PROGRAM MLADINSTIVALA
Mladinstival bo potekal 9. maja 2017 med 9.30 in 17.00 uri na Gospodarskem razstavišču, v Hiši EU
in na ploščadi med Hišo EU in Gospodarskim razstaviščem.
1. prizorišče: Hiša EU
10:00-12:00 Dialog evropske komisarke Violete Bulc z mladimi na temo prihodnosti Evropske unije
Organizator: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
V world caféju bo evropska komisarko za promet Violeto Bulc z mladimi preteklost EU povezali s
sedanjim trenutkom in pogledom v prihodnost. Predvsem pa bodo udeleženci na omizjih, po tehniki
svetovne kavarne, skupaj razmišljali, razpravljali, se poslušali, pisali in risali in predlagali zamisli in
odgovore na naslednja vprašanja: Kaj smo v EU dosegli doslej in kako razumemo izzive sedanje EU?
Kakšna naj bo EU v prihodnje? Kaj moramo storiti za to? Katere rešitve in usmeritve mladi predlagate
odločevalcem v Sloveniji in EU?
2. prizorišče: Dvorane Povodni mož I-IV
Povodni mož I in II
12:00-13:30 Odprta seja Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino
Organizator: Vlada Republike Slovenije
Seja Sveta Vlade RS za mladino, posvetovalno telo vlade za področje mladih, bo tokrat izjemoma
potekala v malce drugačni sodelovali predsednik vlade in pristojni ministri za področja in politike, ki
zadevajo mlade. S predstavniki mladih bodo razpravljali o ključnih izzivih, s katerimi se trenutno
soočajo mladi v Sloveniji in Evropski uniji in ustvarili prostor za predstavitev prihodnjih načrtov vlade
na tem področju.
15:00-19:00 Generalna skupščina agencije ERYICA
Organizator: MISSS in Urad RS za mladino
Otvoritveni del generalne skupščine ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency)
bo poleg otvoritve predstavil mrežo in njeno delovanje predstavil slovenskim mladinskim delavcem,
strokovni javnosti in članom mreže. Predstavljene bodo tudi oblike in razvoj sodelovanja,
povezovanja, skupnega nastopa in razvoja treh najpomembnejših evropskih mrež na področju
informiranja mladih (Eryica, EYCA in Eurodesk). Aktivnost bo potekala v angleškem jeziku.
Povodni mož III
14:00-15:30 Zaključna konferenca projekta Junaki zaposlovanja
Organizator: Mreža MaMa, Zveza sindikatov Slovenije, Mladi Plus (v primeru lepega vremena bo
aktivnost izvedena v okviru Odprtega prostora na ploščadi)
Junaki zaposlovanja - Vrnimo si prihodnost je zaključni dogodek projekta Jamstvo na poti, ki ga
izvajata Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (Sindikat Mladi plus) in Mladinska mreža MaMa. Pri
projektu gre za promocijo ukrepov sheme Jamstva za mlade, dostojnega dela in aktivne participacije
mladih, s poudarkom na ozaveščanju mladih o možnostih, ki jih imajo. Na zaključnem dogodku bodo
predstavljeni rezultati projekta, prihajajoči ukrepi, mladi pa bodo imeli možnost tudi podati predloge
s področja zaposlovanja.

