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Uvodnik 

Vsaka zgodba ima svoj začetek

Ob pogledu na iztekajoče se lansko leto 2015 se spomnimo na različne trenut-
ke, občutke in dejanja. In res je december mesec, ko se osebno in poslovno 
ozremo nazaj in se pripravimo na malce bolj lenoben januarski začetek leta. In 
tudi v našem sektorju ni nič drugače. Ob robu zaključka leta sem zaznala, da 
se nas večina sprašuje kje je participacija mladih, kje je participacija mladinskih 
delavcev, kje je njihova kritičnost in odprtost razmišljanja. Tudi sama se sprašu-
jem kaj je tisto, kar daje zagon vključevanju. In se spomnim.

In vsaka zgodba ima svoj začetek in v letu 2015 jih je bilo več.

Narejenega je bilo veliko. Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi regijskih dogodkov, ki so bili dobro izpe-
ljani in so pustili vprašanja ter nove izzive za naprej. Pomembno je, da se je sektor pozicioniral do javnosti; 
posledično tudi mladinski centri. Sama ocenjujem, da so bili ti dogodki neke vrste priložnost za mreženje 
in spoznavanje. In to je dobro. A ne morem mimo občutka, da mladinskemu sektorju primanjkuje inova-
tivnost. Zakaj? V razmislek postavljam hipotezo o utrujenosti in izčrpanosti organizacij. Nas morda utruja 
birokracija, ali to, da moramo biti proaktivni? Nas morda zavira prehodno obdobje, v katerem primanjkuje 
novih razpisov, morda prav čas sprememb, ki terja svežo energijo, nove zagone in drugačno razmišljanje? 
Dovolj dolgo sem vpeta v mladinsko polje, da lahko z gotovostjo trdim, da je naš sektor dovolj proaktiven 
in aktiven, da zna razmišljat »out of the box« in da se vsiljene prakse in teorije ne izkažejo za uspešne, kot se 
morda v vseh drugih področjih. Naš sektor, ali polje akterjev, mora začutiti, da deluje, da dela nekaj dobro, 
da čutimo pripadnost projektu, programu, da rastemo in imamo pripadnost do tistega kar delamo. 

Složnost in medsebojna povezanost se je pokazala tudi na delovni skupini za NPK mladinski delavec-delav-
ka, predvsem ob vprašanjih kdo smo, kaj je naša identiteta, kdo je mladinski delavec, delavka in katere so 
njegove/njene kompetence? In oblikovali bomo konsenz, ki bo primeren za vse. In prav NPK je bila poleg 
nekaterih drugih projektov novost preteklega leta in v letu 2015 je bilo še kar nekaj teh. Mreža MaMa je 
pričela s procesom priprave strategije razvoja Mreža MaMa, v katerega so vključene vse članice in je odprta 
za dialog. Če še kdo tega ni naredil, dajte. V preteklem letu smo se tudi veliko družili, pogovarjali, povezovali, 
se krepili in pripravljali na nove izzive. Morda že v letu 2016 ne bo toliko časa za druženje, ampak vse kar 
delate, dejte dobro in pozitivno, saj je to vaša participacija.

In tako smo v letu 2015 v luči družbenih sprememb na Mreži MaMa šli naprej in delali, se trudili, saj se zave-
damo, da čez noč ne gre nič. In leto 2016 bomo pričeli v duhu medsektorskega povezovanja. Ne le povezo-
vanja s formalnim sektorjem, ampak tudi z gospodarstvom, sindikati, itd. Predvsem stopamo v 2016 z enim 
samim ciljem in namenom razvoja in krepitve mladinskega dela, povečanja participacije in informiranja ter 
vključevanja naših članic in posredno tudi mladih. 

V letu 2016 si želim, da bi skupaj začutili zakaj smo tu; da bi bili mladi tisti, ki ustvarjajo prihodnost in da bi 
bili prav mladi lastniki naše prihodnosti. Poiščimo tiste mlade z željo po aktivni participaciji in jim dajmo pri-
ložnost, da zaživijo in se razvijajo. Prav rekrutacija in odprtost sektorja je naša največja dodana vrednost, ki 
jo moramo izkoristi. Res je, da bodo potrebna prilagajanja in razmišljanja o družbenih-mehkih vsebinah, ki 
jih bo treba dokazati in ovrednotiti. Potreben bo zasuk razmišljanja v drugo smer, bolj podjetno, a vendarle 
v duhu mladinskega dela.

Verjamem, da bomo lahko na koncu naslednjega leta rekli, da smo se okrepili, da gremo naprej novim izzi-
vom, zmagam in temu, za kar sama največkrat delam in sem absolutno za – PRAZNOVANJU!

Želim vam, da v letu 2016 najdete motivacijo zase, nekaj kar vas žene in dela vas. Vse ostalo 
pride samo po sebi. 

