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1.

UVOD

V letu 2015 smo na Mreži MaMa izpeljali kar nekaj programskih projektov, ki so krepili mladinsko delo
v mladinskih centrih in s tem poskrbeli za krepitev dela mladinskih delavcev. Prav tako smo izvedli kar
nekaj usposabljanj za mladinske delavce ter tako skozi usposabljanja krepili mladinski sektor in
mladinsko delo v mladinskih centrih. Ker so bila v letu 2015 edina sredstva na voljo, le sredstva iz
evropskih razpisov, smo iz tega razloga največ sredstev dobili za program in pričeli delati na razvoju
mladinskega dela skozi mednarodne projekte ter se osredotočili na prenos dobrih praks iz partnerskih
držav.
Prav tako smo bili aktivni na področju zagovorništva in mreženja z ostalimi organizacijami; skozi
različne dogodki smo poskrbeli za vidnost Mreže MaMa, mladinskih centrov, mladinskega sektorja in
mladinskega dela. Prav tako smo v odnosu do odločevalcev in drugih deležnikih poskrbeli za
umeščanje mladinskih centrov v različne razpise, ki bodo aktualni v letu 2016.
V lanskem letu smo pričeli tudi s pripravo strategije razvoja Mreže MaMa, s čimer smo zaključili konec
leta. Z vsemi aktivnostmi, ki smo jih izvedli na Mreži MaMa v letu 2015, tvorimo celoto, s katero
ustvarjamo podporno okolje za mladinske centre in mladinske delavce v mladinskih centrih.
Leto 2015 je bilo za Mrežo MaMa tudi zanimivo, saj smo v mesecu septembru obeležili 10 let
formalnega delovanja in prvič organizirali teden mladinskih centrov, ki bo postal naša stalnica.
V nadaljevanju predstavljamo ključne poudarke po projektih, za katerimi stojijo konkretni rezultati in
številke, ki jih ne bi dosegli brez mladinskih centrov, ki so naša največja dodana vrednost in s katerimi
skupaj dosegamo zastavljene cilje.

Najpomembnejši rezultati Mreže MaMa v letu 2015
razširitev Mreže MaMa na 46 organizacij (mladinskih centrov) po celotni Sloveniji,
izvedba dveh dvodnevnih Klubov MaMa z različnimi tematskimi delavnicami za mladinske delavce in
vodje mladinskih centrov,
sodelovanje v delovni skupini za spremljanje ukrepov Jamstva za mlade,
podpis aneksa k skupnemu sporazumu SAZAS za 2 leti,
uspešno izvedeni programi Aktivne politike zaposlovanja – javno delo,
urednikovanje portala mlad.si in sodelovanje pri prenovi,
organizacija posveta z evropsko komisarko Violeto Bulc v evropskem tednu mladih (vključili več kot
380 mladih in več kot 50 organizacij),
potrditev standarda kakovosti v NVO,
sodelovanje v mednarodnem projektu z Demo Finland - Youth creating solutions for meaningful
participation,
začetek izvajanja projekta strateškega partnerstva Boots your possibilities,
ba prvega skupinskega EVS projekta – There is a world outside your window (vključitev 1000
mladih, 20 mladinskih centrov, 10 mladinskih centrov hostlov, 30 organizacij),
izdelano poročilo o prostovoljski organizaciji,
pripravijena strategija razvoja Mreže MaMa in
praznovanje 10 let Mreže MaMa.
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2.

ZASTOPANJE

Na področje zastopanja umeščamo vse aktivnosti zagovorništva in zastopanja interesov Mreže MaMa
in mladinskih centrov.

2.1. Področja zastopanja
2.1.1. Klub MaMa
Organizirali smo dva dvodnevna Kluba MaMa, enega v Radljah ob Dravi in drugega v Trbovljah.
Obenem smo v marcu izpeljali tudi Zbor Kluba MaMa. Na Klubu MaMa smo organizirali delavnice za
pripravo strategije mladinskih centrov in Mreže MaMa.
Drugi Klub MaMa je bil bolj vsebinske narave. Na njem smo predstavili mednarodne prakse iz dveh
mednarodnih projektov, odprli temo vloge Sveta Vlade RS za mladino in povabili predstavnico
mladinskih centrov.

2.1.2. Strategija Mreže MaMa in mladinskih centrov
Vzporedno z vsemi aktivnostmi smo pripravili strategijo Mreže MaMa in mladinskih centrov, v kateri
smo definirali jasne in merljive cilje Mreže MaMa do članic in razvoja mladinskih centrov. Pri pisanju
strategije smo vključili tudi članice in zainteresirane posameznike.

