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1. Spremna beseda direktorice

Dejanja govorijo glasneje kot besede

Pot od besed do dejanj ni vedno lahka, a so ravno 
slednja tista, ki kažejo v katero smer gremo, čemu se 
trudimo in tako lahko počasi vidimo sadove svojega 
dela. 

Ob pogledu na preteklo leto se še toliko bolj zave-
dam, da bodo v stalno spreminjajočem svetu vse 
bolj pomembni le rezultati. Globalni trendi, ki vse 
bolj usmerjajo tok našega delovanja zahtevajo, da 
smo konkretni, reaktivni, inovativni in AKTIVNI. Ver-
jamem, da naziv operacije Spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za večjo zaposljivost, ki smo jo 
tako nestrpno pričakovali v našem sektorju, ni na-
ključje. Sama besedna zveza aktivno državljanstvo, 
ki nas v sektorju spremlja že lep čas, opominja na to, 
kako pomembno je, da smo vseskozi aktivni. Žal je 

obseg dela prevečkrat na meji preseženega in takrat se nam lahko postavi vprašanje, zakaj se sploh tako 
trudimo? Moj odgovor je samo en: ZA MLADE. Biti opazovalec danes ni dovolj. Pomembno je sodelovati, 
prevzeti odgovornost in mladim ponuditi priložnost aktiviranja. Korak za korakom, od idej, prehajamo k 
dejanjem, mladi pa so tisti, ki bodo v prihodnje sodniki ali nam je na naši skupni poti uspelo. 

Ob pogledu na leto 2016 izpostavljam dejanja in aktivnosti vseh, ki imamo skupen cilj - prizadevanje za 
aktivno vključevanje mladih! Zadnji trenutek je s priznavanjem poklicnega standarda skozi vrata vstopila 
tudi nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinskega delavca/delavke, vendar za zdaj samo z eno nogo. 
Za začetek ni slabo, bomo pa v prihodnje napeli vse sile in prizadevanja, da bomo tam, kjer bi že morali 
biti. Na tej točki poudarjam še pomembnost odgovornosti. Tako, kot morajo mladi prevzeti odgovornost 
za odločitve na svoji poti, jo moramo prevzeti tudi mi. Preko dialoga imamo z odločevalci možnosti snovati 
ideje in predloge za izboljšanje položaja mladih ter spremljati realizacijo obljubljenega in dogovorjenega v 
dejanja. Žal ni v naši moči, da bi lahko odločali, lahko pa na glas opozarjamo! 

Za zaključek se vračam na uvodno  misel. Medtem, ko besede lahko izpuhtijo, dejanja ostajajo. Vabim vas, 
da si preberete publikacijo in ocenite delo, ki smo ga v preteklem letu izpeljali skupaj z mladimi in mladin-
skimi centri. Brez mladih in mladinskih centrov teh projektov ne bi bilo.

mag. Maja Hostnik
Direktorica Mreže MaMa

Več podrobnosti Video Facebook Twitter
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2. Strukturirani dialog

Mladi odloča(j)mo!
Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije organizira projekte strukturiranega dialoga. 
V letošnjem letu se je zaključil projekt Mladi odloča(j)mo!, ki ga je vodil Mladinski svet Slovenije. V tem delu 
procesa strukturiranega dialoga, smo zasledovali dolgotrajna partnerstva med mladimi in občinami in tako 
je nastala ideja projekta strukturiranega dialoga Za družbene spremembe, ki ga je podprla NA MOVIT pod 
okriljem programa Erasmus + Mladi v akciji. 

Za družbene spremembe
Ključni pomen procesa strukturiranega dialoga je, da se mladi 
zavedajo, da imajo vzvode in mehanizme, s katerimi lahko so-
oblikujejo družbo. Pomembno je le, da se jih izkoristi. V ta na-
men, smo v sklopu projekta Za družbene spremembe najprej v 
začetku septembra organizirali usposabljanje za 20 mladinskih 
delavcev iz mladinskih centrov in mladinskih svetov lokalnih 
skupnostih, da se angažirajo in v svojih lokalnih okoljih spod-
budijo mlade ter z njimi organizirajo posvetovanja z lokalnimi 
odločevalci. Zasledovali smo tri teme 8. Cikla strukturiranega 
dialoga in sicer na temo podjetništva in ustvarjanja novih de-
lovnih mest, zaposlovanja mladih in kako vsem mladim omo-
gočiti udeležbo v raznoliki, povezani in vključujoči družbi. 

Mladi pridobivajo kompetence 
V projekt smo vključili 350 mladih iz vse Slovenije. Mladi, ki so 
bili vključeni v projekt so pridobili dodatna znanja in kompe-
tence s področja komuniciranja,  samoiniciativnosti, organizi-
ranja in izvajanja projekta, nastopanja v javnosti in zagovorni-
štva. Spoznali pa so tudi, kaj pomeni aktivno državljanstvo in 
participacija v sodobni družbi in luči sprememb. 
Projekt še traja in se zaključi v januarju 2017.

