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MREŽENJE IN ODNOSI Z DELEŽNIKI  
 
 
 
 

UVOD 
 
Policy networking ali mreženje je termin oziroma poglavje, ki govori o treh temeljnih stebrih delovanja Mreže 

MaMa kot mrežne organizacije, ki skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov, njenih članic. Gre za 

dejavnosti kot so zastopanje, komuniciranje-informiranje, strukturirani dialog, lobiranje in servis. Poglavje bi 

lahko poimenovali tudi odnosi z javnostmi ali strateško komuniciranje vendar gre za mreženje organizacije na 

zunaj in znotraj v odnosu do naših ključnih ciljnih javnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE ZASTOPANJA  
 

NAMEN: Zastopanje interesov mladinskih centrov na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.  

 

CILJI: 
1. Izvedba skrbniških sestankov pri vsaj 80 % članicah, analize vsebine in priprava predlogov za LDN 

2019.    
2. Delovanje organov Mreže MaMa (Klub MaMa, Svet MaMa, Direktor, Strokovni svet, sekcije oziroma 

delovne skupine).   
3. Umeščanje mladinskih centrov v strateške dokumente na nacionalni ravni:  

a. izvedbeni načrt nacionalnega programa za mladino,  
b. ukrepi Jamstva za mlade,  
c. ukrepi aktivne politike zaposlovanja,  
d. izvedbeni načrt OP (operativnega programa) za naslednjo finančno perspektivo,  
e. pametna specializacija,  
f. strategija razvoja turizma. 

 
4. Drugi strateški dokumneti (Strategija NVO, Strategija razvoja Slovenije).4. Sodelovanje s Svetom Vlade       

RS za mladino in umeščanje tem o mladinskih centrih na agendo Sveta Vlade RS za mladino.  
5. Vzdrževanje sodelovanja s sorodnimi nacionalnimi mladinskimi organizacijami (MSS, Mladi Plus, Zavod 

Ypsilon, ŠOS, DOS…). 
6. Sodelovanje z relevantnimi deležniki izven sektorja: Urad Vlade RS za komuniciranje, Predstavništvo 

Evropske komisije v Slovenije, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, srednje šole, fakultete in 
druge višješolske ustanove, Zavod RS za zaposlovanje. 

7. Medsektorsko povezovanje z deležniki iz javnega in zasebnega sektorja ter formalnim izobraževanjem 
z namenom vzpostavljanja dolgotrajnih partnerstev na različnih področjih.   
 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  
1. Stabilen skrbniški sistem (izvedba in analiza) za dolgoročno izvajanje skrbniških aktivnosti, skozi 

katere merimo zadovoljstvo, razvoj in potrebe članic v Mreži MaMa. 

2. Umestitev mladinskih centrov v dokumente nacionalnega pomena (OP, Jamstvo za mlade) 

3. Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami. 

4. Sodelovanje in povezovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, ministrstvi, institucijami formalnega 
izobraževanja (srednje šole, visoke šole in fakultete), drugimi nacionalnimi agencijami, uradi, 
zvezami in društvi ter zasebnim sektorjem, ki pokrivajo interese članic (poudarek na področjih: 
izobraževanje, sociala, kultura, turizem, zdravstvo, gospodarstvo). 

5. Ohranitev statusa prostovoljske organizacije.  
 
  



 

                                                                                                                                                 
 

 

AKTIVNOSTI 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Izvedba dvodnevnega Kluba 
MaMa z Zborom 

marec 

Zbor Kluba MaMa (Letno poročilo 2017, sprejetje LDN za 
2018).  

Tematski del – izzivi mladinskega sektorja in prilagajanje 
na družbene spremembe. 

Udeležba vsaj 25 članic. 

Izvedba 
enodnevnega/dvodnevnega 
vsebinskega Kluba MaMa 

november 

Izveden vsebinski Klub MaMa. Predstavitev in izmenjava  
dobrih praks mladinskih centrov.  

Izvedba aktualnega usposabljanja za članice.  

Obravnava aktualne teme na predlog članic Mreže 
MaMa. 

Udeležba vsaj 25 članic. 

Skrbništvo članic 
februar  – december 

 

Redno komuniciranje s članicami (svetovanje, kontakti, 
medsebojno informiranje, posodobitev evidence 
članstva…). 

Izvedba skrbniških sestankov na terenu, pri vsaj 80% 
članicah. 

Analiza vsebine in priprava predlogov za izvedbo LDN 
2019 in za potrebe izražene na področju Raziskovanja. 

Seje Sveta MaMa 
februar – 

september/oktober 

Sprejem dokumentov Mreže MaMa, zaključnega poročila 
2017, LDN 2018. 

Izvedba 2 sej. 

Spremljanje delovanja Mreže MaMa, sprotno odzivanje 
in pregled realiziranih zastavljenih ciljev iz LDN in 
strategije. 

Seje Strokovnega sveta MaMa januar – december  
Izvedba najmanj 1 seje – podajanje strokovnega mnenja 
o delovanju Mreže MaMa. 

Strateško načrtovanje razvoja 
Mreže MaMa 

marec/oktober 

Spremljanje izvajanje strategije razvoja Mreže MaMa in 1 
x letno poročanje na Svetu MaMa in Klubu MaMa. 

Dopolnitve strategije. 

Zakon o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (ZJIMS) 

januar – december  
Implementacija zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju. 