2.1.3. LDN 2016
Vzporedno s pripravo strategije so potekale aktivnosti za pripravo LDN 2016, katerega osnutek smo
predstavili na Klubu MaMa.
LDN 2016 je zastavljen drugače in temelji na treh ključnih stebrih: mrežene in odnosi z deležniki
(informiranje in strateško komuniciranje), razvoj mladinskega dela in projektne aktivnosti.

2.1.4.Urad vlade RS za mladino - URSM
Z URSM sodelujemo redno in dobro, vendar je potrebno napore za trajnejše sodelovanje še okrepiti in
za leto 2016 smo pripravili predlog in nabor aktivnosti, ki so bili zelo dobro sprejeti.
Predlogi vsebujejo naslednje sklope: mladinska akademija – izobraževanje mladinskih delavcev,
izdelava kazalnikov uspešnosti mladinskega dela, izdelava aplikacije za mladinske delavce in
izobraževanja, so-financiranje raziskave o mednarodnem mladinskem delu iz projekta K2, izdelava
mobilnega MC-ja,… čakamo na odgovor s strani URSM. V procesu pogajanj bomo sestavili širšo ekipo.
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Na vse dogodke, ki jih organizira Mreže MaMa povabimo tudi URSM. Udeležili so se Kluba MaMa in
praznovanja 10 let Mreže MaMa.

2.1.5. Svet Vlade RS za mladino
Redno sodelujemo s predstavnico mladinskih centrov v Svetu vlade RS za mladino. O aktivnostih vas
redno obveščamo. Članice smo pozvali tudi k aktivni udeležbi in sicer k podajanju predlogov tem za
dnevni red sej Sveta vlade RS za mladino. Prav tako smo na Klub MaMa povabili predstavnico
mladinskih centrov, Mojco Selak.
Izvedene so bile 4 seje Sveta Vlade RS za mladino, ena je bila tudi odprta za javnost; zadnja v letu, ki
je bila organizirana na dan posveta o mladinskega sektorja na Brdu pri Kranju.
Znotraj Sveta Vlade RS za mladino sta bili ustanovljeni tudi komisiji za spremljanje OP in Izvedbenega
načrta za mladino. Da bomo lahko umeščali mladinske centre v oba strateška dokumenta, smo se s
predstavnico mladinskih centrov dogovorili tudi za ažurno obveščanje in informiranje o tekočem
dogajanju.
Ustanovljeni sta bili delovni skupini za socialno podjetništvo ali zadružništvo, kjer ima mesto
tudipredstavnik ali predstavnico mladinskih centrov. Ker Mojca Selak (predstavnica MC-jev v SvM)
dela tudi na tem področju, je za enkrat ona kandidatka za to mesto.

2.1.6. Jamstvo za mlade
Aktivno sodelujemo v delovni skupini Jamstva za mlade in skupaj z ostalimi organizacijami oblikujemo
predloge za izboljšanje situacije mladih in umeščanje mladinskih centrov v razpise oziroma ukrepe.
Tako smo oblikovali ukrepe za Izvedbeni načrt 2016-2020. Podali smo predlog, ki neposredno
naslavlja organizacije, ki imajo status v javnem interesu v mladinskem sektorju.

2.1.7. NPK mladinski delavec-delavka
Sodelujemo v strokovni skupini za NPK mladinski delavec in delavka, kjer smo imenovali tudi
predstavnico v organ predstavnico. Izvedene so bile seje na CPI, kjer se je diskutiralo o kompetencah
in predlogih s strani CPI. Ogrodje kvalifikacij za enkrat stabilno. NPK mladinski delavec delavka
predstavljen tudi na Posvetu mladinskega sektorja..
Na drugi seji CPi, smo se dogovorili, da definiramo karakteristike mladinskega delavca – delavke.

2.1.8. SAZAS
Podpisali smo aneks skupnemu sporazumu za dve leti.
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2.1.9. Prostovoljska organizacija
V letu 2015 smo obdržali prostovoljsko organizacijo in tako zabeležili 54.026 prostovoljskih ur skupaj z
mladinskimi centri.
Zavod Mladinska mreža MaMa kot prostovoljska organizacija poroča tudi o prostovoljnih urah enajstih
svojih članic, ki so javni zavodi. Skupaj nam je tako uspelo opraviti 54.026 prostovoljnih ur. Aktivno
vključevanje prostovoljcev v izvajanje aktivnosti mladinskega centra je izrednega pomena.
V 12 organizacijah (v letu 2014 11 organizacij) – mladinskih centrih je bilo izvedenih 54.026 prostovoljskih
ur (v letu 2014 33.067 prostovoljskih ur), kar v povprečju pomeni več kot 4.500 ur v eni organizaciji.
V letu 2015 se beleži 39% porast zabeleženih ur prostovoljskega dela. Skupno je bilo v Sloveniji opravljenih
50.549 ur.
Podrobnosti o opravljenih urah so na vpogled tukaj.