Nacionalna konferenca s predsednikom Vlade RS,  
dr. Mirom Cerarjem
V sklopu projekta Za družbene spremembe smo organizirali 
tudi nacionalno konferenco, na kateri je bil organiziran dialog 
med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem. 
Mladi so se na dialog pripravljali v delavnicah v mladinskih cen-
trih in mu tako postavili vprašanja na temo podjetništva, zapo-
slovanja, vključujoče družbe in prihodnosti mladinskega sek-
torja. Nastalo je kar nekaj pobud, med drugim tudi povečanje 
sredstev za delovanje mladinskega sektorja,  oblikovanje skla-
dov za projekte posebnega pomena in ureditev NPK mladinski 
delavec/ delavka. Izpostavili so tudi izzive prekarnih zaposlitev 
med mladimi. 

Predsednik Vlade RS je uvodoma izpostavil, da je ena temeljnih 
nalog vlade, da ustvarja spodbudno poslovno okolje. “Vlada 
mora skrbeti za celo družbo skupaj, na to včasih pozabljamo, saj 
so še tako obrobne stvari del celote in tako je podjetništvo poveza-
no tudi s športom in kulturo. Zato je pomembno, da razvoj pote-
ka v vseh segmentih družbe in da se ne usmerimo samo v enega,” 
pravi.
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http://mreza-mama.si/si/nacionalni-projekt-strukturiranega-dialoga-mladi-odlocajmo
https://www.youtube.com/watch?v=qnlz1sMrCM4
http://mreza-mama.si/si/strukturirani-dialog-mladih-in-predsednika-vlade-rs-dr-mira-cerarja
https://twitter.com/search?q=%23sDialogPV&src=typd


Strukturirani dialog mladih in ministrice za izobraževa-
nje, znanost in šport, dr. Maje Makovec Brenčič v Novem 
mestu 

Skozi pogovor z ministrico, dr. Majo Makovec Brenčič, smo 
se osredotočili na tri ključne teme 5. cikla strukturiranega di-
aloga, ki poudarjajo in spodbujajo bolj strpno okolje: podje-
tništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje 
mladih, spodbujanje aktivne vključenosti mladih v razno-
liko, a povezano Evropo.

Med drugim je ministrica dejala: “Iz naše strani lahko povem, 
da več kot bo nekih sistemskih spodbud, idej prišlo do nas, lažje 
bomo mi medresorsko spodbujali in podajali naprej, še posebej, 
ko govorimo recimo o nacionalnem programu, kjer lahko mi kot 
nosilci jasno vplivamo na to, kateri so tisti vsebinski segmenti, za 
katere je prav, da jih medresorsko podpiramo”. 

Spomnimo, da je Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom 
Slovenije v lanskem letu organizirala večji posvet z evrop-
sko Komisarko Violeto Bulc in v preteklosti več projektov: 
Dialog državljanov in mladih z evropsko komisarko za 
promet Violeto Bulc 
Nacionalni projekt strukturiranega dialoga: Mladi (o)
dločajmo! 
Dialog mladih! 2.0: Vključujemo 
Dialog mladih

3. Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost

Projekt Jamstvo na poti, ki so mu mladi nadeli slogan Junaki 
zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost,  se je pričel v mesecu 
januarju. V partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga izvaja-
ta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Mladinska Mreža 
MaMa, financira pa ga Evropska komisija (DG Employment, 
Social Affairs and Inclusion).

Glavni cilji projekta: ozaveščanje mladih o ukrepih sheme 
Jamstva za mlade, hitrejši dostop do prve zaposlitve,  pridobiva-
nje novih izkušenj, znanj in kompetenc,  ustvarjanje novih delov-
nih mest, končno povečanje deleža zaposlenih mladih  ter zni-
žanje stopnje brezposelnih mladih, ki se ne izobražujejo ali 
usposabljajo.

S projektom želimo povezati tako mlade kot delodajalce in obema stranema ponuditi priložnosti, ki jih 
ponuja program in shema Jamstvo za mlade. 

Projekt  poteka v 12 različnih krajih po vsej Sloveniji. Aktivno vlogo pa v projektu igra tudi  Zavod RS za 
zaposlovanje, ki je komunikator med mladimi brezposelnimi in vključenimi v projekt.  
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http://mreza-mama.si/si/standardi-bodo-cimprej-potrjeni-to-je-nasa-domaca-naloga
https://www.youtube.com/watch?v=uTwKBZVpxRM
http://mreza-mama.si/si/dialog-drzavljanov-in-mladih-z-evropsko-komisarko-za-promet-violeto-bulc
http://mreza-mama.si/si/dialog-drzavljanov-in-mladih-z-evropsko-komisarko-za-promet-violeto-bulc
http://mreza-mama.si/si/nacionalni-projekt-strukturiranega-dialoga-mladi-odlocajmo
http://mreza-mama.si/si/nacionalni-projekt-strukturiranega-dialoga-mladi-odlocajmo
http://mreza-mama.si/si/strukturirani-dialog
http://mreza-mama.si/si/dialog-mladih
http://mreza-mama.si/si/jamstvo-na-poti-junaki-zaposlovanja-vrnimo-si-prihodnost
http://www.junakizaposlovanja.si/
http://www.junakizaposlovanja.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.sindikat-zsss.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/


Do sedaj se je odvilo že več dogodkov po različnih mladinskih centrih: delavnice o dostojnem delu, okrogla 
miza »Mladi UKREPajo!«, dogodek Mladi smo za vse!, dogodek Junaki za Cele!, dogodek Zasavskih junakov!, 
dogodek ˝Več znaš, več veljaš.˝, dogodek Služba – kdo je ne bi?!. 