Sodelovanje z Svetom Vlade RS 
za mladino 

januar – december  
Sodelovanje s Svetom Vlade RS za mladino in umeščanje 
tem mladinskih centrov na agendo. 

Umeščanje mladinskih centrov v 
strateške dokumente na 
nacionalni ravni 

januar – december 
Umeščanje mladinskih centrov v Nacionalni program za 
mladino, ukrepe aktivne politike zaposlovanja in ukrepe 
Jamstva za mlade. 

Zastopanje interesov članic 
Mreže MaMa do Združenja 
SAZAS, IPF, ZAMP 

januar – december 

Sledenje izvajanju Skupnega sporazuma z Združenjem 
SAZAS in sprotna polletna evalvacija. 
Po potrebi ustanovitev delovne skupine za oblikovanje 
sporazuma.  
Nadaljevanje pogajanja priznavanja ugodnosti s strani 
IPF.  
Preučitev možnosti sodelovanja z ZAMP.  

Prostovoljska organizacija januar – december 

Priprava poročila o prostovoljstvu za 2017. 

Izvajanje svetovanja za  članice na področju 
prostovoljstva. 

Sodelovanje s ključnimi akterji 
in deležniki v mladinskem 
sektorju 

januar – december 

Priprava načrta komuniciranja in sodelovanja z deležniki. 

Sodelovanje s partnerskimi organizacijami pri 
spremljanju programa Jamstva za mlade, NPK in NPM ter 
drugih relevantnih vsebinah: MSS, ŠOS, Sindikat Mladi 



 

                                                                                                                                                 
 

 

plus, CNVOS, SOS, Zavod Ypsilon. Sodelovanje izkazano 
preko sestankov, srečanj in skupnih projektov. 

 

Sledenje izvajanju resolucije o 
mladinskem sektorju 

januar – december 
Redno spremljanje in sodelovanje pri izvajanju resolucije 
in evalvacija učinkov resolucije v sklopu posveta v 
mladinskem sektorju. 

Mladinsko delo in poklic 
mladinski delavec/delavka 

januar – december 
Spremljanje postopkov za ureditev kolektivne panožne 
pogodbe in morebitne spremembe za ureditev poklica 
mladinski delavec delavka.  

Ureditev statusa rednega 
financiranja Mreže MaMa 

januar – december 

Prizadevanje za pridobitev naziva Organizacija posebnega 
pomena, na podlagi javno-zasebnega partnerstva, z 
namenom izvajanja dolgoročnih programov, rednega 
financiranja Mreže MaMa in krepitve članic. 

Ohranitev standarda kakovosti 
za NVO 

januar – marec 
Vzdrževanje sistema delovanja NVO pri ohranjanju 
certifikata  standarda kakovosti in letna notranja in 
zunanja presoja izvajanja kvalitete procesov dela. 

Nove finančne spodbude na 
URSM 

januar – december  
Sodelovati z URSM pri oblikovanju priložnosti za nove 
razpise za mladinske centre in mladinske organizacije. 

 Formalno in neformalno  
izobraževane 

 
Priprava trajnostnega modela sodelovanja mladinskih 
centrov in izobraževalnih institucij pri Uradu RS za 
mladino in Uradu za razvoj izobraževanja. 

EUROPE Goes loacal Januar-december 
Sodelovanje v delovni skupini za razvoj mladinskega dela 
v lokalni skupnosti.  
Sodelovanje v  posvetovalni skupini s stani MOVITA.  

Rastimo skupaj januar – december  

Umeščanje mladinskih centrov v aktivnosti dogodkov 
projekta MSS in URSM Rastimo skupaj . 

Sodelovanje na dogodkih in zagovarjanje interesov 
mladinskih centrov. 

Promocija mladinskih centrov in mladinskega dela. 

Sodelovanje z relevantnimi 
deležniki v in izven sektorja 

januar – december 

 Pripravljen načrt sodelovanja z odločevalci (januar) in 
strokovnimi deležniki ter izvajanje načrta ter po potrebi 
dopolnjevanje načrta. 

Zastopanje interesov mladinskih centrov in Mreže MaMa 
do različnih deležnikov izven sektorja: Kabinet 
Predsednika vlade RS, UKOM, PEK, IPEP, MOVIT. 

Predstavitev aktivnosti Mreže MaMa relevantnim 
deležnikom in snovanje skupnih aktivnosti. 

Vzpostavitev sistema za 
spremljanje zakonodajnega 
procesa in relevantnih tem 
povezanih z mladinskimi centri 
in mladinskim delom 

Januar_marec  

Seznam vseh zakonov in dokumentov povezanih z 
mladinskimi centri. 
Spremljanje: Zakon o javnem interesu v 
mladinskem sektorju, zakon o prostovoljstvu Zakon 
o NVO, Zakon o javnih zavodih, Interventni zakon, 
Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o organizaciji 
prireditev, Zakon o  medijih…. 

 

 
 

 



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA  
 

NAMEN: S strateškim informiranjem in komuniciranjem zagotavljamo  obveščanje in pretok informacij 

znotraj Mreže MaMa pri čemer  skrbimo za večjo informiranost, promocijo in  pripadnost članic mreži, hkrati 
pa negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže MaMa. 
 

CILJI: 
1. Priprava komunikacijskih načrtov za leto 2018 s članicami na skupni delavnici: Korporativno 

komuniciranje (zastopanje), podpora mladinskim projektom, mednarodno mladinsko delo in razvoj 
mladinskega dela ter interno komuniciranje. 