Srečno in zadovoljno 2016. 
Maja Hostnik

Direktorica Mreže MaMa 



skupinski Evs "There is a world outside your window"
4. maja je v Slovenijo na dvomesečni skupinski EVS  pro-
jekt »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 nalo-
go pripraviti promocijo mladinskih centrov in mladinskih 
centrov s hostli.

Skupina je obiskala 20 mest, v katerih se nahajajo mla-
dinski centri: Trbovlje, Zagorje ob Savi, Krško, Rav-
ne 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 Ve-
lenje. Skupaj so obiskali kar 20 mladinskih centrov in 
mladinskih centrov hostlov. Pot pa jih je zanesla tudi 
skozi vrata slovenskih srednjih šol, kjer so mladim srednje-
šolcem skozi pogovor, igro in različne metode mladinske-
ga dela približali idejo evropske mobilnosti in jih seznanili 
z možnostmi, ki jim jih le ta ponuja. Obiskali so kar 15 sre-
dnjih 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).

Udeleženci projekta so pripravili še številne aktivnosti za mlade, med drugim so v Ljubljani na dnevu 
prostovoljstva ˝Ta veseli dan prostovoljstva˝ uprizorili ulično intervencijo flashmob, v Škofji Loki so po-
magali pri pripravah na odprtje likovne razstave, organizirali so kuharske delavnice, pomagali pri izved-
bi dogodkov v mladinskih centrih, udeležili so se festivala NEXTival in pripravili številne druge dogodke 
za splošno javnost (5 dogodkov v mladinskih centrih in 4 dogodki za splošno javnost). S tem 
pa so si nabirali nova znanja, organizacijske sposobnosti in izkušnje s pripravo in izvedbo dogodkov. 

V Mladinskem centru Krško so pod okriljem Luksuz produk-
cije prvi teden pridobivali multimedijske veščine, ki so jih 
zadnji teden na zaključnem delu projekta, ki je potekal  v 
Velenju, tudi uporabili. Nastali so trije domiselni in kreativni 
promocijski video izdelki. Tako so svojo dvomesečno dogo-
divščino kronali z video spominom, ki jih bo za vedno spo-
minjal na kreativne dni preživete v Sloveniji, mladinski sektor 
in mladinski centri po Sloveniji pa so pridobili dodaten pro-
mocijski material za krepitev prepoznavnosti njihovega dela. 
Oblikovana je bila PUBLIKACIJA, v kateri so opisali svojo pot 
po Sloveniji, med samim obiskom pa so svoje vtise zapisovali 
tudi na BLOGU.

Evropska prostovoljna služba (European 
Voluntary Service - EVS) mladim ponuja 
možnost daljšega bivanja in dela v go-
stiteljski organizaciji v drugi državi (do 12 
mesecev), pri čemer je delo prostovoljca ali 
prostovoljke EVS v korist gostiteljske orga-
nizacije ali lokalne skupnosti, istočasno pa 
izvajanje praktičnih nalog predstavlja pre-
izkušnje, ob katerih poteka učni proces za 
prostovoljca/ko.

http://mreza-mama.si/si/uspesno-zakljucen-dvomesecni-evs-projekt-mreze-mama
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/festival-prostovoljstva/dogodki-po-sloveniji/veseli-dan-prostovoljstva
http://www.zavod-bob.si/nextival/
http://www.mc-krsko.si/slo
http://www.luksuz.si/video.htm
http://www.luksuz.si/video.htm
http://mreza-mama.si/data/there-is-a-worls-outside-your-window-publication.pdf
http://twoyw2015.wix.com/twoyw


Po zaključku projekta so povedali: 

Kadi Alikas: Kot prostovoljka sem odločena, da bom v življenju počela 
stvari stvari, ki so mi pomembne. V trenutku sem vedela, da se želim ude-
ležiti tega EVS projekta. S timskim delom smo skušali mlade navdušiti nad 
mednarodnimi EVS projekti. Zame je bila neprecenljiva izkušnja, polna 
vznemirljivih trenutkov, od katere sem se veliko naučila.    

Sara Casali: Za udeležbo pri tem projektu sem se odločila, ker je tesno 
povezan z mojo poklicno potjo. Naša naloga je bila predvsem promocija 
in EVS-a in mobilnosti mladih, organizacija aktivnosti za mlade. Ta izku-
šnja je v meni pustila globok pečat, omogočila mi je spoznavanje novih 
kultur, jezikov, ljudi, izpopolnila sem svoje znanje angleščine in dobila sem 
priložnost potovati. 

Povezave na kratke promocijske filme, ki so jih ustvarili mladi 
prostovoljci: 

•	 Youth centers in Slovenia - namenjen promociji mladinskih 
centrov in hostlov v Sloveniji

•	 Youth work in Slovenia - namenjen promociji pomembno-
sti mladinskega del

•	 Keep calm and go abroad - za promocijo EVS-a in medna-
rodne mobilnosti

https://www.youtube.com/watch?v=Hxc1DQ9UKnc
https://www.youtube.com/watch?v=SECrSssRUag
https://www.youtube.com/watch?v=INMwACU7s-U


sTrukTurirani dialog
seminar o strukturiranem dialogu
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 de-
lovnih skupin (NDS).
 
