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Članicam Mreže MaMa

VABILO na 2. dvodnevni Klub MaMa 2016
Spoštovane članice Mladinske mreže MaMa. Čas je, da se ponovno snidemo in skupaj preživimo dva
delovna in zanimiva dneva, kjer vam bomo predstavili nekaj zanimivih projektov, ter vas povabili, da
se predstavite tudi sami. Zato vas vljudno vabimo na dvodnevni Klub MaMa, ki bo v sredo in
četrtek, 9. in 10. novembra 2016 v prostorih Mladinskega centra Krško, Cesta krških žrtev 105
v Krškem s pričetkom ob 10.00 uri.

Program 2. Kluba MaMa 2016
SREDA, 9. NOVEMBER 2016
09.30 – 10.00

Registracija

10.00 – 11.45

Poučno
Delavnica o komunikaciji in komuniciranju

11.45 – 12.00

Odmor za kavo in čaj

12.00 – 12.15

Pozdravni nagovor
Mitja Valentinc – gostitelj
Maja Hostnik – gostiteljica

12.15 – 13.15

Osebna izkaznica: Predstavitev projektov Mreže MaMa


Youth Workers Academy – Strateško partnerstvo



Say hello to tolerance – Skupinski EVS

13.15 – 14.30

Kosilo

14.30 – 15.45

Obvezne izbirne vsebine: Delavnice za prenos znanj iz različnih
usposabljanj, ki so se jih udeležile članice


Vloga mladinskega dela v času begunske krize



Vključevanje mladih z manj priložnostmi – gibalno ovirane osebe



Mednarodno mladinsko delo

15.45 – 16.15

Odmor za kavo in čaj

16.15 – 17.45

Oglasna deska

17.45 – 19.00



Predstavitev Mobilne aplikacije



Predstavitev programa predstavnice v SVM



Kratka interaktivna predstavitev prihajajočih projektov in osnutka LDN 2017



Predstavitev ZEOS (TBC)



dr. Peter Debeljak, URSM

Odprt prostor
Predstavi svojo dobro ali slabo prakso in jo delo z ostalimi

19.00 – 20.30

Večerja

20.30 – 23.00

Degustacija Trgač
Ogled vinskih kleti in vodena degustacija vin.

ČETRTEK, 10. NOVEMBER 2016
9.30 – 10.00

Jutranja telovadba
Prenos dobrih praks mladinskega dela

10.00 – 11.00

Erasmus + na obisku
Pogovor z Urošem Skrinarjem, direktorjem Nacionalne Agencije programa Erasmus +, Mladi
v
akciji

11.00 – 12.00

Poučno
Predstavitve primerov uspešnih razširjanj rezultatov v projektih (dissemination) .

12.00 – 12.30

Evalvacija

12.30 – 13.30

Kosilo

LOKACIJA IN NAMESTITEV
Mladinski center Krško
Cesta krških žrtev 105

8270 Krško

V hostel se lahko registrirate pred začetkom Kluba MaMa ali med odmorom za kavo.
Če se kdo izgubi: 0410 931 940 Laura

PRED PRIHODOM
V sredo popoldan je na voljo Odprt prostor za predstavitev primerov vaših dobrih in slabih projektov
ali aktivnosti. Na voljo boste imeli maksimalno 10 minut časa. Za boljšo organizacijo tega sklopa, vas
naprošamo, da ob prijavi ne pozabite navesti vaš primer, ki ga želite predstaviti.
V četrtek dopoldan se nam bo pridružil direktor Nacionalne agencije za program Erasmus +, Mladi v
akciji, gospod Uroš Skrinar. V kolikor imate kakšna konkretna vprašanja zanj, vas naprošamo, da nam
jih sporočite ob prijavi.

PRIJAVA
Na Klub MaMa ste vabljeni zakoniti zastopniki in vodje mladinskih centrov, mladinski delavci ter vsi
ostali predstavniki članic Mreže MaMa, ki vas vsebinske teme tokratnega Kluba MaMa zanimajo.
Dvodnevni klub MaMa 2016 organizira Mreža MaMa in je za članice brezplačen.
Zaradi same organizacije, vas prosimo, da nam do 26.10.2016 potrdite svojo udeležbo TUKAJ.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.
Lepo vas pozdravljamo!