2. Komunikacijska podpora skupnim aktivnostim Mreže MaMa. 
3. Uporaba priporočil iz komunikacijske presoje in umeščanje v program delovanja Mreže MaMa.  

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  
1. Izvajanje načrtov pozitivnih medijskih objav za večanje prepoznavnosti mladinskih centrov (vsaj 1 

objava mesečno v nacionalnem mediju na temo rednih ali projektnih aktivnosti  iz letnega delovnega 
načrta); 

2. Priprava in izvedba skupne promocijske akcije mladinskih centrov s poudarkom na promociji 
mladinskega dela.   

3. Zagotavljanje servisne podpore mladinskim centrom pri informiranju in komuniciranju.  
 

 

AKTIVNOSTI 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Priprava komunikacijskega načrta  marec – april  

Izvedba komunikacijske delavnice za pripravo 
komunikacijskih načrtov za skupno komunikacijsko 
kampanjo aktivnega državljanstva.   

Izvajanje komunikacijske podpore projektom Mreže 
MaMa.  

Načrt sodelovanja za deležniki  januar – februar   

Priprava načrta deležnikov in odločevalcev za 
ustvarjanje odnosov in realizacijo ciljev. 
 

Priprava in objava e-publikacij januar – december 

Vsaj 12 številk publikacije eMaMa, ki vključujejo 
aktivnosti Mreže MaMa in se navezujejo na članstvo. 

4 tematske e-publikacije, ki se navezujejo na projekte 
in na teme mladinskih centrov, mladinskega in 
nevladnega sektorja, mladinskega dela in mladinskih 
delavcev. (Glej pod projektne aktivnosti.) 

Zaključna e-publikacija Mreže MaMa. 

www.mreza-mama.si 
www.slovenomad.si 
in socialna omrežja (FB profil Mreža 
MaMa in MaMas EVS, twitter profil 
Mreža MaMa) 

januar – december 

Redno ažuriranje in vzdrževanje spletne strani Mreže 
MaMa o projektih in relevantnih informacijah za 
članice. 

Osvežitev in sprememba upravljanja spletne strani 
Slovenomad.  

Načrt pojavljanja v družbenih omrežjih za večjo 
prepoznavnost mladinskega dela, mladinskih centrov 
in mednarodnega mladinskega dela. 
Osvežitev strukture spletne strani Mreže MaMa.  

Aplikacija Mreže MaMa (MLADIM) in januar – december  Promocija aplikacije za mladinske centre. 

http://www.mreza-mama.si/


 

                                                                                                                                                 
 

 

njenih članic Priprava načrta za promocijo aplikacije med 
mladinskimi centri in uporabniki. Aktivno izvajanje 
načrta za promocijo. 

Promocija aplikacije in spodbujanje članic k uporabi. 
Priprava načrta pridobivanja dodatnih uporabnikov. 
Oblikovanje skupine mladih za promocijo aplikacije 
med mladimi. 
 

Teden mladinskih centrov september/oktober 
Organizacija Tedna mladinskih centrov na določeno 
temo, ki jo določimo skupaj s članicami in skupaj 
načrtujemo aktivnosti. 

Zastopanje interesov MCH-jev glede na 
zaznane izzive 

januar – december 

Informiranje deležnikov o nastanitvenih kapacitetah in 
prenos informacij o uporabi kapacitet za organizacijo 
večdnevnih programov. 
Umeščanje 90% večdnevnih aktivnosti Mreže MaMa v 
kapacitete mladinskih centrov. 
Podpora mladinskim centrom  hostlom ob morebitnih 
izzivih z lokalno skupnostjo ali državo.  

Servisna vloga informiranja in 
komuniciranja 

januar – december  

Zagotavljanje servisne podpore mladinskim centrom 
pri informiranju in komuniciranju. 

Izvajanje informiranja in komuniciranja ter svetovanje 
pri komunikacijski podpori mladinskim centrom in 
mladinskim delavcem  pri izvedbi projektov. 

Mlad.si  januar – december  
Izvajanje uredniške in servisne funkcije portala mlad.si 
v obliki javnega naročila ter upravljanje FB profila 
mlad.si.  

 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE STRUKTURIRANEGA DIALOGA  
 

NAMEN: Strukturirani dialog je instrument, ki spodbuja mlade k aktivni participaciji in sodelovanje z 

odločevalci, zato bomo v področje strukturiranega dialoga vključili mladinske centre in mladinske delavce ter 
jih usposobili za izvajanje procesa strukturiranega dialoga na lokalni ravni.  
 

CILJI:   
1. Izvesti usposabljanje za mladinske delavce iz mladinskih centrov (30 udeležencev) za izvajanje procesa 

strukturiranega dialoga. 

2. Izvedba delavnic aktivnega državljanstva v 12. regijah v Sloveniji za skupaj 1.200 mladih. 

3. Izvesti 12 regijskih posvetov lokalnega partnerstva. 

4. Izbrati 48 mladih delegatov. 

5. Izvesti nacionalni posvet 48 mladih delegatov in predstavniki nacionalnih odločevalcev in drugih 
pomembnih deležnikov. 