2.1.10. Standard kakovosti
V letu 2015 smo obnovili standard kakovosti za NVO organizacijo.

2.1.11. Strukturirani dialog
Imenovani smo bili v strokovno skupino za strukturirani dialog, v okviru NDS smo sodelovali pri
pripravi strategije strukturiranega dialoga. V Ajdovščini smo organizirali dvodnevno usposabljanje za
mladinske delavce v mladinskih centrih (za strukturirani dialog).

2.1.12. Sekcija MCH
Izdelan je bil posnetek stanja med članicami in NVO za konkretno sodelovanje v 2016 in prijava na
razpise ter umeščanje v LDN. Poslan je bil tudi dopis na Movit Ljubljana in URSM za večje koriščenje
kapacitet ter poziv k skupni ponudbi.

2.2. Zastopanje v številkah
2014

2015
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Število aktivnosti/zagovorniških akcij

32

37

Število vključenih organizacij

40

70

Število ur

375

458

3.

MREŽENJE

3.1. Izzivi mladim
Sodelovali smo v kampanji Izzivi mladim; predvsem smo pomagali v kampaniji s kontakti mladinskih
centrov in mladinskih centrov hostlov za zasedanje kapacitet za podjetniški teden za mlade med
počitnicami. Prav tako smo po naših omrežjih informirali mladinske centre o aktivnostih s strani
SPIRIT-a.

3.2. Regijski dogodki
URSM je v letu 2015 organiziral regijske dogodke, kjer smo aktivno in proaktivno sodelovali pri izvedbi
regijskih dogodkih.

4.

STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

4.1. Področja strateškega komuniciranja
10 let Mreže MaMa – praznovanje 10 obletnice Mreže MaMa.
Komunikacijska podpora aktivnostim.
Redno objavljanje novic na družbenih omrežjih in spletni strani.
Mlad.si – vodenje prenove portala mlad.si

4.2. Strateško komuniciranje v številkah
Vrsta in število objav

2014

2015

10

12

VRSTA
eMaMa - mesečni informator

7

4

3

0

0

141

109

134

181

46

101

0

3

17

24

40

67

5

1

ePublikacije
Publikacije
www objave
FB objave
TW objave
YOUTUBE
Objave na mlad.si
Ostalo (navedi kaj)- mediji
mednarodne publikacije

5.

USPOSABLJANJA

5.1. Usposabljanja za mladinske delavce v letu 2015
AKTIVNOST

ŠT. UR

Supervizija za direktorje mladinskih centrov

24

CNVOS – IZOBRAŽEVANJE – projektno vodenje
Od ideje do izvedbe - usposabljanje za mladinske delavce

12
32

Evropska konvencija o mladinskem delu
Usposabljanje za strukturirani dialog za mladinske delavce-Mladi
odločajmo
kreativni petek - zaposleni
Zaključno srečanje Erasmus + MvA
Usposabljanje za globalno učenje

40
20
24
8
20

Usposabljanje za mladinske delavce na področju zmanjševanja škode
zaradi alkohola

20

SKUPAJ

200

8

5.2. Usposabljanja v številkah
2014

2015

Število aktivnosti

7

9

Število vključenih organizacij

13

30

Število ur

90

200

Šola za direktorje in vodje mladinskih centrov – še ostaja odprta tema za prihodnje, saj so interesi
glede na pogovore zelo različni.

6.

MEDNARODNO MLADINSKO DELO

AKTIVNOST

ŠT. UR

Youth creating solutions for meaningful participation - trening za trenerje400
Nepal 2x, Finska, Slovenija
Dogodki razširjanja rezultatov projekta - Youth creating solutions for
32
meaningful participation
Boots your internationally/possibilities
92

Srečanje s partnerji iz Srbije

20

There's a world outside your window - EVS projekt
SKUPAJ

180
724

2014

2015

Število aktivnosti

10

26

Število vključenih organizacij

18

40

Število ur

324

724
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7.