Več o dosedanjih projektih aktivnostih na Junaki zaposlovanja navduševali v letu 2016!

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa:''S projektom Junaki zaposlovanja spodbujamo povezovanje mladih 
iz lokalnega okolja, s čimer imajo mladi možnost ustvarjanja in pridobivanja novih izkušenj in kompetenc, ki 
postajajo za samostojno življenje vse bolj pomembne. Pestrost dogodkov, ki jih mladi ambasadorji izvajajo po 
različnih mestih v mladinskih centrih je potrditev, da smo na pravi poti in da je potrebno še naprej vztrajati in 
mlade obveščati o njihovih možnostih ter jim pri tem pomagati.«

Tea Jarc, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: ''S pro-
jektom bomo pokazali in dokazali, da so današnje gene-
racije pravi junaki, tudi na področju zaposlovanja. Danes 
zaradi posledic gospodarske krize ter vedno večje želje po 
fleksibilizaciji s strani delodajalcev ni lahko vstopiti na trg 
dela – pri tem pa so varne, trajne in dostojne zaposlitve 
mladim velikokrat nedostopne. Jamstvo za mlade lahko 
tu mladim pomaga, potrebno pa je tudi, da se mladi zave-
dajo ukrepov, ki so jim na voljo, pa tudi pravic, ki jih ima-
jo- tako, kot brezposelni, kot delavci oziroma na trgu dela.”

Želimir Stanić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: 
“S projektom bomo pokazali, da ukrepi iz sheme Jamstva 
za mlade lahko mladim pomagajo pri iskanju zaposlitve, 
ravno tako pa jim bomo približali koncept dostojnega 
dela in pravice iz dela ter jih spodbudili, da se mladi skupaj 
borimo za dostojne zaposlitve za vse.”

Zala Turšič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: 
”Projekt Junaki zaposlovanja nam je odprl možnosti spo-
znavanja, druženja in sodelovanja s številnimi aktivnimi 
mladimi. Ambasadorji in ambasadorke so se pripravljeni 
angažirati v iskanju odgovorov na vprašanje, zakaj je trg 
dela danes takšen kot je ter predvsem, kaj lahko kot posa-
mezniki in v sodelovanju z drugimi naredimo, da se prilo-
žnosti, ki so nam na voljo, izboljšajo.” 

Špela, lokalna ambasadorka: ''Kar se mi zdi ključno je, da 
v mladih vzbudimo zanimanje tudi za tovrstne teme. V Ve-
lenju je ogromno ljudi, ki imajo potencial, voljo, ideje, so 
kreativni pa so kljub temu brezposelni ali pa se srečujejo 
s težavami na delovnem mestu pa ne ukrepajo, da ne bi 
izgubili službe. Vesela sem te priložnosti in takšnega do-
godka!''''

Junaki zaposlovanja po celi Sloveniji mlade informirajo 
o ukrepih, ki jim lahko olajšajo prehod na trg dela. Kot 
pravijo: »Mladi smo junaki na trgu dela!« 
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http://www.junakizaposlovanja.si/napoved-dogodkov/
http://www.junakizaposlovanja.si/ukrepaj/
http://mreza-mama.si/si/mladi-smo-za-vse1
http://www.junakizaposlovanja.si/2016/10/21/junaki-za-cele-vrnite-si-prihodnost/
http://www.junakizaposlovanja.si/2016/11/08/zasavski-junaki-navdusili/
http://www.junakizaposlovanja.si/2016/12/12/junaki-zaposlovanja-v-krskem-vec-znas-vec-veljas/
http://www.junakizaposlovanja.si/2016/12/20/sluzba-kdo-je-ne-bi/
http://mreza-mama.si/si/junaki-zaposlovanja-navdusevali-v-2016
http://www.junakizaposlovanja.si


4. Mladim

Mladinska mreža MaMa je v letošnjem letu s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu 
za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega 
socialnega sklada.

V projektno idejo je  vključenih 18 mladinskih centrov po Sloveniji; mladinski delavci bodo pri projektu 
sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. 
Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po 
končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delav-
cev/ informatorjev. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno 
stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, 
kot vseh ostalih podskupin.

Sistem usposabljanj za aktivno državljanstvo in večanje kompetenc mladih je sestavljen iz 10 modulov, 
vsak pa bo izveden vsaj šestkrat. Moduli bodo temeljili na metodah neformalnega učenja, ki bodo pokrivali 
različne tematike.

