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ZADEVA: Vabilo k oblikovanju prispevka za portal mlad.si na temo poletnega dogajanja v 

mladinskem sektorju 

 

Pozdravljeni, 

 

na portalu mlad.si si nenehno prizadevamo za krepitev prepoznavnosti mladinskega sektorja skozi 

deljenje uspešnih zgodb mladih in mladinskega dela. Tokrat se, obdobju primerno, osredotočamo na 

poletne aktivnosti. Poletje je namreč čas, ko mladinski centri in organizacije pripravljate 

pestre poletne programe ter s tem mladim v svoji okolici nudite kakovostno preživljanje 

počitnic in pridobivanje izkušenj ter dodatnih znanj, ki jih ponuja mladinsko delo. Letošnje 

poletje je zaradi nekaterih ukrepov za preprečevanje širjenja novega korona virusa zagotovo 

drugačno, vendar kljub temu verjamemo, da poletno vzdušje ustvarjate skozi pestro paleto dogajanja 

in aktivnosti za mlade – tudi digitalnih.  

 

Pestrost mladinskega sektorja pri nas je naša velika dragocenost in prav je, da pokažemo svoje delo in 

ga približamo mladim ter širši javnosti, zato vas vabimo, da z nami delite zgodbe in izkušnje 

mladih, ki so z vami soustvarjali v času poletnih počitnic. Na portalu mlad.si želimo tako 

pripraviti nabor izkušenj, ki jih je mladim ponudilo poletno dogajanje v mladinskih centrih, hkrati pa 

razširiti glas o vaših mladinskih aktivnostih, ki jih pripravljate tekom poletja. 

 

SMERNICE 

 

 Izberite dogodek ali sklop dogodkov, ki so del vašega poletnega mladinskega programa in 

napišite kratek odstavek (500-1000 znakov s presledki) o njihovi vsebini (poletne šole, 

glasbeni, kulturni in umetniški dogodki, tečaji, športne aktivnosti, delavnice, predavanja pod 

vodstvom mladinskih delavcev ipd.)  

 Spodbudite mlade, ki so na kakršen koli način sodelovali na dogodku oziroma sklopu 

dogodkov, da posnamejo kratek 20-30 sekundni video (Kaj je razlog, da počitnice preživljajo v 

vašem mladinskem centru? Kakšne izkušnje so pridobili? Česa novega so se naučili? Zakaj bi 

to priporočali tudi drugim mladim?). 

 Video lahko spremlja tudi kratek zapis mladih o njihovi izkušnji (do največ 1000 znakov). 

 Vsebina naj bo čim bolj konkretna in naj se nanaša na izkušnje mladih, kompetence, ki so jih 

pridobili in na pomen te učne izkušnje. 

 Za namene objave vas prosimo za fotografijo ležečega formata v velikosti min. 2 MB.   

 

Zgodbe mladih nam lahko posredujete preko elektronske pošte (info@mlad.si). Prispevek bo točkovan 

v skladu s pogodbo Urada RS za mladino, kot vir bo navedena vaša organizacija. Video vsebine in 

članke bomo objavili tudi na Facebook in Instagram strani mlad.si, zato vas že vnaprej prosimo za 

deljenje objav po vaših socialnih omrežjih.  

 

Veselimo se vašega čimprejšnjega odziva in vam želimo aktivno ter zabavno poletje! 
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