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»Če bi naredili vse kar smo sposobni, bi bili osupli.« 

(Thomas Edison) 

 

Res je, mladi smo zmožni marsičesa. Tudi mi smo vitalni del naše države, sveta, prihodnost naših 

krajev. Akcija MladeFace je akcija slovenske mladine za Slovenijo. Pobuda je prišla s strani skupine 

mladih, ki želimo povezati vse mlade v Sloveniji, da v soboto 21. maja 2011 s skupnimi močmi 

naredimo ogromno dobrih del za svoje domače okolje. Gre za prostovoljno iniciativo mladih, ki bomo 

na ta dan pokazali vsem okoli sebe, da smo mladi aktivni, kompetentni in družbeno odgovorni. V 

Sloveniji je bilo konec leta 2010 387.493 mladih v starosti od 15 do 29 let. To je ogromna številka 

posameznikov, še pomembneje pa gre za veliko pozitivne energije, ki jo želimo zajeti in usmeriti v 

spremembe. 

 

V sklopu akcije želimo: 

 

• povezati VSE mlade v Sloveniji in zamejstvu ter prebuditi kolektivni duh v dobi individualizma, 

• ozavestiti javnost o moči mladih , 

• pretvarjati apatijo v opolnomočenost skozi aktivizem in pristno civilno-družbeno iniciativo, 

• podreti stereotipe o mladih, 

• motivirati mlade k povezovanju, 

• motivirati mlade k večji aktivnosti tudi v prihodnje, 

• ozavestiti javnost o pomenu solidarnosti, 

• medgeneracijsko sodelovanje, 

• narediti veliko dobrega! 

 

Zato pozivamo vse mlade na Jesenicah, da se vsak od nas ozre okrog sebe in se vpraša, kaj lahko sam 

ponudi okolici ter to na dan 21. maja letost tudi uresniči. Potencial v nas je ogromen! Dobro delo 

naredimo za bližnje, mlajše od 15 let ali starejše od 30, lahko se organiziramo in spremenimo nekaj v 

svoji bližnji okolici, kar nas že dlje časa moti.  

 

Če le naštejemo nekaj primerov dobrih del: skupina mladih fantov se odloči prekopati vrt starejši 

gospe, ki nima nikogar, da bi to storil zanjo; člani lokalnega mladinskega društva posadijo drevesa v 

svojem kraju; skupina mladih uporabnikov mladinskega centra organizirajo dobrodelno dražbo svojih 

izdelkov in sredstva namenijo družini, ki je v socialni stiski; 3. razred glasbene šole organizira koncert 

v domu upokojencev; mladi ljubitelji pohodništva se odpravijo na bližnji vrh na pohod ter s seboj 

vzamejo vreče za smeti, ki jih najdejo na poti; dekle daruje kri v bližnjem zdravstvenem domu; 



skupina sošolk skuha kosilo za brezdomce, ki se zbirajo v bližnjem parku. Dobro delo mladi vpišejo v 

bazo na portalu www.mladeface.si in se pridružijo iniciativi, ki bo letos spreminjala podobo Slovenije. 

Pozivamo tudi vse ostale, da prispevajo k akciji. Mnogi mladi, se bodo obračali na različne naslove – 

občino, podjetja, šole, posameznike, z željo pridobiti nekatere potrebščine, ki jih bodo potrebovali za 

izvedbo nekaterih aktivnosti. Pozivamo vse, da jim odstopijo ali posodijo lopate, čopiče, plastične 

vrečke, odpadne materiale, barve, in vse ostalo, kar bi mladi potrebovali. Na portalu 

www.mladeface.si bo seznam potrebščin, ki jih potrebujejo, vi pa enostavno z njimi stopite v kontakt 

in jim zadeve odstopite.  

 

V občini Jesenice je k akciji pristopil Mladinski center Jesenice, imamo tudi podporo Občine Jesenice. 

Sedaj smo pričeli z identifikacijo nekaterih pomanjkljivosti, ki jih v naši občini želimo odpraviti. 

Nekatere so že prijavljene na portalu, druge pa še bodo. Spodbujamo vse, da na pomanjkljivosti 

opozorijo. 

 

Zavedamo se, da smo mladi pomemben del naše družbe, ki lahko ogromno doprinese Sloveniji. To 

bomo dokazali 21. maja. Pokazali bomo svojim mlajšim in starejšim sokrajanom, da se lahko zanesejo 

na nas, saj tudi nam ni vseeno za okolje v katerem živimo in za ljudi s katerim si delimo naše mesto 

Jesenice 

 

Za več informacij nas kontaktirajte na zgornje kontakte. Za dobro delo, ki ga boste storili z objavo 

tega obvestila, bomo zelo hvaležni. 

 

Lep mladinski pozdrav! 

Na Jesenicah, 14.4.2011 

 