Na seminarju so sodelovali člani NDS iz 15 različnih dr-
žav EU, z namenom evalvacije novega, že četrtega cikla 

izvajanja strukturiranega dialoga (Kaj je strukturirani dialog?) in oblikovanja konkretnih priporočil za iz-
boljšanje procesa, v smeri večje implementacije oz. realizacije ukrepov, ki jih oblikujemo in predlaga-
mo mladi ter oblikovanja priporočil za delo znotraj NDS.
 
Zaključki seminarja so trije končni dokumenti s priporočili:
Priporočila za Nacionalne delovne skupine
Priporočila za izboljšanje 4. cikla
Priporočila za implementacijo in realizacijo ukrepov
 
Vsi trije dokumenti so bili posredovani Evropskemu usmer-
jevalnemu odboru in ostalim NDS, z željo, da se bodo v čim 
večji meri upoštevali. V Sloveniji si bomo prizadevali, da bo 
NDS delovala v skladu s priporočili in v prihodnosti nadgra-
dila svoje dosedanje delo. Seminar je bil zelo intenziven, a 
so udeleženci odšli domov zadovoljni z rezultati in novo 
motivacijo za delo v svojih državah. 

dialog državljanov in mladih z evropsko komisarko mag. violeto bulc

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 so ga pripravili skupaj z Mladinskim svetom Slovenije in 
Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. Dogodek je bil del Strukturiranega dialoga, ki ga podpi-
ra 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. 

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju 
z Zavodom Mladinsko mrežo MaMa že 
peto leto zapored izvaja projekte na podro-
čju strukturiranega dialoga. Strukturirani 
dialog je instrument, s katerim mladi ko-
municirajo z odločevalci in jim preko struk-
turiranega dialoga predajajo pobude in 
rešitve za izboljšanje stanja med mladimi.

Evropski teden mladih je pobuda Evropske komisije, ki v ospredje postavlja mlade – njihove potrebe, ideje 
in potenciale. Poteka na vsakih osemnajst mesecev. Letos se je na evropski ravni odvijal v obdobju od 27. 
aprila do 4. maja 2015, države članice pa so si v tem okviru izbrale termin, ki je zanje najprimernejši glede 
na vzporedne dogodke in nacionalne realnosti. 

http://mreza-mama.si/si/priporocila-za-izboljsanje-izvajanja-strukturiranega-dialoga
http://mreza-mama.si/si/priporocila-za-izboljsanje-izvajanja-strukturiranega-dialoga
http://mreza-mama.si/si/priporocila-za-izboljsanje-izvajanja-strukturiranega-dialoga
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Recommendations_for_National_Working_Groups_for_Structured_Dialogue.pdf
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Recommendations_for_the_4th_cycle_SD.pdf
http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/Proposals_for_improvement_of_follow_up.pdf
http://mreza-mama.si/si/dialog-drzavljanov-in-mladih-z-evropsko-komisarko-violeto-bulc
http://mreza-mama.si/si/dialog-drzavljanov-in-mladih-z-evropsko-komisarko-violeto-bulc


Pogovor s komisarko je bil razdeljen na tri te-
matske sklope, in sicer, zaposlovanje mladih, 
rast in delovna mesta (nove naložbe, gospo-
darska rast, zeleno gospodarstvo, uresničevanje 
kreativnih idej in spodbujanje inovativnosti), traj-
nostno mobilnost (problem preobremenjenosti 
cestnega in zračnega prometa) in prihodnost 
EU (enak dostop do koriščenja pravic in aktivno 
vključevanje v družbo skozi programe in politike 
EU, ovire pri čezmejni mobilnosti, poklici, veščine 
in storitve prihodnosti v EU). 

Pomembno vlogo v razpravi so imeli mla-
di, saj je bil celoten prvi sklop namenjen 
prav položaju mladim, njihovi prihodno-
sti in spodbujanju njihovih potencialov. 
Po besedah komisarke statistični podatki ka-
žejo obrat navzgor, kar je posledica odziva EU-
ja na problem zaposlovanja mladih. Uspešno 
gospodarstvo in naložbe pa igrajo ključno vlo-
go za zaposlovanje mladih, k čemer pa naj bi 
pripomogel t.i. Junckerjev fond, je še pojasnila.