Več o usposabljanjih na Začenja se MLADIM! 

Projekt bo v letu 2017 dobil svojo spletno stran.

5. PARNTERSKO IN VSEBINSKO SODELOVANJE

5.1. Regijski dogodki leta 2016

V Uradu RS za mladino so se odločili nadaljevati s projektom regijskih dogodkov 
v mladinskem sektorju, ki potekajo pod sloganom »Rastimo skupaj«. Tudi letos 
je sodelovala  Mladinska Mreža MaMa.

Na podlagi lanskih izkušenj bodo dogodke pripravili nekoliko drugače. V skupino sodelujočih so poleg Mla-
dinskega sveta Slovenije  kot nacionalnega koordinatorja in  Mladinske mreže MaMa pritegnili tudi Inštitut 
za mladinsko politiko. 

Regijski dogodki so vsebinsko in konceptualno nadgrajeni v vsaki statistični regiji – Zagorje ob Savi, Radlje 
ob Dravi, Radovljica, Ljubljana, Murska Sobota, Nova Gorica, Cerknica, Koper, Krško, Novo Mesto, Slovenske 
Konjice in Maribor.

dr. Peter Debeljak, direktor URSM, je izpostavil, da so v lanskem letu s projektom začeli ambiciozno, a v 
zavedanju, da bodo prvo leto v vmesnem prostoru. Tako se je v na podlagi evalvacije dogodkov v letu 2015 
v letu 2016 oblikoval in pričel cikel, ki je bolj individualiziran ter direkten. URSM si tako obeta, da bo letošnja 
izvedba bolj fokusirana in ciljno naravnana na doseganje na terenu dogovorjenih ukrepov. 

Tin Kampl, predsednik MSS, je poudaril, da ne gre zgolj za debato, temveč za oblikovanje zavez ter načrto-
vanje skupnih aktivnosti v posameznih regijah na mladinskem polju.
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http://www.mreza-mama.si/
http://mreza-mama.si/si/projekt-mladim
http://www.ursm.gov.si/
http://mreza-mama.si/si/skupaj-mladim
http://mreza-mama.si/si/zacenja-se-mladim-pridruzi-se
http://www.ursm.gov.si/
http://mlad.si/kategorija/regijski-dogodki/
http://mss.si/
http://mss.si/
http://www.mreza-mama.si/
http://www.mladi-in-obcina.si/o-nas/
http://www.mladi-in-obcina.si/o-nas/
http://mlad.si/2016/04/reportaza-1-regijski-dogodek-v-letu-2016/
http://mlad.si/2016/04/reportaza-2-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/04/reportaza-2-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/05/reportaza-4-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/06/v-zivo-4-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/09/reportaza-5-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/09/reportaza-6-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/10/reportaza-7-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/10/reportaza-8-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/10/reportaza-9-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/10/reportaza-10-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/reportaza-11-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/reportaza-11-regijski-dogodek/
http://mlad.si/2016/11/reportaza-12-regijski-dogodek/


5.2. Delavnice E-cikliraj

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z iz-
vajanjem  petletnega ozaveščevalnega projekta  na 
področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpa-
dnimi baterijami z naslovom LIFE  Gospodarjenje z 
e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinan-
ciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za oko-
lje in prostor RS.
 
V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno 
mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij.

Kot partner v projektu Mreža MaMa soorganizira delavnice za mlade na temo e-odpadki in vaše okolje, 
pod sloganom e-cikliraj. V letu 2016 smo organizirali skupaj z mladinskimi centri osem delavnic. Pri pro-
jektu gre za povezovanje z zasebno družbo in Mrežo MaMa kot nevladno organizacijo. V letu 2017 načrtu-
jemo še več tovrstnih delavnic po vsej Sloveniji. 

6.  Aktivni na mednarodnih projektih
Mreža MaMa sodeluje v mednarodnih projektih, ki so podprti s strani programa Erasmus + Mladi v akciji, 
kar ji omogoča sofinanciranje programskih aktivnostih, ki bi jih brez podpore evropskih sredstev težko 
izvedla, zato je zanjo program nepogrešljiv, že kar nekaj let. Iz programa Erasmus + MvA so bili podprti 
naslednji projekti.

6.1. EVS – Say hello to tolerance

Po lanskem EVS projektu (»There Is a World Outside 
Your Window«) je Mreža MaMa tudi letos v septembru 
in oktobru gostila kratkoročni EVS – Say hello to tole-
rance, s katerim smo v luči aktualnih dogodkov in na-
raščanja sovražnega govora izvajali kampanjo strpno-
sti in medkulturnega dialoga med mladimi. Prav tako 
pa smo mlade želeli  spodbuditi h kritičnem razmišlja-
nju na področju družbene izključenosti in diskrimina-
cije ter jim ob 20. obletnici Evropske prostovoljne 
službe približati možnosti in učinke mednarodnih mo-
bilnosti programa Erasmus+ za mladega človeka. 