6. Izvesti nacionalno konferenco z nacionalnimi odločevalci in 500 mladimi. 

7. Izvesti evalvacijsko srečanje z udeleženci projekta. 

8. Izvesti promocijsko kampanjo projekta in rezultatov. 

9. V projektu razviti vsaj 6 sistemskih pobud mladih, ki jih predstavimo nacionalnim odločevalcem. 

10. Koordinacija dela Monitoring skupine za strukturirani dialog. 
 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 
1. Usposobljeni mladinski delavci za izvajanje metode strukturiranega dialoga. 
2. Informirani mladi o aktivnem državljanstvu. 
3. V vsaki regiji razvitih vsaj 5 pobud za spremembe položaja mladih. 
4. Izveden nacionalni posvet mladih in predstavnikov nacionalnih odločevalcev. 
5. Razvitih vsaj 6 sistemskih pobud mladih, ki so predstavljene najvišjim odločevalcem. 
6. Odziv odločevalcev na sistemske pobude mladih. 
7. Odziv javnosti na promocijsko kampanjo. 

 
 

AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

 Izvedba CSR kampanje aktivnega 
državljanstva 

januar – marec   
Načrtovanje kampanje.  
Vključenih 1.200 mladih. 

Izvedba 12 regijskih dogodkov mladih 
oktober 2017 – 

marec 2018 

Vključenih 1.200 mladih in vsaj 96 lokalnih 
odločevalcev. 

Izbranih 48 mladih delegatov. 

Predstavljenih vsaj 60 lokalnih mladinskih pobud. 

Izvedba nacionalnega posveta marec 

Vključenih vsaj 48 mladih. 

Sodeluje vsaj 15 nacionalnih odločevalcev, njihovih 
predstavnikov in drugih nacionalnih deležnikov. 

Pripravljenih 6 sistemskih pobud za nacionalne 
odločevalce. 

Izvedba nacionalne konference maj 

Sodeluje 500 mladih. 

Sodeluje 10 nacionalnih odločevalcev in drugih 
deležnikov. 

Predstavljene sistemske pobude mladih. 



 

                                                                                                                                                 
 

 

Predstavljen odziv nacionalnih odločevalcev na pobude. 

Evalvacijsko srečanje junij 

Sodeluje 48 delegatov in 30 mladinskih delavcev 

Spisan program za projekt Strukturiranega dialoga za 
prihodnje leto 

Zaključne aktivnosti julij in avgust 
Pripravljena analiza projekta 

Predstavljeni učinki projekta. 

Monitoring skupina januar – december  

Izvedba 3 srečanj monitoring skupine. 
Spremljanje implementacije predlaganih ukrepov 
potrebnih s strani odločevalcev. 
Aktivno opominjaje odločevalcev. 
Priprava monitoring poročila. 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

 

 

RAZVOJ MLADINSKEGA DELA  
 
 
 
 

UVOD 
 
Razvoj mladinskega dela vključuje izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce mladinskih centrov, 

mednarodne projekte,. Gre za pridobivanje novih kompetenc in nadgradnjo oziroma osvežitev že pridobljenih 

kompetenc mladinskih delavcev. 

 

Razvoj mladinskega dela  je izrednega pomena, saj s tem krepimo kadrovsko strukturo in s tem posledično 

kvaliteto mladinskih programov in projektov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE USPOSABLJANJA  
 

NAMEN: Z izobraževanjem večamo usposobljenost za strokovno mladinsko delo in krepitev članic v odnosu 

do družbe ter skrbimo za izobraževanje profesionalnih in neprofesionalnih mladinskih delavcev, vodij-
direktorjev mladinskih centrov za kvalitetno in usposobljeno delo z mladimi na številnih področjih.  
 

CILJI: 
1. Izvedba različnih izobraževanj (za vsako ciljno skupino), na različne teme. 
2. Udeležba vsaj 90 udeležencev v izobraževanjih. 
3. Sodelovanje vsaj 3 zunanjih izvajalcev (strokovnjakov) v izobraževanjih. 
4. Vzpostavitev trajnostnega sistema usposabljaj za vse delavce v mladinskih centrih.  
 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  
1. Spodbujanje izobraževanja za štiri ciljne skupine (direktorje mladinskih centrov, profesionalne 

mladinske delavce, neprofesionalne mladinske delavce ter novo zaposlene delavce v okviru Aktivne 
politike zaposlovanja). 

2. Izvedba ali koordinacija tako teoretičnega kot praktičnega dela izobraževanja. 
 

AKTIVNOSTI:  
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Priprava in izvedba celoletnega 
sistema usposabljanja za mladinske 
delavce (vodje, redno zaposlene in 
prostovoljce).  

februar - 
december 

Izvedba različnih izobraževanj skozi različne metodologije z 
zunanjimi strokovnjaki, kjer je to potrebno. 

V celotnem programu sodeluje vsaj 360 udeležencev. 

Priprava učnega gradiva in razvoj nove metodologije 

Pripravljen sistem razširjanja rezultatov izobraževanja. 

Tematike usposabljanja so odraz potreb članic, izražene v 
raziskavi (Mladinsko ulično delo, Motivacija mladinskih 
delavcev za delo z mladimi, Razširjanje rezultatov 
mladinskega dela, Mentorstvo mladim, Delo z mladi z manj 
priložnostmi, Supervizija, Vodenje mladinskega centra) 

Tematska predavanja in 
usposabljanja za potrebe članic 

januar - december 
Priprava in izvedba predavanj in usposabljanj za članice. 
Glede na izraženo potrebo in interes. 

 
 
  



 

                                                                                                                                                 
 

 

 

 

Projekt: Youth Workers Academy  

 
NAMEN: Oblikovanje modulov za usposabljanje mladinskih delavcev za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami.  