Mladi odloča(j)mo!
V preteklosti  smo projekte strukturiranega dialoga 
izvajali na različne načine in v različnih okoljih. S pro-
jektom Mladi odloča(j)mo! pa želimo doseči, da bi 
sam proces postal ustaljena praksa v lokalnih okoljih 
in da bi ga mladinske organizacije izvajale samostoj-
no 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.

http://mreza-mama.si/data/dialog-bulc/03-e-publikacija-eu-in-mladi-low-res.pdf
http://mreza-mama.si/data/dialog-bulc/03-e-publikacija-eu-in-mladi-low-res.pdf
http://mreza-mama.si/si/usposabljanje-strukturirani-dialog


nacionalna poklicna kvalifikacija  Mladinski 
dElavEc – dElavka

Z  NPK-jem bomo pridobili javno listino (uradno priznanje) za sposobnost opravljanja poklica 
ali dela poklica ter da se lahko s kvalifikacijo lažje umestimo na trg dela. Oblikovanje kvalifikacije 
predstavlja daljši proces, poklicna kvalifikacija pa bo mladim in aktivistom priznala dolgoletno delo v 
mladinskem sektorju in jim pomagala pri vstopu na trg delovne sile.

V prihodnje si bo Strokovna skupina za NPK mladinski 
delavec in delavka prizadevala za skupni konsenz in 
pri tem upoštevala potrebe na trgu dela, zagotavljala 
legitimnost v sektorju, proučila pozitivne in negativne 
plati NPK, se opredelila glede prostovoljca in v skupino 
povabila še ostale deležnike.

Sprejetje NPK mladinski delavec bo prav gotovo pri-
pomoglo h krepitvi sektorja, prepoznavnosti 
mladinskega dela in kvaliteti ter tako prinesla 
dodano vrednost mladinskemu delu, zato je po-
membno, da je oblikovana v sodelovanju s čim večjim 
številom deležnikov mladinskega sektorja.

MEdnarodno Mladinsko dElo 
Youth creating solutions for meaningful participation
Projekt je namenjen povečanju usposo-
bljenosti vodij usposabljanj in mladin-
skih delavcev na področju sodelovanja 
mladih, demokracije in človekovih pra-
vic, krepitvi mednarodnega sodelova-
nja in učenja med državami partneri-
cami ter povečanju znanja in spretnosti 
mladih za aktivno sodelovanje v družbi.

V sklopu projekta smo pripravili 4 tre-
ninge za trenerje, v vseh štirih par-
tnerskih državah: Sloveniji, Finski, 
Bangladešu in Nepalu. Vsak trening je 

Mreža MaMa sodeluje v strokovni skupni za svetovanje pri določanju standardov za vzpostavitev naci-
onalne poklicne kvalifikacije (NPK) mladinska delavka/mladinski delavec. Skupino sestavlja 10 članic in 
članov. Namen skupine je svetovati komisiji, ki bo na Centru za poklicno izobraževanje razvijala nacio-
nalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinska delavka / mladinski delavec. Skupina tako predstavlja 
glas mladinskih delavk in delavcev znotraj skupine in skuša doseči nekakšen konsenz znotraj tega polja.

Zavod Mladinska mreža MaMa v letu 2015 sodeluje v projek-
tu »Youth creating solutions for meaningful participation«, 
ki poteka v sklopu programa Erasmus+, podakcija Capacity 
building for youth. Skupaj z mednarodnimi partnerji, Demo 
Finland, ASMITA in Odhikar smo nadaljevala s projektom PA-
SLET - Participation in action, sharing, learning and 
evolving together (2013 – 2014). Predhodni projekt je te-
meljil na izmenjavi dobrih praks, mladinskih politik, znanja 
in medkulturnega sodelovanja nadaljujemo v podobni smeri. 
Projekt PASLET 2 temelji na izmenjavo izkušenj in strokovnega 
znanja na različnih področjih. 



imel svoje področje, in sicer v Sloveniji smo raziskovali metode neformalnega izobraževanja in aktiv-
ne participacije mladih, tema Bangladeškega treninga, ki je bil zaradi politične situacije prestavljen v 
Nepal, so bile človekove pravice, Finska je prevzela promocijo demokracije med mladimi in projekte 
globalnega razvoja, Nepalska organizacija pa je pripravila trening na  temo participacije žensk v družbi.

SLOVENIJA: Aktivno državljanstvo in neformalno izobraževanje v okviru mladinskega dela     
Izobraževanja se je udeležilo 20 mladinskih delavcev oziroma mladih, ki so iskali pomen in rešitve 
aktivne participacije mladih, izmenjevali izkušnje in primere dobrih praks v njihovih skupnostih in na-
čine prenašanja znanja dalje. Tema usposabljanja je bila aktivna participacija in neformalno izobraže-
vanje kot del mladinskega dela. 

NEPAL: O človekovih pravicah v mladinskem delu
Pet slovenskih mladinskih delavcev se je udeležilo mednarodnega treninga za trenerje in trenerke v 
Nepalu (v Kathmanduju in Pokhari), kjer so se  spoznavali z osnovami človekovih pravic in metodami 
namenjenim izvajanju treningov v prihodnje v svojih lokalnih okoljih.