V projekt so bili poleg  16 prostovoljcev iz 8 držav 
(Estonija, Finska, Italija, Madžarska, Nemčija, Romunija, 
Španija, Turčija), vključeni tudi mladinski centri, mla-
dinski centri s hostli, srednje šole in organizacije, ki de-
lujejo na področju vključevanja ranljivih skupin v družbo, preko katerih smo promovirali strpnost.
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http://www.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
http://www.mreza-mama.si/
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https://www.facebook.com/MaMaEVSSlovenia/


6.2. Youth workers academy/Mladinska akademija

Pri Mladinski akademiji (Youth workers academy) gre za izo-
braževalno strateško partnerstvo katerega namen je vzposta-
viti kurikulum in pripomočke za mladinske delavce za delo z 
mladimi z manj priložnostmi;  invalidi, socialno prikrajšanimi - 
predvsem begunci in njihovo integracijo v družbo ter LGBTQI. 
Projekt svojo mednarodno dimenzijo odraža v kvalitetnem 
partnerstvu mladinskih organizacij iz Turčije, Hrvaške, Romu-
nije in Slovenije, kot vodilne partnerice.

Splošen cilj projekta je razširiti obzorja mladinskih delavcev, jih 
primerno usposobiti za izvajanje predlaganih kurikulumov ter 
jim omogočiti boljši in kvalitetnejši dostop do mladih z manj 
priložnostmi preko uvajanja novih metod mladinskega dela v 
mladinskih centrih v Sloveniji, Turčiji, Romuniji in na Hrvaškem. 

Projekt smo začeli s kick-off srečanjem v Sloveniji, nadaljevali pa na študijskem obisku v Romuniji. 
Ena od prioritet projekta je tudi krepitev lastnih strokovnih kadrovskih kapacitet organizacij. 

6.3. Boost your possibilities / Izboljšaj svoje mednarodne možnosti 

Osnovni cilj projekta za izboljšanje svojih zaposlitvenih zmožnosti (Boots your possibllities) poteka v sklo-
pu programa Erasmus + Mladi v akciji, je narediti raziskavo, ki bo temelj zagovorništva za odločevalce na 
področju mednarodnega mladinskega dela in učnikov le tega na mlade. Hkrati pa si želimo dobre prakse 
partnerjev prenesti na lokalna okolja. Projekt traja od februarja 2015 do februarja 2017.

V sklopu projekta je bilo do zdaj izvedenih veliko aktivnosti, katerih namen je bila promocija mednaro-
dnega mladinskega dela na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v vseh treh partnerskih državah. 
Najbolj odmevni so bili t.i. »job shadowings«, ki se jih je udeležilo večje število mladinskih delavcev iz Esto-
nije, Slovenije in s Finske. Med vsemi sodelujočimi partnerskimi organizacijami so bile tako izvedene nekaj-
dnevne aktivnosti, katerih glavni namen je bil učenje v okolju tuje partnerske organizacije, deljenje dobrih 
praks, prenos znanj na področju (mednarodnega) mladinskega dela…

6.4. Find your way to internationality/Poišči mednarodno pot 

Find your way to internationality  ali Poišči svojo mednaro-
dno pot je dvostopenjski projekt za usposabljanje mladin-
skih delavcev za mednarodno mobilnost mladih. Njegov 
glavni namen je vzpostavitev kvalitetnih mednarodnih 
partnerskih mrež ter priprava novih skupnih projektov 
– mladinskih izmenjav.

Projekt je odgovor na potrebo mladinskih centrov in mla-
dinskih delavcev po aktivni in kvalitetni vključitvi v med-
narodno mladinsko delo. V partnerstvo je vključenih 5 
mladinskih centrov brez izkušenj iz Slovenije, 5 iz Estonije, 
5 iz Finske, z namenom pestrosti in medkulturnosti pa sta 
v partnerstvo vključeni še organizaciji iz Italije in Turčije. V 
projekt je tako vključenih 17 mladinskih delavcev in dva tre-
nerja, potekal pa je v štirih korakih. Zadnja faza projekta se 
bo izvedla v januarju 2017.
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Udeleženci so se  spoznali s programom Erasmus+ Mladi v akciji, izvedli bodo vsaj en projekt mobilnosti, spo-
znali metodologijo za prenos znanj med mladinskimi delavci znotraj organizacij, pridobili nove kompetence, 
spoznali projektni management v teoriji in praksi, spoznavanje metod evalvacij ter krepitev partnerskih mrež.

Laura Krančan, Mreža MaMa: »Seminar je bil namenjen vzpostavljanju novih kvalitetnih partnerstev za 
kasnejše izvajanje skupnih mednarodnih mladinskih projektov. Tekom 8-dnevnega usposabljanja in druže-
nja mladinskih delavcev iz petih držav so se izoblikovale štiri nove partnerske mreže. Novo vzpostavljena 
partnerstva bodo tako v drugem delu projekta pripravila prijavno dokumentacijo za oktobrski prijavni rok 
programa Erasmus+: Mladi v akciji.«

6.5. MEDNARODNA USPOSABLJANJA

Standard Protocol Procedure, YIP Avstrija
Namen usposabljanja je bil ozavestiti mladinske delavce 
in mlade, aktivne v raznih mladinskih organizacijah o po-
ložaju oseb s posebnimi potrebami in njihovih situacijah 
v različnih državah ter jih vključiti v aktivnosti.

