koristno tako za prostovoljce kot družbo in predvsem, da 
si zasluži ugled in pozornost.
V letu 2008 je častno pokroviteljstvo nad projektom 
prevzel predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, 
od leta 2013 pa s to tradicijo nadaljuje Borut Pahor. 
Zaključna slovesnost bo potekala na Brdu pri Kranju, 
častni pokrovotelj je predsednik države Borut Pahor.

PROSTOVOLJEC LETA

26. 8. 2021
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Vabimo vas na štiridnevno usposabljanje, kjer boste 
spoznali veščine s katerimi skupino učinkovito peljete 
skozi vse faze projekta. Veščine pridobljene tekom 
usposabljanja vam bodo pomagale, da boste preko 
lokalnih dejavnosti lahko ustvarjali spremembe. Trening 
vam bo dal tako menedžerske kot trenerske veščine, ki jih 
potrebujete za učinkovito vodenje timov in skupin.

IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA VODJE 
DOGODKOV (PROJEKT - UNITE LOCALLY TO 
RECONNECT AFTER COVID)

16. 9. - 19. 9. 2021
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Evropska mladinska konferenca je organizirana kot 
glavni dogodek vsake od treh držav, ki sodelujejo v pri 
organizaciji 18-mesečnega cikla mladinskega dialoga 
na evropski ravni. Na konferenci se vsakih 6 mesecev 
zbere okoli 200 predstavnikov mladih, oblikovalcev 
politik in strokovnjakov s področja mladinskega sektorja. 
Namen konference v Sloveniji je vrednotenje celotnega 
procesa 8. cikla mladinskega dialoga ter končno 
oblikovanje priporočil mladih EU ter državam članicam 
podati smernice za implementacijo 9. cilja ‘Participacija 
in prostor za vse’ na vseh ravneh (lokalna, nacionalna, 
regionalna, evropska). Vsebina bo služila oblikovanju 
resolucije Sveta EU, ki jo bodo ministri za mlade sprejeli 
novembra 2021. 

EVROPSKA MLADINSKA KONFERENCA

26. 9. - 1. 10. 2021
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Mladinski svet Slovenije organizira intenzivno 
usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. Lokacija 
usposabljanja bo izven Ljubljane (točno lokacijo bomo 
sporočili naknadno).

Namen usposabljanja je usposobiti trenerje v mladinskem 
delu za pripravo, izvedbo in vrednotenje usposabljanj v 
mladinskem delu; delo z mlajšimi odraslimi; načrtovanje 
sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji 
organizaciji; izobraziti potencialni kader za Bazen 
trenerjev MSS.

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja: mladinsko 
delo, vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski 
organizaciji; vrste izobraževanja; delo z mlajšimi 
odraslimi; zakonitosti učinkovitega učenja; načrtovanje 
usposabljanja; izvedba usposabljanja, stik s skupino in 
posamezniki; metode dela na usposabljanjih; vrednotenje 
usposabljanja; priprava gradiv; delo v skupini, vodenje 
skupine; fasilitacija v mladinskem delu; priložnost za 
spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo 
izkušenj.

USPOSABLJANJE ZA TRENERJE V 
MLADINSKEM DELU
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Nacionalni posvet mladinskega sektorja je letni 
dogodek, namenjen 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. Na posvetu vsako leto pogledamo 
aktualne problematike in skupaj iščemo načine za njihovo 
reševanje. Na nacionalnem posvetu mladinskega sektorja 
bodo podeljena državna priznanja v mladinskem sektorju 
za leto 2020 in pregledana priporočila, ki smo jih ustvarili 
na zadnjem posvetu ter pregledali njihovo realizacijo.

NACIONALNI POSVET MLADINSKEGA 
SEKTORJA

(PREDVIDOMA)17. 11. 2021
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Letos smo osredotočeni na tri pomembne tematike, ki jih zasledujemo na MSS. Veseli bomo v kolikor bomo 
lahko združili moči in se medsebojno podprli. Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč pri organizaciji 
aktivnosti,  ki vam bodo pomagale aktivirati mlade, tako v vašem lokalnem okolju kot širše ali pri vodenju 
vaše organizacije oz. organizacije vaših aktivnosti na področju zagovorništva. 

Več o projektih na www.mss.si

SODELUJ Z MSS!