FINSKA: Sodelovanje mladih v mednarodnem razvoju in spodbujanju demokracije
Med 15. in 26. majem 2015 pa je na Finskem potekal trening  s pisano mednarodna zasedba 16 udele-
žencev, ki je je poskrbel za več kot zanimive razprave, izmenjave različnih praks in kulturno specifičnih 
pogledov na vprašanja in izzive demokratizacije in globalnega razvoja ter vloge mladih v globalnih 
razvojnih procesih. Slovenska odprava je štela pet članov. 

http://mreza-mama.si/si/aktivno-drzavljanstvo-in-neformalno-izobrazevanje
http://mreza-mama.si/si/o-clovekovih-pravicah-v-mladinskem-delu1
http://mreza-mama.si/si/mladi-v-boj-za-globalni-razvoj


NEPAL: Spodbuda politične participacije mladih žensk in aktivno državljanstvo
Namen nepalskega treninga je bila senzibilizacija udeleženk za temo opolnomočenja žensk, usposobitev 
udeleženk za izvajanje treningov na področju opolnomočenja žensk ter izvedba pilotskega treninga za 
20 aktivnih članic različnih nevladnih organizacij iz Nepala. Udeležilo se ga je 5 slovenskih udeleženk.

V sklopu projekta so potekali tudi različni diseminacijski dogodki, namenjeni širjenju pridobljenega 
znanja, ki so se odvijajo po celotni Sloveniji.

boost your internationality 
Mreža MaMa ima v projektu vlogo nacionalnega ko-
ordinatorja, Celjski mladinski center in Mladinski cen-
ter Zagorje ob Savi pa lokalnega, Mladinski center 
Dravinjske doline je prispeval specialistko za mladin-
sko 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. 

Projekt bomo zaključili z raziskavo, ki bo temelj zagovorništva za odločevalce na področju mednaro-
dnega mladinskega dela in učnikov le tega na mlade. Hkrati pa si želimo dobre prakse partnerjev pre-
nesti na lokalna okolja. Pripravili pa bomo tudi publikacijo, kjer bodo zbrane dobre prakse projektov, ki 
so bili izvedeni v vseh treh državah.

Ker pa je za vsak projekt najpomembnejše načrtovanje so se med 9. 
in 12. marcem predstavnice iz Slovenije udeležile »Kick off« semi-
narja 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. 

Pomembno pa je, da ob koncu projekta damo javnosti glavno sporočilo in sicer, da mednarodno 
mladinsko delo pripomore pri zaposlovanju in zaposljivosti posameznika ter da to le ni zgolj 
»mladinski turizem«, ampak že skoraj pomemben element vsake organizacije, ki pušča sledi v organi-
zaciji in tudi širši okolici.

Skupaj s Finsko mrežo mladinskih centrov in 
mrežo mladinskih centrov iz Estonije sodeluje-
mo v projektu strateškega partnerstva Boost 
your possibilities. Glavni namen projekta, ki 
traja 24 mesecev, je raziskovanje učinkov med-
narodnega mladinskega dela in možnosti 
mednarodnih aktivnosti. Projekt traja od febru-
arja 2015 do februarja 2017. 

http://mreza-mama.si/si/utrinki-iz-treninga-za-trenerke-women-in-decision-making-v-nepalu
http://mreza-mama.si/si/namaste-kiitos-hvala
http://mreza-mama.si/si/mednarodno-mladinsko-delo-polno-priloznosti1
http://mreza-mama.si/si/mednarodno-mladinsko-delo-polno-priloznosti1


10. oblETnica MrEžE MaMa
Osrednji dogodek je potekal v  prostorih Celjske-
ga mladinskega centra, ki se ga je udeležilo več kot 
70 obiskovalcev, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije. 
Praznovanja so se med drugim udeležili tudi direktor 
Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak in oba 
bivša direktorja Mreže MaMa, Patricia Čular in Uroš 
Skrinar.

V zanimivem programu smo predstavili kratko zgo-
dovino, delovanje in namen Zavoda Mladinske mreže 
MaMa.  

Na praznovanju smo razglasili rezultate natečaja, ki smo ga ob obletnici prvič organizirali. Razpisali 
smo namreč natečaj za najboljšo fotografijo s tematiko dogajanja v mladinskih centrih, najboljšo 
zgodbo povezano z delom mladinskih centrov ter za naj prostovoljca/ko mladinskega centra. 

Teden mladinskih centrov

Ker predstavlja 10 let delovanja pomemben mejnik Mreže MaMa, smo v tednu, med 14. in 20. sep-
tembrom 2015, izvedli tudi številne spremljajoče dogodke s ciljem promocije mladinskih centrov in 
mladinskega dela ter njihovih aktivnosti. Pripravili smo Teden mladinskih centrov, ki ga bomo or-
ganizirali vsako leto in bo postal tradicionalni dogodek. V sklopu celotnega tedna smo poskrbeli za 
promocijo mladinskega dela in mladinskih centrov v lokalnih skupnostih. Mladinski centri so v tem 
tednu pripravili več kot 80 aktivnosti namenjenih mladim.