Role of a youth worker in refugee crisis, Finska / Tema-
tika usposabljanja je  bila vloga mladinskega delavca v 
času begunske krize. 

Tina, udeleženka: »Trening Role of a youth worker in refugee crises je za nami in počutim se opolnomočeno, 
polna sem nove energije. Sedaj, po zaključku treninga, razmišljam predvsem o tem, kako bom nadaljevala delo 
v svoji organizaciji in na kakšen način okrepiti in izkoristiti nova poznanstva, ki sem jih sklenila tekom treninga. 
Dela je še veliko. Predsodkov, neenakosti in strahu pred drugačnim je v naši družbi še ogromno, zato je pomem-
ben vsak, tudi najmanjši korak k spremembi v bolj odprto družbo.«

7. Podpora in informiranje naših članic
7.1. Sklop tematskih usposabljanj

Letni delovni načrt Mreže MaMa je razdeljen v tri vsebinske sklope, in sicer: mreženje in odnosi z deležni-
ki; razvoj mladinskega dela ter projektne aktivnosti. V vsebinskem sklopu »Razvoj mladinskega dela« so na 
letni ravni opredeljena tudi izvajanja internih usposabljanj za članice, mladinske delavce v mladinskih 
centrih.

V LETU 2016 SMO IZVEDLI NASLEDNJA USPOSABLJANJA: 

NOVI MLADINSKI DELAVCI - Izobraževanje je bilo namenjeno vsem prostovoljcem, novo zaposlenim in 
vsem prihajajočim delavcem v mladinskih centrih, ki so želeli spoznati projektno vodenje.

PROJEKTNI MANAGEMENT - Usposabljanje je bilo namenjeno začetnikom v mladinskem delu - prostovolj-
cem ali zaposlenim mladinskim delavcem. Udeleženci so spoznavali vse od osnovne ideje, načrtovanja, 
komunikacije, implementacije, do končne evalvacije in poročila o projektu.
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ODNOSI IN KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI V MLADINSKIH CENTRIH - Udeleženci so skozi usposabljanje v 
izmenjajoči in hitri dinamiki spoznavali teoretične osnove ter praktične rešitve na področjih komunikacij-
skih ciljev, deležnikov, orodij, kanalov, ipd. Za izbran projekt oziroma aktivnost svojega mladinskega centra 
so tako pripravljali osnutek komunikacijskega načrta, po celotni strukturi.

Dejan Smuk iz Mladinskega centra Trbovlje je svoje občutke opisal tako: »Vse je bilo zelo dobro, ekipa Mreže 
MaMa se je zelo potrudila. Naučili smo se veliko osnov o snovanju projektov, za kaj več bi morali imeti več časa, 
vsaj 10 dni. Drugače pa je bila delavnica dobro zasnovana, vsi sklopi so bili dobro načrtovani, tudi energija sku-
pin je bila dobra, hvala Mreži MaMa.«

David Banović, izvajalcev usposabljanja: »Verjamem, da smo na usposabljanju spodbudili udeležence k pre-
mišljeni uporabi komunikacijskih orodji in kanalov in z znanjem ter nasveti, ki so jih prejeli danes - so lahko 
dogodki, projekti in ostale aktivnosti, ki jih udeleženci organizirajo po svojih mladinskih centrih, toliko bolje sko-
municirani, ne glede na definiran cilj. Všeč mi je bilo, da je bila ekipa pripravljena na delo, da so si izbrali projekt, 
ki ga poznajo in za katerega so lahko skozi usposabljanje pripravili konkreten osnutek načrta, ki ga bodo pripra-
vili v sklopu nalog iz delovnega zvezka.«

MLADINSKI DELAVEC – COACH - Coaching je ena izmed oblik mladinskega dela, kjer mladinski delavec, s 
pomočjo posebej izbranih vprašanj, vodi posameznika do rešitve njegovih težav. S tem pomaga odkriti 
poln potencial osebe ter omogoči doseganje izbranih ciljev. Mladinski delavec v tej vlogi nikdar ne svetuje 
ali sugerira, marveč spretno vodi pogovor tako, da udeleženec skozi miselne procese sam pride do odgo-
vorov.

7.2.  Skrbniški obiski

Skrbniški sestanki so namenjeni pregledu 
dela članic, podajanju informacij o tekočih do-
godkih/aktivnostih/razpisih na mladinskem 
polju. V osnovi gre za svetovanje in podporo 
članicam.

Z namenom poslušati in slišati predloge in 
ideje tistih, ki jim je Mreža MaMa namenjena,  
je v letu 2016 Mreža MaMa obiskala 33 svojih 
članic mladinskih centrov.  Namen srečanja 
je  pogovor glede aktualnih zadev ter med-
sebojna seznanitev, kot tudi razprava glede 
pričakovanj mladinskih centrov do Mreže 
MaMa in predlogi za delovanje v prihodnje.