SVETOVANJE

VSEBINA SVETOVANJA
Svetovanje za prijavo URSM JP - določitev evropskih vsebin
Svetovanje Erasmus +
Svetovanje za finančno strukturo MC-ja za občino
Svetovanje pri pravno-formalni urediti MC-ja (primeri dobrih praks,
združitve, razpisni pogoji,…)
Svetovanje v zvezi z IPF- mehanska glasba Postopek prijave
predvajanja mehanske glasbe v mladinskih centrih
Svetovanje v zvezi s pripojitvijo MC-jev drugim dejavnostim
svetovanje pri organizacijski obliki in dejavnostih društva na področju
mladine
Mnenje za spremembo pogojev za direktorja-ice javnega zavoda
mladinski center
Pridobivanje mnenja s strani URSM o delovni uspešnosti in ocenjevanje
direktorjev v javnih zavodih s področja mladine Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s
področja športa in mladinske dejavnosti
Svetovanje pri mladinskih razpisih
svetovanje pri SAZAS
svetovanje strukturirani dialog
2014

2015

Število aktivnosti

10

26

Število vključenih mladinskih centrov

12

16

Število ur

21

47

8.

PROJEKTI V 2015
2014

2015

Število projektnih aktivnosti

26

58

Število vključenih organizacij

300

70

Število ur

1200*

724



Ocena je približna glede na št. zaposlenih.
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ŠT. UR
1
18
3
6
1
1
3
2

2
2
3
5

8.1. Skupinski EVS
»There is a world outside your window«

Kratek opis
4. maja je v Slovenijo na dvomesečni skupinski EVS projekt »There is a world outside your window«
(Svet vas čaka na drugi strani okna) prispela skupina 10 prostovoljcev iz 6 evropskih držav
(Estonije, Finske, Cipra, Portugalske, Italije in Albanije ), ki si je zadala nalogo pripraviti promocijo
mladinskih centrov in mladinskih centrov s hostli.

Projekt v številkah
Skupina je obiskala 20 mest, v katerih se nahajajo mladinski centri: Trbovlje, Zagorje ob Savi, Krško,

Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Maribor, Mursko soboto, Celje, Šentjur,
Slovenske Konjice, Brežice, Domžale, Ljubljano, Škofjo Loko, Jesenice, Ajdovščino, Koper, Litijo in
nazadnje Velenje. Obiskali so 20 mladinskih centrov in 10 mladinskih centrov hostlov, 15 srednjih
šol in se srečali z več kot 1000 dijaki in mladimi ter organizirali 4 srečanja z udeleženci programa
PUM (program Projektno učenje za mlade odrasle).

8.2. Seminar o strukturiranem dialogu
Kratek opis
Skupaj z Nacionalno agencijo MOVIT (Mladi v akciji) in Mladinskim svetom Slovenije (MSS) smo med
13. in 16. aprilom v Ljubljani organizirali mednarodni Seminar o strukturiranem dialogu za člane
Nacionalnih delovnih skupin (NDS).

8.3. Dialog državljanov in mladih z evropsko komisarko mag. Violeto
Bulc
Kratek opis
V okviru Evropskega tedna mladih, ki je v Sloveniji potekal v tednu med 4. in 10. majem 2015, se je
8.5.2015 v Centru urbane kulture Kinu Šiška odvil osrednji dogodek tedna, in sicer Dialog z evropsko
komisarko za promet mag. Violeto Bulc, ki smo ga pripravili skupaj z Mladinskim svetom Slovenije
in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Dogodek je bil del Strukturiranega dialoga, ki
ga podpira program Erasmus + Mladi v akciji.
Dialog je bil namenjen razpravi o prihodnosti mladih in njihovemu družbenemu položaju, udeležilo pa
se ga je več kot 500 udeležencev iz cele Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije ter drugih EU držav.
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Projekt v številkah
508 udeležencev: 280 mladih - mladi iz vse Slovenije stari med 14 in 29 let, EVS, 4 predstavniki
gospodarstva, mediji, predstavniki civilne družbe in NVO, 4 lobisti, 2 Zavod RS za zaposlovanje, 1
predstavniki statistični urad, 2 evropski poslanci, 2 poslanici DZ, ministri 1 x, ambasadorji 4, 6
predstavniki ministrstev, 12 vodje mladinskih organizacij, kulturna glasbena skupina 6 (mladi stari
med 14 in 29 let), predstavniki PEK 15

8.4. Mladi odloča(j)mo!
V preteklosti smo projekte strukturiranega dialoga izvajali na različne načine in v različnih okoljih. S
projektom Mladi odloča(j)mo! pa želimo doseči, da bi sam proces postal ustaljena praksa v lokalnih
okoljih in da bi ga mladinske organizacije izvajale samostojno in kontinuirano.
V sklopu projekta Mladi odloča(j)mo! Smo organizirali 2-dnevno usposabljanje za trenerje in
multiplikatorje procesov fasilitacije in strukturiranega dialoga, ki je potekalo v Ajdovščini in se ga je
udeležilo 14 mladinskih delavcev.