To leto je Mreža MaMa praznovala 10. oble-
tnico svojega delovanja. Ustanovljena je bila 
leta 2005 na pobudo organizacij, ki opravljajo 
dejavnosti mladinskih centrov. Cilj združenja 
mladinskih centrov v Mrežo MaMa je že ob 
ustanovitvi bilo združevanje organizacij, ki se 
ukvarjajo s problematiko mladih. Danes šteje 
Mreža MaMa že 46 članic iz vse Slovenije, iz 
vseh statističnih regij.

http://mreza-mama.si/si/praznovanje-10-obletnice-mreze-mama
http://www.mc-celje.si/
http://www.mc-celje.si/
http://mlad.si/2015/08/mladinska-mreza-mama-ob-obletnici-razpisuje-natecaj/
http://mreza-mama.si/data/evs/teden-mladinskih-centrov-aktivnosti.pdf


rEgijski dogodki – rasTiMo skupaj

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. Z omenje-
nimi dogodki smo želeli organizatorji senzibilizirati lokalne in regionalne akterje, ki jih zadeva 
mladinska politika in proces mladinskega dela, prenesti znanje, dobre prakse in izkušnje na lokal-
ne deležnike ter ponuditi neke vrste strukturirani dialog med lokalnimi mladinskimi strukturami na eni 
strani ter odločevalci, gospodarstveniki in drugimi pomembnimi akterji iz določenega kraja oziroma 
regije.

Mladi in vsi drugi, ki se ukvarjajo z mladinskim sektorjem, 
so dobili tako priložnost, da se iz prve roke seznanijo z iz-
kušnjami in dobrimi praksami, hkrati pa so lahko sami izpo-
stavili vse tiste težave in ovire, ki jim preprečujejo, da bi se 
v njihovi regiji mladinski sektor razvijal, kot bi si to želeli. Na 
ta način so se skozi soočenje in strukturirani dialog skupaj 
približali skupnemu cilju, ki je hitrejši razvoj in izboljšanje 
položaja mladih v naši družbi. Vsi regijski dogodki so pote-
kali pod skupnim sloganom Rastimo skupaj!

Po zaključenem ciklu regijskih dogodkov so idejni vodje 
projekta povedali:  

Dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino: “Osnovni motiv za odločitev, da skušamo na razvoj 
mladinske politike in mladinskega dela na lokalni ravni vplivati tudi preko tovrstne oblike aktivnega mreženja 
ter izmenjave dobrih praks, ni bil nikoli vprašljiv. Dejstvo je namreč, da predvsem majhne lokalne skupnosti 
ter okolja, kjer beležimo šibko mladinsko organiziranje, same zelo težko sledijo potrebam in pričakovanjem 

na terenu. Še več. Prve analize kažejo, da bi bilo morda smisel-
no stopiti še korak nazaj ter regijske dogodke uporabiti tudi za 
prenos osnovnih premis mladinskega dela in mladinske politi-
ke. Zdi se, da bomo morali v prihodnje za boljše rezultate veliko 
bolj proaktivno nasloviti tudi lokalne odločevalce ter njihova 
stanovska združenja. Tam se namreč skriva večina odgovorov 
na izzive, ki so pred mladimi in mladinskim sektorjem v okoljih, 
kjer živijo. Želimo si, da bi naslednje leto uspeli sinergično zajeti 
še druge aktivnosti, ki že potekajo na lokalnih ravneh, v okviru 
strukturiranega dialoga pa tudi na nacionalni “. 

Na pobudo in ob podpori Urada RS za mladino je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mre-
žo MaMa in nacionalno agencijo Movit  pripravila 12 regijskih dogodkov, namenjenih krepitvi mladin-
skega sektorja, ki so se zaključili v začetku decembra z nacionalno konferenco o najaktualnejših temah v 
mladinskem sektorju. 

http://mreza-mama.si/si/1-regijski-dogodek-v-brezicah
http://mreza-mama.si/si/2-regijski-dogodek-slovenska-bistrica
http://mlad.si/2015/09/v-zivo-3-regijski-dogodek-crnomelj/
http://mreza-mama.si/si/4-regijski-dogodek-v-velenju
http://mreza-mama.si/si/5-regijski-dogodek-v-kamniku
http://mreza-mama.si/si/6-regijski-dogodek-v-trbovljah
http://mreza-mama.si/si/7-regijski-dogodek-v-skofji-loki
http://mreza-mama.si/si/8-regijski-dogodek-v-kopru
http://mreza-mama.si/si/9-regijski-dogodek-stari-trg-pri-lozu
http://mreza-mama.si/si/10-regijski-dogodek-v-ajdovscini
http://mreza-mama.si/si/11-regijski-dogodek-v-gornji-radgoni
http://mreza-mama.si/si/regijski-dogodki-so-se-zakljucili-v-slovenj-gradcu


Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije: “ Lah-
ko rečem, da je bila zanimiva izkušnja, iz katere smo se nau-
čili veliko, kar nam bo pomagalo pri načrtovanju regijskih 
dogodkov v naslednjem letu. Za pripravo in izvedbo regijskih 
dogodkov smo se odločili z namenom povezovanja ključnih 
deležnikov za razvoj “lokalne mladinske scene” in z namenov 
vzpostavljanja platforme za kontinuirano sodelovanje mla-
dinskih organizacij s političnimi odločevalci na lokalni in regi-
onalni ravni tudi z namenom vzpostavljanja in krepitve struk-
turiranega dialoga. Zavedamo se, da večje spremembe težko 
dosežemo čez noč, a serije dogodkov smo se vendarle lotili 
optimistično in danes lahko rečem, da opravičeno. Resnično 
lahko rečem, da smo rastli skupaj.”