NEKAJ UTRINKOV: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.3.  NPK mladinski delavec/delavka

Mladinska mreža MaMa je skupaj s številnimi organizacijami v mladinskem sektorju predsedniku Vlade RS, 
dr. Miru Cerarju in obema ministricama, dr. Maji Makovec Brenčič, ministrici za izobraževanje, znanost in 
šport ter dr. Anji Kopač Mrak, ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poslala dopis, 
v katerem so vse tri pozvale, da jim posredujejo uradna stališča glede procesa sprejemanja NPK mladinski 
delavec/delavka.

V odzivu je ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, med drugim zapi-
sala: “Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se zavedamo, da je možnost pridobitve javne listine za 
opravljanje poklica mladinski delavec/delavka, najprimernejši izkaz za validacijo neformalno in priložnostno 
pridobljenih znanj in spretnosti v mladinskem sektorju.”

Organizacije v mladinskem sektorju, smo se z dopisom obrnile tudi na Strokovni svet RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje.
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13.12.2016, je potekala seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, na kateri so po-
trdili poklicni standard mladinski delavec/delavka. Gre za prvi korak oziroma prvo stopnjo potrditve, saj 
sledi tudi potrjevanje kataloga znanj in spretnosti za NPK mladinski delavec/delavka. 

7.4. Supervizija za direktorje

Supervizija za direktorje, ki jo Mreža MaMa že tretje leto organizira na izraženo potrebo direktorjev mladin-
skih centrov, je predvsem namenjena strokovni refleksiji mladinskega dela, preprečevanju odtujenega od-
nosa do dela in izgorevanja, opredeljevanju lastne vloge, razmejevanje vlog in odgovornosti v delovnem 
procesu ter razmejevanje med osebnim in poklicnim, v procesu dela. 

8.  Skrbimo za multiplikativne učinke
8.1. Klub MaMa

V letu 2016 je Mreža MaMa za svoje članice pripravila dve srečanji. 
Marčevski Klub MaMa je potekal v prostorih Pekarne Magdalen-
ske mreže Maribor, kjer so bili med drugim prdstavljeni projekti 
in aktivnosti Mreže MaMa, načini vključevanja MCjev, Mobilna 
aplikacija MaMa…

Drugi novembrski Klub MaMa je potekal v prostorih Mladinskega 
centra Krško, kjer so med drugim potekale delavnice za prenos 
znanj iz različnih usposabljanj ter predstavitve primerov uspešnih 
razširjanj rezultatov v projektih.

8.2. Aplikacija Mreže MaMa

Mladinska mreža MaMa skozi svoje aktivnosti oblikuje kvalitetno 
podporno okolje za delovanje mladinskih centrov in v tej smeri 
smo čas namenili tudi razvoju mobilne aplikacije, preko katere 
bo omogočena dodatna promocija mladinskih centrov na mla-
dim privlačen način.

Aplikacija je na voljo v trgovini GooglePlay (za uporabnike 
Android sistema), aplikacija za uporabnike Apple pa je trenutno še 
v razvoju.

V okviru vsakega dogodka lahko uporabnik pogleda tudi več in-
formacij o centru, ki organizira oziroma gosti posamezen dogo-
dek. Z namenom predstavitve mladinskih centrov in možnostjo 
dodajanja dogodkov na aplikacijo omogočamo, da svoj mladin-
ski center registrirate tukaj. 
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8.3. Upravljamo z mlad.si

Mreža MaMa urednikuje osrednji mladinski portal mlad.si. Lastnik portala je Urad RS za mladino. Z uredni-
štvom sproti obveščamo pogodbenice URSM o mesečnih tematskih sklopih ter redno napovedujemo vse-
bine ter pri tem vežemo na to različne novinarske  žanre: intervjuje, ankete, mnenje, poročila in reportaže. 
Z dobro komunikacijsko    podporo, predvsem  na družbenih omrežjih, pa smo dosegli zavidljiv rezultat 
obiskov portala, ki jih mesečno tudi povečujemo. 

1/2 leta 2016: 90.491 ogledov strani, 16.669 uporabnikov

2/2 leta 2016 (do konca novembra): 54.328 ogledov strani, 12.218 uporabnikov

9. Letni posvet mladinskega sektorja 
Mreža MaMa se je s celotno ekipo 
udeležila Letnega posveta mla-
dinskega sektorja 2016, ki ga 
organizira Urad RS za mladino in 
je letos potekal dva dni.

Prvi dan letnega posveta se nam 
je v dopoldanskem delu pridruži-
la dr.  Maja Makovec Brenčič, mi-
nistrica za izobraževanje, znanost 
in šport. V drugem delu dopol-
danskega posveta smo prisluh-
nili tudi atraktivnemu in navdi-
hujočemu govoru dr. Aleksandra 
Zadela, ki je spregovoril o aktivni 
participaciji mladih in  aktivnemu 
vključevanju mladih v tobogan 

življenja. V popoldanskem delu posveta pa smo se razdeli po skupinah in z vodji skupin razpravljali o priho-
dnosti mladinskega dela, povezovanj formalnega in neformalnega, komuniciranju in novih oblikah finan-
ciranja. 