 

CILJI:  
1. Oblikovanje dolgoročnega strateškega partnerstva Youth workers academy s partnerji iz tujine. 
2. Povečanje dela z ranljivimi ciljnimi skupinami v mladinskih centrih.  
3. Opolnomočenje mladinskih delavcev za delo z ranljivimi ciljni skupinami. 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 
1. Oblikovanje 3 modulov usposabljanj  za mladinske delavce na 3 različne tematike (mladi s posebnimi 

potrebami, LGBTQI mladi in mladi iz depriviligiranih socialnih okolji). 

2. Izdelava priročnika za deloz mladimi za mladinske delavce (senzibilizacija mladih na 3 področjih, ki jih 
projekt pokriva).   

3. Sodelovanje s tremi državami (Hrvaška, Turčija in Romunija).  

 
AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Strateško partnerstvo Youth 
workers academy 

januar – junij 

Usposabljanje: 

- Ruralna mladina (vključiti 20 mladinskih 
delavcev) 

Mladi s posebnimi potrebami – gluha in  naglušna mladina 
(vključiti 20 mladinskih delavcev) 

Zaključna publikacija. 

Evalvacijsko srečanje. 

-  

 

 

 
 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

Projekt: Socialno vključevanje v mladinskih centrih  
 NAMEN: Oblikovanje strateških dokumentov in načrtov za socialno vključevanje v mladinskih centrih.  

 

CILJI:  
1.  Oblikovanje dolgoročnega strateškega partnerstva s partnerji iz tujine. 
2. Strateško programsko načrtovanje socialnega vključevanja v mladinskih centrih.  
3. Opolnomočenje mladinskih delavcev za strateško načrtovanje programov socialnega vključevane v 

mladinskih centrih. 
 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 
1. Oblikovanje strategije za mladinske centre  za socialno vključevanje mladih v lokalnem okolju. 
2. Izdelava strategije socialnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v mladinskih centrih.  
3. Sodelovanje s tremi državami Latvija, Nemčija in Estonija.  

 
AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Strateško partnerstvo prijavljeno 
na Erasmus +: Mladi v akciji 

januar – december 

Analiza lokalnega okolja in deležnikov za socialno 
vključevanje.  

Študijski obisk v Nemčiji.  

Izvedba dogodkov v lokalnih okoljih.  

Oblikovanje supervizijske skupine. 

Priprava strategije.  

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

Projekt: Mladim 
 

NAMENI: Krepitev aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih je bistvo 

projekta MLADIM. Aktivno vključevanje lokalnih mladinskih centrov in neorganizirane mladine, razvoj učnih 

gradiv za usposabljanja mladinskih delavcev in vključevanje mladih v usposabljanja, so ključni deli projekta, ki 

bodo pripomogli h kvalitetnemu razvoju mladinskega sektorja. Gre za dvojno dodano vrednost projekta - 

vključeni mladinski centri bodo zaposlili mlado osebo, ki bo zaradi projekta ustrezno usposobljena za 

mladinsko delo in krepitev mladinskega centra.  

 

Nameni projekta:  

1) Krepitev mladinskega sektorja: 
Osnovni namen projekta je krepitev mladinskega sektorja skozi zaposlovanje mladinskih 

delavcev/mladih informatorjev v mladinskih centrih. Tekom izvajanja projekta bodo mladinski centri 

opolnomočeni in kadrovsko ter vsebinsko močnejši, saj bodo le ti aktivno vključeni v izvajanje ter 

uporabo rezultatov projekta. Inovativne ter inventivne metode novih modulov usposabljanj 

(temelječih na metodah neformalnega učenja) bodo v mladinske centre (45 lokalnih skupnosti v 

Sloveniji) vnesle dodatno oporo, kvaliteto dela ter prepoznavnost sektorja na lokalnih, regionalnih ter 

na nacionalni ravni. Preko aktivnosti, ki jih bo Mreža MaMa izvajala na terenu bodo mladinski centri 

opolnomočeni, hkrati pa bodo pridobili in uporabljali nova orodja pri delu z mladimi.  

2) Nuditi neizkušenim mladim zaposlitev: 
Ta namen ima dva cilja. Pri prvem cilju projekt doseže svoj namen, tako, da krepi kompetence mladih 

za aktivno državljanstvo ter zagotavlja večje zaposljivosti in zaposlenosti identificirane ciljne skupine, 

pri drugem cilju pa zaradi njihove usposobljenosti (saj so ti isti mladi bili udeleženci zgoraj opisanega 

usposabljanja), krepijo mladinski sektor. 

 

S projektom bomo skozi module usposabljanj krepili kompetence mladih – bodočih mladinskih 

delavcev/informatorjev za večjo zaposljivost v mladinskih centrih, pri čemer se bomo osredotočili na 

usposobljenost mladih aktivnih iskalcev zaposlitve ter pri tem oblikovali trajen in vzdržen sistem usposabljanja 

za delo v mladinskih centrih na podlagi medvrstniškega učenja in informiranja.  

 

CILJI: 
1. zagotoviti večjo zaposljivost in zaposlenost ciljne skupine mladih tako v organizacijah mladinskega 

sektorja, kot tudi izven, 

2. prispevati k večji raznolikosti pristopov k zaposlovanju mladih preko mladinskega dela, 

3. okrepiti kompetence mladih za aktivno državljanstvo in spodbuditi družbeno priznanje teh 

kompetenc, 

4. usposobiti organizacije v mladinskem sektorju za naslavljanje in reševanje problema brezposelnosti 

mladih in s tem na trajnostni način okrepiti kompetence mladinskih delavcev, mladinsko delo in njihov 

družbeno-gospodarski potencial. 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Priprava komunikacijske 
infrastrukture in produktov za 
izvajanje usposabljanj po metodi 
mladinskega dela  s strani Mreže 
MaMa 

januar 

komunikacijski načrt sodelovanja z mladinskimi centri in 
ostalimi deležniki ter mediji v sklopu projekta. 