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa: 
“Regijski dogodki so začetek povezovanja in spoznavanja. Gre 
za spoznavanje dela na terenu mladinskega sektorja in s tem 
tudi vpogled v lokalno okolje in delo ter udejstvovanje mladih 
v lokalnih okoljih. Z regijskimi dogodki smo se medsebojno 
povezali in pridobili mnogo informacij in izkušenj drugih ter 
tako izpostavili veliko primerov dobrih praks. To je izrednega 
pomena, saj kljub temu, da je ogromno različnih projektov že 
izvedenih, še vedno obstajajo okolja, kjer mladi v lokalnih oko-
ljih nimajo možnosti udejstvovanja in participacije.”

Uroš Skrinar, izvršni direktor Erasmus +: “ Ocenjujemo, da so takšni projekti lahko v veliko dobrobit ra-
zvoju mladinske dela in mladinske politike na lokalnih ravneh po Sloveniji. Tudi zato je bila naša vloga in 
naloga, da udeleženim dogodkih predstavimo možnosti za podporo (mednarodnemu) mladinskemu delu 
ter učnim mobilnostim in razvoju mladinske politike znotraj programa Erasmus+. Pristop Urada RS za mla-
dino, skupaj s partnerji, za izvedbo regijskega dogodka v vsaki statistični regiji je korak v pravo smer. Izredno 
pozitivno ocenjujemo dejstvo, da so se skoraj na vseh dogodkih vabilu odzvali župani občih, kar pomeni, da 
smo lokalne oblasti opozorili na aktivnosti in na želje ter pričakovanja mladih. Verjamemo, da bodo lokalni 
akterji znali uporabiti ta nov moment, ki se je pojavil. Rastimo skupaj tako, da z vsakim takšnim dogodkom, 
vsaka organizacija, vsak mlad udeleženec, zraste vsaj malo.”



usposabljanja, izobraževanja in 
krepitev mladinskega sektorja
To leto smo organizirali in izpeljali številna 
usposabljanja in izobraževanja namenjena mla-
dinskim delavcev:

Usposabljanje Od ideje do izvedbe

Organizirali smo usposabljanje z naslovom »Od ideje 
do izvedbe projekta«, ki se ga je udeležilo 17 mladin-
skih delavcev iz različnih organizacij. Po metodah 
neformalnega učenja smo v timskem duhu skupaj 
iskali odgovor na vprašanje kaj je projekt, kako obli-
kovati projektne ideje, kako ga načrtovati in kako ga 
realizirati. 

Usposabljanje o škodljivih posledicah alkohola

Skupaj z organizacijo Alcohol Policy Youth Network smo pripravili usposabljanje na temo preprečeva-
nja in zmanjševanja škodljivih posledic alkohola. Usposabljanje je potekalo 10. in 11. septembra 2015 
v Celjskem mladinskem centru. 

Usposabljanje o strukturiranem dialogu

Usposabljanja, ki je potekalo v Ajdovščini, se je udeležilo 14 mladinskih delavcev z namenom omo-
gočiti mladinskim delavcem in delavkam, da se spoznajo s strukturiranim dialogom in fasilitacijskimi 
metodami pri strukturiranem dialogu ter pripraviti strategijo strukturiranega dialoga v njihovem lokal-
nem okolju. Udeleženci so se tako razgovorili o tem kaj sploh je strukturirani dialog na lokalni ravni, 
kako poteka oblikovanje lokalnih akcijskih načrtov in kako fasilitirati procese.

Usposabljanje na temo globalnega učenja 

V okviru projekta »Youth creating solutions for 
meaningful participation« smo pripravili  uspo-
sabljanje na temo globalnega učenja. V luči 
aktualnega dogajanja in begunske krize terv 
želji po ozaveščanju o medkulturnem dialogu 
in preprečevanju sovražnega govorasmo na 
usposabljanju spoznavali svetovne izzive, stati-
stike in delovanje globalnega sveta.