8.5. Youth creating solutions for meaningful participation
Zavod Mladinska mreža MaMa v letu 2015 sodeluje v projektu »Youth creating solutions for
meaningful participation«, ki poteka v sklopu programa Erasmus+, podakcija Capacity building for
youth.
Projekt v številkah: V sklopu projekta smo izvedli 4 treninge za trenerje, v vseh štirih partnerskih
državah: Sloveniji, Finski, Bangladešu in Nepalu in vključili 16 mladisnkih delavcev iz mladisnkih
centrov.
SLOVENIJA: Aktivno državljanstvo in neformalno izobraževanje v okviru mladinskega dela
NEPAL: O človekovih pravicah v mladinskem delu
FINSKA: Sodelovanje mladih v mednarodnem razvoju in spodbujanju demokracije
NEPAL: Spodbuda politične participacije mladih žensk in aktivno državljanstvo
V sklopu projekta so potekali tudi različni diseminacijski dogodki, namenjeni širjenju pridobljenega
znanja, ki so se odvijajo po celotni Sloveniji.
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8.6. Boost your internationality
Skupaj s Finsko mrežo mladinskih centrov in mrežo mladinskih centrov iz Estonije sodelujemo v
projektu strateškega partnerstva Boost your possibilities. Glavni namen projekta, ki traja 24 mesecev,
je raziskovanje učinkov mednarodnega mladinskega dela in možnosti mednarodnih aktivnosti. Projekt
traja od februarja 2015 do februarja 2017.
Mreža MaMa ima v projektu vlogo nacionalnega koordinatorja, Celjski mladinski center in
Mladinski center Zagorje ob Savi pa lokalnega, Mladinski center Dravinjske doline je prispeval
specialistko za mladinsko delo, raziskovalka pa prihaja s Filozofske fakultete v Mariboru. Mreža MaMa
pa izvaja tudi izobraževanja na temo kvalitete v mednarodnem mladinskem delu naših mladinskih
centrov.
Ker pa je za vsak projekt najpomembnejše načrtovanje so se med 9. in 12. marcem predstavnice iz
Slovenije udeležile »Kick off« seminarja na Finskem, kjer so načrtovale aktivnosti dvoletnega
projekta. Med 13. in 15.6.2015 je v Poltsami v Estoniji potekal 2. partnerski sestanek projekta.
Del omenjenega projekta so tudi t.i. “Job shadowings”, kjer lahko mladinski delavci v enem tednu
pridobijo nova konkretna znanja, kako se posameznih mednarodnih in lokalnih aktivnosti lotevajo
mladinski centri v Estoniji ali na Finskem. Na obiske smo tako poslali 5 mladinskih delavcev, in
sicer 3 na Finsko in 2 v Estonijo.

8.7. Regijski dogodki – RASTIMO SKUPAJ
Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko
mrežo MaMa in nacionalno agencijo Movit pripravila 12 regijskih dogodkov, namenjenih krepitvi
mladinskega sektorja, ki so se zaključili v začetku decembra z nacionalno konferenco o
najaktualnejših temah v mladinskem sektorju.
Dogodki so potekali v 12 slovenskih krajih: Brežice, Slovenska Bistrica, Črnomelj, Velenje, Kamnik,
Trbovlje, Škofja Loka, Koper, Stari trg pri Ložu, Ajdovščina, Gornja Radgona, Slovenj Gradec.

9.

DOBLJENI RAZPISI V 2015

Mlad.si – uspešno smo kandidirali na javnem razpisu male vrednosti in podpisali pogodbo.
Jamstvo na poti – promocija ukrepov jamstva za mlade z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije –
dobljen razpis in zagotovljena ena zaposlitev za en leto in pol
Prvi izziv - dobili smo odobren projekt prvi izziv Zavoda RS za zaposlovanje, za zaposlitev mlade
osebe do 29. let in tako bomo zaposlili eno osebo
Life – Upravljanje z e-odpadki – izvedba EKO tematskih dni z mladinskimi centri po metodah
mladinskega dela za družbo Zeos.
Pripravila: mag. Maja Hostnik, direktorica
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