Izvajanje in obveščanje članic in posredno mladih o 
aktivnostih projekta. 

Redno ažuriranje spletne strani.  

Oblikovanje kataloga/ponudbe za usposabljanja mladih. 

Izdaja publikacij – priročnikov. 

Redno komuniciranje z mediji. 

Promocija projekta na Klubu MaMa marec Izvedba delavnice na Klubu MaMa. 

Izvajanje promocijskih aktivnosti na 
terenu 

januar – julij Izvajanje aktivnosti. 

Usposabljanja  
januar – julij  

Teme usposabljanj (oz. moduli, kot jih imenujemo v 

nadaljevanju), ki jih bomo v sklopu izvajanja projekta med 

leti 2016 in 2018 izvajali v mladinskih centrih so: 

1) Osnove mladinskega dela 

2) Vrednotenje mladinskega dela (Spremljanje, 
beleženje in vrednotenje rezultatov mladinskega 
dela ter pridobljenih kompetenc sodelujočega 
posameznika) 

3) Evalvacija mladinskega dela (evalvacija in 
samorefleksija mladinskega dela) 

4) Projektni menedžment 
5) Mednarodno mladinsko delo 
6) Odnosi z javnostmi in komuniciranje 
7) Medvrstniško informiranje mladih 
8) Mladinski delavec kot mentor in inštruktor 
9) Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje 
10) Socialne veščina med mladimi 

 

Zaposlovanje v sektorju 
januar – julij 13 zaposlitev v letu 2018 

 
 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

Capacity building: Youth Coalition 
 

NAMENI: Gre za prenos dobrih praks med partnerji iz BIH, Srbije in Slovenije, pri čemer gre za prenos znanja 

izvajanja Strukturiranega dialoga iz Slovenije v tujino, ter odličnih projektov socialnega vključevanja iz tujine v 

Slovenijo. 

 

Nameni projekta:  

1) Krepitev mladinskega sektorja: 
Osnovni namen projekta je prenos dobrih praks iz tujine in s tem krepitev mladinskega sektorja z 

dodajanjem novih vsebin v osnovno delovanje mladinskih centrov. 

2) Razširjanje rezultatov projektov Strukturiranega dialoga: 

Prenos dolgoletnih izkušenj s strukturiranim dialogom izven meja Slovenije. 

 

CILJI: 
1. Izvedba dveh mednarodnih izobraževanj. 

2. Izvedba novih praks v lokalnih okoljih in razvoj lastnega pristopa do vsebin strukturiranega dialoga in 

socialnega vključevanja. 

 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Seminar na temo Strukturirani dialog November 2017 
8 udeležencev iz BIH, 8 udeležencev iz Srbije, 8 
udeležencev iz Slovenije 

Seminar na temo socialno 
vključevanje 

Februar 2018 
4 udeleženci iz BIH 
4 udeleženci iz Srbije 
12 udeležencev iz Slovenije 

Lokalne aktivnosti 
November 2017 – 

april 2018 

Izvedba enega ciklusa SD v BIH in Srbiji, izvedba ene 
aktivnost socialnega vključevanja v 8 mladinskih centrih po 
Sloveniji 

Skupaj 72 udeležencev v BIH, 72 udeležencev v Srbiji in 72 
udeležencev v Sloveniji 

Vmesno srečanje Marec 2018 30 udeležencev 

Lokalni seminarji April 2018 
Prenos znanj na nove udeležence (15 udeležencev v vsaki 
državi) 

Zaključna konferenca Maj 2018 60 udeležencev (20 iz vsake države) 

 
 



 

                                                                                                                                                 
 

 

 

Projekt: Find your way to internationality II. 
 
NAMEN: Povečanje povezovanja mladinskih centrov s partnerji iz tujine za izvajanje projektov mednarodnega 

mladinskega dela.  

 
CILJI:  

1. Organizacija dveh seminarjev z namenom spoznavanja potencialnih partnerjev ter konkretne priprave 
skupnega mednarodnega projekta.  

2. Vključitev petih mladinskih centrov (članic), ki na področju mednarodnega delovanja še nimajo 
izkušenj a izkazujejo interes. 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 
1. Združiti vsaj 20 mladinskih delavcev iz vsaj 4 različnih držav in pripraviti partnersko mrežo. 

2. Pripraviti konkretne projektne ideje (4) za mednarodne mladinske projekte. 

3. Posledično izpeljati vsaj 4 nove projekte, ki bodo nastali v sklopu aktivnosti. 

4. Spremljanje poteka dela, svetovanje in mentorstvo vključenim organizacijam. 
 

AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Izvajanje projekta 
september – 

december  
Izvedba strokovnega seminarja: načrtovanje 
mednarodnih projektov 

 
 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

Projekt: Strateško partnerstvo REYiON  
 
NAMEN: Mreženje mladinskih organizacij z namenom dviga kvalitete mladinskega dela v ruralnih okoljih 

 
CILJI:  

1. Oblikovanje promocijske kampanje na aktualno temo (strpnost, okolje, migracije, 

podjetništvo in kreativnost).  