Izvajanje uredniške in novinarske podpore mladinskemu komunikacijskemu servisu mlad.si 

V okviru dela za portal mlad.si smo z novo kadrovsko močjo skrbeli za pripravo in objavo ter realizacijo 
vsebine za portal mlad.si. Skrbeli smo tudi za komunikacijo z organizacijami pogodbenicami URSM in 
jih spodbujali k objavi člankov in prispevkov na portalu. Pripravili smo tudi prve uredniške smernice in 
jih posredovali vsem organizacijam pogodbenicam URSM.

http://mreza-mama.si/si/mladinski-delavci-na-popotovanju-od-ideje-do-izvedbe-projekta
http://mreza-mama.si/si/usposabljanje-za-mladinske-delavce-o-skodljivih-posledicah-alkohola
http://www.apyn.org/executive-board
http://mreza-mama.si/si/usposabljanje-strukturirani-dialog
http://mreza-mama.si/si/usposabljanje-na-temo-globalnega-ucenja1
http://mlad.si/


Zagovorništvo
Priprava strategije razvoja mladinskih centrov 

V letu 2015 smo se na Mreži MaMa loti priprave strategije. Ker 
želimo, da pri pripravi strategije sodeluje čim več članic in se 
v strategiji tudi najdejo, proces priprave še vedno poteka. A 
vendar je strategija v zaključni fazi, ko so jo članice že dobi-
le v obravnavo. Se pa strategije veselimo, saj bo pozicionirala 
Mrežo MaMa kot mrežno organizacijo mladinskih centrov do 
deležnikov, tem in vloge v prihodnje. 

Izvedba 2 dvodnevnih Klubov MaMa v Radljah ob Dravi 
in v Trbovljah

V letu 2015 je Mreža MaMa za svoje članice pripravila dve 
srečanji, marčevski Klub MaMa je potekal v Marenberškem 
mladinskem centru v Radljah ob Dravi, drugi, novembrski, 
pa v Mladinskem centru Trbovlje. Obeh se je udeležilo ve-
liko število predstavnikov mladinskih centrov, ki so tako dobili 
priložnost za izmenjavo dobrih praks, povezovanje in med-
sebojno sodelovanje. Prvi Klub je minil v znamenju začetkov 
oblikovanja strategije razvoja mladinskih centrov, razprav o 
prihodnosti mladinskega dela in mladinskih centrov, na dru-

gem pa so članice podale še zadnje popravke na strategijo in razpravljale o aktualnem dogajanju v 
mladinskem sektorju.

Skrbništvo članic – tedenski obiski članic

Mreža MaMa ima za svoje članice oblikovan sistem skrbniških sestankov, ki smo jih v letu 2015 pričeli 
izvajat, a jih bomo okrepili. Obiskali smo mladinske centre najbližje Ljubljani, a se ne bomo ustavili. S 
skrbniški sestanki pričenjamo v februarju 2016, tako ko zaključimo z vsemi razpisi in poročili.   

Uveljavitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
mladinski delavec/mladinska delavka

Mreža MaMa sodeluje v strokovni skupni za svetovanje 
pri določanju standardov za vzpostavitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije (NPK) mladinska delavka/mladin-
ski delavec. Skupino sestavlja 10 članic in članov. Na-
men skupine je svetovati komisiji, ki bo na Centru za 
poklicno izobraževanje razvijala nacionalno poklic-
no kvalifikacijo (NPK) mladinska delavka / mladinski 
delavec. 

http://mreza-mama.si/si/porocilo-1-klub-mama-2015
http://mreza-mama.si/si/porocilo-1-klub-mama-2015
http://mreza-mama.si/si/2-klub-mama-v-letosnjem-letu


Jamstvo za mlade 

Tudi v letu 2015 je Mreža MaMa skupaj z Mladinskim sveta Slovenija, Študentsko organizacije Slovenije 
in Sindikatom Mladi plus sodelovala v kampanji Jamstvo za mlade. Partnerske organizacije smo si v 
okviru kampanje prizadevamo za hitrejše, uspešno in kvalitetno osamosvajanje mladih ter, bolj speci-
fično, za uspešno uresničevanje dogovora o Jamstvu za mlade v Sloveniji.

Erasmus +

Meseca julija smo skupaj z Mladinskim svetom Slovenije, Mladinsko zvezo Brez izgovora  in Sindikatom 
Mladi plus podali Predlog za spremembo in dopolnitev razpisnih pogojev programa Erasmus+ 
Mladi v akciji. Predlog smo naslovili na Urad RS za mladino in Movit, sta nam podala odgovore. 

MCH dopis

Mreža MaMa je na Urad RS za mladino in 
Zavod Movit naslovila pobudo, ki je bila iz-
ražena s strani članic na 2. Klubu MaMa. V 
njej smo oba naslovnika pozvali k korišče-
nju kapacitet mladinskih centrov hostlov v 
okviru svojih aktivnosti, programov in izo-
braževanj.

http://mreza-mama.si/si/predlog-za-spremembo-in-dopolnitev-razpisnih-pogojev-programa-erasmus-mladi-v-akciji
http://mreza-mama.si/si/predlog-za-spremembo-in-dopolnitev-razpisnih-pogojev-programa-erasmus-mladi-v-akciji
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