15:30-17:00 Delavnica o vključevanju Romov v mladinsko delo
Organizator: Mladinski svet Slovenije
Delavnico bodo izvedli predstavniki romske skupnosti (Romski akademski klub), ki bodo na podlagi
lastnih zgodb predstavili izzive, s katerimi se soočajo mladi Romi pri vključevanju v družbo. V okviru
delavnice bodo odgovorili tudi na številne stereotipe (mite), ki se jih pripisuje Romom.
Povodni mož IV*
* V primeru slabega vremena bo tukaj izveden del programa Odprtega prostora na ploščadi). Za več
informacij se obrnite na Info točko v Hiši EU.
3. prizorišče: Preddverje Marmorne dvorane
10:00-15:30 Hackathon mladinskega dela
Organizator: Movit
Hackathoni niso namenjeni zgolj reševanju izzivov v poslovnem okolju, ampak omogočajo tudi
izražanje samega sebe in kreativnosti posameznikov, bodisi s pomočjo tehnologije ali preprosto s
pomočjo svinčnika, lista papirja in prave ideje. Gre za organizirane skupine, ki ustvarijo edinstvene
rešitve na podlagi dodeljenih izzivov. »Hackathon mladinskeg dela« bo v svoji premierni različici
potekal samo 6 ur. S kakšnim izzivom se bodo spopadle ekipe, pa bo potrebno preveriti v preddverju
Marmone dvorane.
4. prizorišče: Odprti prostor na ploščadi*
9:30-16:00
Društvo Parada ponosa
Projekt "Kultura poniževanja": razstava plakatov
10:00 interaktivna delavnica na temo medvrstniškega nasilja in nasilja na spletu
Razstava in interaktivna delavnica, namenjena dvigovanju zavesti o problemu medvrstniškega nasilja
- bullyinga in nasilja na spletu - cyberbullyinga na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.
Plakate sta pripravila dva mlada artivista, ki sta sama preživela hude oblike nasilja.
Ljudska univerza Radovljica
12:00 Lutkovna predstava za odrasle Sneguljka in sedem palčkov
Namen interaktivne lutkovne predstave Sneguljka in sedem palčkov v izvedbi mladih iz programa
Projektno učenje za mlajše odrasle in Mladinskega dnevnega centra Kamr je na humoren način
seznaniti ljudi s kulturo izbranih narodov in hkrati spodbuditi gledalce k razmisleku o stereotipih in
predsodkih do določenih narodov.
Mladinski center Ulca
10:00, 12:00, 14:00 Lov na zaklad po mladinskih aktivnostih v okolišu
Na odprtem prostoru bo zbirno mesto lova na zaklad po mladinskih aktivnostih, od koder se bodo
lahko obiskovalci v določenih časovnih intervalih odpravili na pot med petimi postojankami, kjer se
bodo dogajale aktivnosti za mlade - to so Hiša Evropske unije, Pionirski dom, Zavod Bob, Severni
mestni park Navje, z zaključkom v Mladinskem centru ULCA v podhodu železniške postaje.

Zavod Voluntariat
Mednarodno prostovoljstvo in globalna soodvisnost: kviz, zemljevid sveta
Na stojnici bodo potekale različne krajše aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo vsi obiskovalci - zemljevid
sveta, kviz in druge aktivnosti, namenjene spodbujanju mladih k mednarodnem prostovoljstvu in
razmišljanju o temah globalne soodvisnosti in odgovornosti.
Društvo salezijanski mladinski center Maribor
Didaktične sestavljanke iz recikliranih materialov
Socialni cirkus
Predstavitev didaktičnih sestavljank iz recikliranih materialov in aktivnosti socialnega cirkusa
(žongliranje, diabolo, kitajski krožniki).

Zveza AIESEC Slovenija
Razvojni cilji Združenih narodov
Namen predstavitve je povečati poznavanje razvojnih ciljev Združenih narodov med mladimi in jim
pokazati, kako jih lahko naslovijo ter prispevajo k spremembam v svetu – tudi tako, da odidejo v
tujino preko programov zveze AIESEC in kasneje pripeljejo pridobljeno znanje nazaj v Slovenijo.
Mladinski center Litija
Igre, namenjene kakovostnemu preživljanju prostega časa
Predstavitev mladinskega centra in aktivnosti, ki jih ponuja, z aktivnostmi projektov evropske
prostovoljske službe. Gostujoči prostovoljci EVS bodo pripravili igre, namenjene kakovostnemu
preživljanju prostega časa.
Študentski domovi Univerze v Mariboru
Obštudijske dejavnosti Študentskih domov UM
Predstavitev možnosti bivanja v študentskih domovih in ponudbe obštudijskih dejavnosti, ki jih
organizirajo za mlade.
Evropski mladinski parlament Slovenije
14:00 delavnica: zaupanje in krepitev medsebojnih odnosov
Predstavitev »team-building« aktivnosti, ki jih uporabljajo za krepitev povezanosti in medsebojnega
zaupanja. Cilj iger je poglobiti zaupanje med člani skupine in krepitev medsebojnih odnosov. S
sodelovanjem v delavnici lahko udeleženci krepijo socialne in govorniške veščine, ki jih lahko nato
uporabijo v zasebnem in javnem življenju.
Zavod Nefiks
Activity Karierko: poklici
Aktivnost bo potekala podobno kot igra Activity, ki jo je Zavod Nefiks priredil za svoje potrebe in se
imenuje Karierko, kjer bodo gesla 'poklici', namenjena pa je spodbujanju razmisleka o poklicih.
Sindikat Mladi plus
Kažipot do dostojnega dela
Predstavitev sindikata in njihovega projekta Kažipot do dostojnega dela. Za udeležence so pripravili
sindikalno kolo - kviz s sindikalnimi temami in interaktivno igro ugotavljanja kršitev v oglasih za delo.