2. Priprava in izvedba modula vključevanja mladih v ruralnem okolju v aktivnosti 

mladinskega centra. 

3. Diseminacija rezultatov in prenos testiranega modula v druga lokalna okolja. 

Promocija programa Erasmus + MvA  mednarodne mobilnosti mladih in njenih učinkov na 

mladega človeka. 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 
1. Vključitev 1 mladinskega centra ter skupine vsaj 15 mladih v aktivnosti mladinskega centra. 
2. Diseminacija rezultata – modula v uporabo vsem članicam Mreže MaMa. 
3. Aktivno sodelovanje v 19-mesečnem strateškem partnerstvu. 

 
AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Strateško partnerstvo Reyion januar – julij  

Izvajanje intervjujev z mladimi in priprava gradiv. 

Razvoj modela za vključevanje mladih v ruralnih okoljih. 

Udeležba na spremljevalnem srečanju v Italiji (april). 

Izvedba/aplikacija razvitih metod v lokalnem okolju (junij). 

Diseminacija rezultatov. 

 
 
 



 

                                                                                                                                                 
 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE RAZISKOVANJA 
 

NAMEN: Spremljanje razvoja članic z vidika njihovih potreb, kadrovske strukture, finančnega stanja, podpore 

lokalne skupnosti in podobno. Raziskovanje se izvaja večplastno, preko skrbniških obiskov, krajših in daljših 
vprašalnikov, odzivov na pobude mreže in se uporablja za namene izboljšanja delovanja mreže in razvoja 
članic. 
 

CILJI: 
1. Spremljanje trenutnih potreb članic, vezanih na mladinsko delo ali na delo mreže. 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  
1. Izvedba kvalitativne raziskave s 3-5 članicami. 
2. Izvedba skrbniških obiskov članic. 
3. Izvedba krajših spremljajočih/tekočih analiz. 
4. Spremljanje statistike odzivov, objav, sodelovanja članic. 

 

AKTIVNOSTI:  
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Kvalitativna raziskava 3-5 članic  junij – december Publikacija z rezultati. 

Sprotna analiza na srečanjih članic februar – december 
Vključeno v publikacijo z rezultati, ter uporabljeno za 
izboljšanje delovanja mreže in prihodnjih projektov. 

Spremljanje statistike odzivov in 
delovanja mladinskih centrov 

februar – december 
Vključeno v publikacijo, predstavitev na vsebinskem Klubu 
MaMa – letni odraz delovanja mladinskih centrov. 

Skrbniški sestanki januar – december  
Izvajanje skrbniških sestankov pri vsaj 80% članicah. 
Analiza.  

Priprava vprašalnika  

Sodelovanje članic pri kvalitativnem 

delu raziskave na temo 

neformalnega izobraževanja v 

mladinskih centrih.  

 

januar – marec  
 
 
 
julij - december  

Sodelovanje vodstva Mreže MaMa in strokovnjakov pri 

pripravi vprašalnika za izvedbo kvalitativnega in 

kvantitativnega dela raziskave za potrebe priprave 

doktorskega dela na temo neformalnega izobraževanja v 

mladinskih centrih in o kompetencah, ki jih mladi pridobijo.  

Vprašalnik (oz. osnutek vprašalnika) za pol-strukturirane 
intervjuje, vprašalnik (oz. osnutek vprašalnika) za anketo. 
 
Po potrebi izvedeni dodatni intervjuji na posebne teme. 

 
  



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE MEDSEKTORSKEGA POVEZOVANJA  
 
NAMEN: Povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja ter z organizacijami izven mladinskega 

sektorja (podjetja, društva), za povečanje participacije mladih v družbenih procesih in večji vključenosti pri 
aktivnostih mladinskih centrov. S projektom si želimo doseči večjo prepoznavnost v osnovnih in srednjih šolah 
in pridobiti več aktivnih mladih v mladinske centre. Namen je, da institucije formalnega izobraževanja in 
podjetja ter druge organizacije izven mladinskega sektorja prepoznajo dodano vrednost institucij 
neformalnega izobraževanja in komplementarnost sektorjev za dobrobit uporabnikov, prenosa znanj ter 
izobraževalnega sektorja. 
 

CILJI: 
1. Priprava in predstavitve priložnosti za sodelovanje formalnega in neformalnega izobraževanje Uradu 

RS za mladino in Uradu RS za razvoj izobraževanja. 
2. Priprava usposabljanj in delavnic na temo aktivne participacije  mladih in neformalnega izobraževanja 

ter vodenja projektov za podjetja in druge organizacije in društva iz mladinskega sektorja.  
 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  
1. Izvajanje delavnic in usposabljanj neformalnega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v okviru 

različnih projektov (LIfe, MZ). 
2. Dogovarjanje URSM in URSRI za sodelovanje. 
3. Priprava načrta medsektorskega sodelovanja s podjetji in drugimi organizacijami izven mladinskega 

sektorja.  
 