Drugi dan letnega posveta pa sta potekali dve okrogli mizi, kjer je direktorica Mladinske Mreža MaMa sku-
paj s Saro Berglez iz Marnberškega mladinskega centra Radlje ob Dravi in Maticem Matjašičem iz Mestne-
ga mladinskega sveta Maribor, razpravljala o rešitvah za krepitev mladinskega dela in o mladinski politiki na 
lokalni ravni ter dobrih in slabih praksah v mladinskem sektorju. 

Med drugim je mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa,  na okrogli mizi glede podpore organizacijam 
na lokalni ravni izpostavila, da je potrebno mladinsko področje naslavljati trajnostno, poskrbeti za trdno 
kadrovsko strukturo in strokovnost. Teme, ki jih organizacije v lokalnih okoljih naslavljajo, so po mnenju 
direktorice mreže mladinskih centrov izjemno pomembne, “mladi akterji v dialogih pa vse bolj strokovni in 
opolnomočeni.“

Prvi dan posveta je bila tudi podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju. Za kakovostno in 
uspešno delo v daljšem časovnem obdobju je dobila Marja Guček iz Mladinskega kulturnega centra 
Maribor. 
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10. Načrti za 2017
Aktivno od junakov k mladim 
Na Mreži MaMa bomo v novo leto zakorakali z mnogimi projekti, ki jih bomo nemoteno nadaljevali iz leta 
2016. Večji projekti, ki se bodo nadaljevali iz lanskega leta 2016, so tako iz nacionalnega, kot tudi iz med-
narodnega področja. Vsem pa je skupno to, da krepijo mladinsko delo mladinskih delavcev v mladinskih 
centrih, pri čemer zasledujemo aktivno participacijo mladih in aktivno državljanstvo mladih za večjo zapo-
slenost. 

V ospredju nacionalnih projektov je aktivno državljanstvo in participacija mladih
Na spodnji povezavi si lahko preberete članek o projektih in aktivnostih v letu 2016. Veselimo se sodelova-
nja z vami. 

11. Prijave na razpise 
Zavod Mreža MaMa vse zainteresirane seznanja s prihajajočimi razpisi:

Erasmus +:  Prijavnice in informacije dostopne tukaj:  
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/prijava-projektov/ 
Roki: 2.2.2017, 26.4.2017, 4.10.2017

Erasmus + Capacity building: Prijavnice in informacije dostopne tukaj: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2017_en
Rok: 8.3.2017

Erasmus + Sport: Informacije dosptopne tukaj (prijevnica še ni dostopna):
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
Rok: 6.4.2017.

AKTIVNOSTI MREŽE MAMA OMOGOČAJO

Naše prostovoljno delo, organizacije članice Mreže MaMa, Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, 
MOVIT NA MLADINA, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion.

KOLOFON 

Naslov: 
e-Publikacija Zavoda Mladinska mreža MaMa 2016
Priprava besedila: Nina Babić
Oblikovanje: Pia Rihtarič, Studio Punkt
Foto: Foto arhiv Zavoda Mladinska mreža MaMa
Pregled: mag. Maja Hostnik
Izdal: Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, SI - 1000 Ljubljana
Izdaja: elektronska izdaja

december 2016 
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http://mreza-mama.si/si/pregled-projektnih-aktivnosti-mreze-mama-januar-junij-2017
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/prijava-projektov/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://mreza-mama.si/si/clanice1
http://www.ess.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.movit.si/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


INFOGRAM

Strateška sodelovanja z različnimi deležniki: 

Podpora članicam (mladinskim centrom)

Povezovali smo se mednarodno 

20 lokalnih dogodkov 6 lokalnih dogodkov 12 lokalnih dogodkov

350 vključenih mladih

Sodelovanje z: Mladinski svet 
Slovenije

24 lokalnih ambasadorjev

Sodelovanje z: Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije

Sodelovanje z: Urad RS za mladino, 
Mladinski svet Slovenije, Inštitut za 

mladinsko politiko

Izvedenih skrbniških sestankov naših članic

33

Izvedenih 
Klubov 
MaMe

2

Organiziranih 
tematskih usposabljanj 

za članice
4

Izvedenih ekoloških delavnic pri naših 
članicah

10

3 4

16

Sodelovali smo pri sprejemanju Nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka.

Strukturiran dialog - 
Za družbene spremembe

Junaki zaposlovanja – 
vrnimo si prihodnost

Regijski dogodki – 
Rastimo skupaj!

Udeležili smo se mednarodnih 
usposabljanj

Sodelovali smo kot partner v 
strateških mednarodnih projektih

Gostili smo EVS prostovoljce

Sodelovali smo s predsednikom Vlade RS, sekretarjem predsednika Vlade RS, dvema ministricama, Uradom 
Vlade RS za komuniciranje, Uradom RS za mladino in drugimi pomembnimi deležniki.