Mladinski center Krško
15:00 Live Space Jam - delavnica ustvarjanja lastne glasbe
Interaktivna delavnica, v okviru katere lahko mladi ustvarjajo lastno glasbo. S pomočjo mentorja in
opreme bodo lahko udeleženci ustvarili lastno elektronsko glasbo ali glasbeno predlogo za
ustvarjanje rap glasbe.
Združenje DrogArt
Igra Furaš 0,0, pijana očala, kviz o zmanjševanju tveganj
Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v igri Furaš 0,0, ki na zabaven način osvešča o tveganjih,
povezanih z vožnjo in uporabo alkohola ter ostalih drog. Preizkusili bodo lahko pijana očala, ki
simulirajo občutek alkoholiziranosti in preizkusili svoje znanje v kvizu o zmanjševanju tveganj,
povezanih z uporabo nekaterih psihoaktivnih substanc.
Socialna akademija
Popotniški izziv Skupaj obkrožimo svet
Kratki video prispevki o najbolj norih dogodivščinah udeležencev v tujini z namenom promocije mota
popotniškega novinarstva "Potuj. Misli. Deli." Filmčki bodo objavljeni tudi v odprtem zemljevidu
Googlemaps.
Aktivisti
Predstavitev NPK mladinski delavec
Mlade udeležence bodo informirali o nacionalni poklicni kvalifikaciji Mladinski delavec (NPK), vsebini
in pogojih za pridobitev NPK ter o postopku sprejemanja oz. potrjevanja NPK, ki trenutno poteka.
Zavod Ypsilon
Promocijske aktivnosti o mentorskem sodelovanju
Predstavitev akcije »Slovenija – mentorska država«, katere namen je spodbujati medgeneracijsko
sodelovanje in dvosmerno mentorstvo, povečati zaposljivost mladih, dvigniti ozaveščenost o pomenu
mentorskega povezovanja in spodbujanje vseživljenjskega razvoja kompetenc ter pretok znanja in
informacij.
Mladinski center Podlaga
Ustvarjanje kreativnih prispevkov za objavo v KreaZIN-u
Predstavitve aktivnosti mladinskega centra, med njimi tudi izdajanja biltena "KreaZIN iz podzemlja".
Obiskovalci bodo lahko ustvarjali kreativne prispevke, najboljša dela pa bodo objavljena v naslednji
številki KreaZINa.
Društvo za kulturo inkluzije
Prostovoljci EVS in inkluzija
Predstavitev delovanja društva, med drugim tudi sodelovanja v projektu EVS, zato bodo na aktivnosti
sodelovali tudi prostovoljci EVS. Ker bo v kratkem potekal eden izmed največjih inkluzivnih dogodkov,
ki jih organizirajo, bodo predstavljene tudi možnosti prostovoljnega sodelovanja v sklopu slednjega.
Mladinska postaja Moste
Okoljska problematika, projekt "Ne nabavi, popravi"
Predstavitev projekta »Ne nabavi, popravi« namenjenega okoljski kampanji, katere cilj je ozavestiti
mlade o problematiki prekomernega potrošništva in njegovem (ne)posrednem negativnem vplivu na
naše okolje in tudi na nas same.

Mladinski center Zagorje ob Savi
Predalnik presenečenja
Predalnik presenečenja vas bo presenetil z nekaj krajših aktivnosti za obiskovalce in promocijskimi
materiali. Več ne smemo izdati. ;-)
Movit
Živa knjižnica in predstavitev EVS
V okviru Žive knjižnice bodo obiskovalci lahko poklepetali s prostovoljci EVS in izvedeli več o njihovi
izkušnji ter sodelovali v velikem fotografskem izzivu ;-) Na stojnici bodo na voljo različni materiali o
programu Erasmus+: Mladi v akciji s poudarkom na evropski prostovoljski službi.
* V primeru slabega vremena bo del programa Odprtega prostora izveden v dvorani Povodni mož IV,
del pa v Preddverju Marmorne dvorane. Za več informacij se obrnite na Info točko v Hiši EU.
5. prizorišče: Glavni oder
10:00-17:00 Spremljevalni DJ program v organizaciji neformalne skupine mladih Klubska scena
9:30-10:00 Otvoritev Mladinstivala
11:30-12:00 DJ intervencija: DJ Jani (Janez Škulj) & DJ Uri (Uroš Skrinar)
13:30-14:00 Praznovanje treh rojstnih dni s torto – Movit 20, Erasmus+ 30 in Evropska unija 60
16:00-16:30 Zaključek hackatona mladinskega dela
16:30-17:00 Zaključek Mladinstivala