AKTIVNOSTI:  
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Izvedba eko tematskih delavnic v 
šolah 

marec - december Udeleženih vsaj 10 delavnic in vključenih 600  mladih 

Heroji furajo v pižamah januar – december  

Izvedba 3 lokalnih raziskav o uporabi in zlorabi alkohola ter 
PAS med mladimi v prometu. 
Koordinacija 3 okroglih miz po metodi strukturiranega 
dialoga v 3 lokalnih okoljih. 
Koordinacija 3 lokalnih dogodkov za ozaveščaje o 
prekomerni rabi alkohola med mladi  
Sodelovanje na 3 novinarskih konferencah 
Podpora pri pripravi 3 lokalnih akcijskih načrtov  

 
 
  



 

                                                                                                                                                 
 

 

PODROČJE MEDNARODNEGA DELOVANJA 
 

NAMEN: Namen mednarodnega delovanja Mreže MaMa je deljenje dobrih praks, učenje novih pristopov v 

mladinskem delu, ki ga lahko delimo s članicami, vzpostavljanju dolgoročnih partnerstev ter ustvarjanje novih 
možnosti in povezovanja za vse. 

 
Projekti mednarodnega delovanja so večinoma podprti s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji in se 
navezujejo na predhodne projektne aktivnosti razvoja mladinskega dela kot smo opisali v prejšnjem poglavju  
pod Usposabljanje 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

Program: Podpora mednarodnemu mladinskemu delu 
 
NAMEN: Povečati aktivnosti mednarodne mobilnosti mladih in nudenje podpore mladinskim centrom za 

vključevanje V projekte mednarodne mobilnosti. 
 

CILJI:  
1. Vzpostavitev trajnostnega sistema za podporo mladinskih centrov pri prijavi projektov mednarodnega 

mladinskega dela, ki se beleži v okviru svetovanja 
 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  
1. Zagotavljanje podpornega sistema za mednarodno mladinskodelo v mladinskih centrih.   

AKTIVNOSTI: 
 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Podpora mednarodnemu 
mladinskemu delu in mobilnosti 
mladih 

januar – december  

Podpora mladinskim centrom za izvajanje mednarodnega 
mladinskega dela. 
Vključiti 12 mladinskih delavcev v tečaje usposabljanj in 
seminarje na mednarodni ravni. 
Izvajanje svetovalne vloge mladinskim centrom.  
Promocija mednarodne mladinske mobilnosti. 

 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

 
 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI 
 
 
 
 

UVOD 
 
Projektne aktivnosti Mreže MaMa so tisti projekti, ki trajajo določeno obdobje, a so del programa 

zagovorništva in razvoja mladinskega dela. Gre za projekte s trajnostnimi učinki, ki jih izvajamo skupaj s 

članicami, s katerimi skupaj prispevamo k razvoju mladinskega sektorja.  

 

V nadaljevanju so našteti vsi projekti, ki so že potrjeni za leto 2018.   



 

                                                                                                                                                 
 

 

 

1. Koalicija mladih 
 
Erasmus +, prijavitelji 
 

2. Youth workers Academy 
 
Erasmus +, partnerji 

 
3. Socialno vključevanje v mladinskih centrih 

 
Erasmus +, prijavitelji 

 
4. Mladim 

 
URSM, prijavitelji 
 

5. Youth Coalition 
 
Erasmus +, partnerji 

 
6. Reyion 

 

Erasmus +, partnerji 
 

 
 

  



 

                                                                                                                                                 
 

 

POSTOPEK PRIPRAVE LETNEGA 

DELOVNEGA NAČRTA 
 
Ta dokument je predlog Letnega delovnega načrta Mreže MaMa za leto 2016 (v nadaljevanju besedila LDN). 
Pripravili smo na podlagi strateških smernic delovanja Mreže MaMa ter skladno z izraženimi potrebami in 
pobudami članic Mreže MaMa. 
 
 
Postopek priprave in sprejema LDN in časovnica: 
 

- predlog LDN 2018 Mreže MaMa predstavi članicam Mreže MaMa na Klubu MaMa 
 
16. november 2017, nato ga članice dobijo po e-pošti v obravnavo in pregled. 
Po Klubu MaMa in po razpravi LDN  se predlog LDN  dopolni in se pošlje članicam v oblikovanje predlogov 
skupaj z evalvacijsko anketo o Klubu MaMa, kjer še imajo članice čas za podajanje predlogov  izboljšav.  
 

- obravnava LDN 2018 s strani zaposlenih, 2.2.2018 
 

- obravnava Strokovnega sveta MaMa – februar 2018  
 
Sledi sklic Strokovnega sveta MaMa, ki obravnava predlog LDN in podane pobude članic.  
 

- Obravnava LDN članice po elektronski pošti od 20.1.- 07.2.2018 

Predlog LDN obravnava na svoji naslednji redni seji Svet MaMa in ga sprejme (februar/marec 2018). 
 

- dopolnitev LDN 2018 s strani članic s sklicem Zbora Kluba MaMa 

- obravnava Svet MaMa –  marec 2018 

- Sprejem LDN 2018 Zbor kluba MaMa – Slovenj Gradec, marec 2018 

 
Sprejeti LDN se posreduje članicam Mreže MaMa v e-obliki in se objavi na spletni strani Mreže MaMa.  
 
 
Dodatne informacije: maja.hostnik@mreza-mama.si 
 
Ljubljana, 4.10.2017 – prvi osnutek  
Ljubljana, november 2017  (dopolnitev na podlagi priporočil Strokovnega sveta MaMa ) 
Ljubljana, marec 2018 (Dopolnitve na podlagi priporočil Sveta MaMa) 
Slovenj Gradec, marec 2018 (sprejem na Zboru kluba MaMa s strani članic Mreže MaMa) 
 

Priprava: 
 

                      Maja Hostnik 
Karmen Murn 
Laura Krančan   