• podpora na dogodkih 
na temo odpravljanja 
posledic epidemije,

• oblikovanje 
protikoronskega paketa 
za mlade,

• aktivno državljanstvo in 
politična participacija 
mladih med pandemijo.

MLADI IN COVID-19

• podpora pri vzpostavitvi 
ali delovanju 
Mladinskega sveta 
lokalne skupnosti,

• podpora pri vzpostavitvi 
ali delovanju organizacij,

• povezovanje mladinskih 
organizacij,

• vzpostavitev ali 
nadgradnja sodelovanja 
z občino,

• mladinski dialog z 
odločevalci.

PARTICIPACIJA MLADIH

Sodelovanje in organizacija 
aktivnosti na naslednje 
tematike:
• oblikovanje Virtualni 

prostori za mlade,
• mladi na javnih površinah 

v mestu in podeželju,
• inkluzivni prostori za 

mlade.

PROSTORI ZA MLADE
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Podpora na dogodkih na temo odpravljanja posledic epidemije  (identificiranje 
potreb iz lokalnega okolja, sestavljanje ekipe in povezovanje s potencialnimi sponzorji, 
odločevalci na občini itd, načrtovanje lokalnih dogodkov, pridobivanje sredstev prek 
razpisov, izvedba in vrednotenje projekta);

Oblikovanje protikoronskega paketa za mlade (kako bi izgledal protikoronski paket? 
Dogodek, kjer mladi in mladinske organizacije skupaj oblikujejo predloge (s podporo 
temeljnih dokumentov - naših priporočil 8. cikla in raziskav);

Aktivno državljanstvo in politična participacija mladih med pandemijo (kako biti 
aktiven del skupnosti v času COVID-19).

MLADI IN COVID-19
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Podpora pri vzpostavitvi ali delovanju Mladinskega sveta lokalne skupnosti (krovno 
združenje mladinskih organizacij, ki na lokalni ravni zastopa interese mladih in mladinskih 
organizacij);

Podpora pri vzpostavitvi ali delovanju organizacij (sprememba statuta ali drugih 
dokumentov, vzpostavitev ekipe in uvajanje novih generacij, priprava načrtov dela, itd);

Povezovanje mladinskih organizacij (srečanje/teambuilding mladinskih organizacij v 
občini, priprava skupnih projektov);

Vzpostavitev ali nadgradnja sodelovanja z občino:
- Organi in mehanizmi za soodločanje mladih (npr. komisija za mladino, odbor za 
mladino, participativni proračun - kako deluje, kampanja med mladimi, itd)
- Posvet o željah in potrebah mladih; 
- Posvet o idejah za implementacijo ukrepov;
- Mehanizmi za spremljanje in vrednotenje ukrepov za mlade;
- Digitalni mehanizmi in orodja za participacijo;

Mladinski dialog z odločevalci (predstavitev evropskega mehanizma, dobrih praks, 
možnosti za sodelovanje).

PARTICIPACIJA MLADIH
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Sodelovanje in organizacija aktivnosti na naslednje tematike:

- Virtualni prostori za mlade (varni prostori za mlade na spletu in virtualni prostori 
za mlade, sovažni govor na spletu)
- Mladi na javnih površinah v mestu in podeželju? (kje se lahko mladi družijo/
zbirajo? Kako vzpostaviti prostor za mlade?) 
- Inkluzivni prostori za mlade (kako vzpostaviti varne in dostopne prostore za vse 
mlade)

PROSTORI ZA MLADE
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Pomagamo vam lahko pri organizaciji aktivnosti, kot na primer:

POSVET

SESTANKI

KONFERENCA

DELAVNICE

ONLINE DOGODKI
DRUGE OBLIKE

PO VAŠIH ŽELJAH

USPOSABLJANJE
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https://podio.com/webforms/25797863/1926431
https://podio.com/webforms/25797863/1926431
https://podio.com/webforms/25797863/1926431


Mladinski svet Slovenije 
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana

+386 01 425 60 55
info@mss.si

http://mss.si/

@mladinski_svet_slovenije

MSS - Mladinski svet Slovenije

VEČ O PROJEKTIH

http://mss.si/
https://www.instagram.com/mladinski_svet_slovenije/
https://www.facebook.com/mladinski.svet
https://mss.si/projekti/opisi-aktualnih-projektov/

