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1. UVOD 

 

V letu 2017 smo bili na Mreži MaMa aktivni na več projektih, z nacionalnega in mednarodnega nivoja. 

V vse projekte vedno vključujemo mladinske centre in sledimo k temu, da nudimo oporo mladinskim 

delavcem ter zanje organiziramo usposabljanja.  Leto 2017 si bomo tako v našem sektorju zapomnili 

po nacionalni poklicni kvalifikaciji Mladinski delavec_ka, povečanju sredstev Urada RS za mladino za 

mladinski sektor, dialogu med mladimi in predsednikom Evropske komisije in predsednikom Vlade RS, 

ki smo ga izvedli v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji ter mnogimi 

uspsoabljanji projekta MLADIM, projekta mednarodne mobilnosti Find your way to internationality, 

projekta “capacity building” programa Erasmus + Youth Coalition in aktivnosti v sklopu kar štirih 

strateških partenrstvih, od tega smo v dveh nastopili kot partnerji, dva pa vodimo kot vodilni partner. 

Prav tako nam bodo v spominu ostali dvig branosti portala mlad.si, utrjevanje povezovanj z družbo 

Zeos, nove teme varnosti v mladinskem delu z zavodom Vozim, podpora Zavoda RS za zaposlovanje 

pri ukrepih aktivne politike zaposlovanja, projekt Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost z Zvezo 

svobodnih sindikatov Slovenije in projekt za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo 

zaposlenost – MLADIM.  

 

Pomemben del uspešnega leta 2017 so bili tudi partnerski projekti Erasmus + Mladi v akciji: Boost 

your possibillities, ReYion in Western Balkan Window – Youh coalition, projekti Erasmus + Mladi v 

akciji: Za družbene spremembe in Koalicija mladih (oba strukturirani dialog), Youth workers academy 

in Social inclusion in youth centers (oba strateško partnerstvo) ter Find your way to internationality.  

Poseben poudarek smo namenili usposabljanjem članic in mladih, kar je rezultat uspešnega razpisa 

Mladim, aktivnostim mednarodnega mladinskega dela in prijavam na razpise, kjer je bila nadvse 

uspešna.  

V nadaljevanju dokumenta predstavljamo ključne poudarke po projektih, za katerimi stojijo konkretni 

rezultati in številke, ki jih ne bi dosegli brez mladinskih centrov, ki so naša največja dodana vrednost 

in s katerimi skupaj dosegamo zastavljene cilje.  

 

Najpomembnejši rezultati Mreže MaMa v letu 2017 so: 

 

 razširitev Mreže MaMa na 48 organizacij (mladinskih centrov) po celotni Sloveniji,  

 izvedba dveh dvodnevnih Klubov MaMa z različnimi tematskimi delavnicami in strokovnimi 

redvanji za mladinske delavce in vodje mladinskih centrov,  



 

      

             

 

 

 sodelovanje v delovni skupini za spremljanje ukrepov Jamstva za mlade,   

 uspešno izvedeni programi Aktivne politike zaposlovanja – javno delo, Prvi izziv in 

Usposabljanje na delovnem mestu, 

 urednikovanje portala mlad.si in vsebinska nadgradnja,   

 pridobljeni projekti programa Erasmus + Mladi v akciji , 

 so-organizacija Dialoga z državljani s predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Juncker in 

evropsko komisarko Violeto Bulc, 

 MLADIM – projekt Aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost, 

 potrditev standarda kakovosti v NVO,  

 aktivnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka,  

 izdelano poročilo o prostovoljski organizaciji. 

 

 

2. ZASTOPANJE IN MREŽENJE  

 

Na področje zastopanja umeščamo vse aktivnosti zagovorništva in zastopanja interesov Mreže MaMa 

in mladinskih centrov.  

 

2.1. Področja zastopanja 

 

2.1.1. Klub MaMa 

Organizirali smo dva dvodnevna Kluba MaMa, enega marca v prostorih Celjskega mladinskega centra, 

drugega pa novembra v Mladinskem centru Brežice. Drugi dan prevega Kluba MaMa v 2017 je potekal  

tudi Zbor MaMa, kjer je direktorica Mladinske mreže MaMa predstavila zaključno poročilo 2016 in cilje 

v letu 2017 ter analizo skrbniških sestankov. Za novo predstavnico v Svet MaMa so prisotni na zboru 

soglasno izglasovali Natašo Kalin iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Prav tako je 

bil potrjen letni delovni načrt Mladinske mreže MaMa.  

 

2.1.2. Svet Vlade RS za mladino 

V letu 2017 smo ponovno aktivno sodelovali z našo predstavnico v Svetu Vlade RS za mladino, v 

poletnih mesecih pa smo izpeljali volitve za novega predstavnika mladinskih cenrov v Svetu Vlade RS 

za mladino. Seje SvM so potekale marca, maja in otobra 2017, v mesecu maju pa je bila izvedena 

tudi tematska seja Vlade RS na temo mladih, kjer je Mreža MaMa odigrala pomembno vlogo.  

 



 

      

             

 

 

2.1.3. Jamstvo za mlade  

Tudi v letu 2017 smo aktivno sodelovali v delovni skupini Jamstva za mlade. Mreža MaMa je na lokalni 

ravni preverjala realno sliko potreb mladih na trgu zaposlovanja in v mladinskih centrih in posledično 

aktivno sodelovala tudi pri opozarjanju na to, da morajo ukrepi biti bolj trajnostno naravnani.   

 

2.1.4. NPK mladinski delavec/delavka  

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je v začetku junija 2017 dokončno 

potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. Na Mladinski mreži MaMa si želimo, da bi 

trud mladinskih organizacij za sprejetje NPK-ja v slovenskem prostoru še dodatno pripomogel h 

kvalitetnemu izvajanju mladinskega dela, poudarjanju pomena neformalnega učenja in participacije 

mladih v našo družbo ter posledično k večji in  lažji zaposljivosti mladinskih  delavcev. Laura 

Krančan, vodja projektov Mreže MaMa, je že opravila izpit za članico komisije za potrjevanje 

Nacionalne poklicne kvalifikacije Mladinski delavec, direktorica Mladinske mreže MaMa, mag. Maja 

Hostnik pa je tik pred tem.  

2.1.5. Prostovoljska organizacija  

V letu 2017 smo obdržali prostovoljsko organizacijo in tako zabeležili 417 prostovoljskih ur, kar je 

precej manj kot lansko leto (4276 ur) , saj zaradi spremembe zakona ur mladinskih centrov (javnih 

zavodov) ne beležimo več. Aktivno vključevanje prostovoljcev v izvajanje aktivnosti Mreže MaMa ter 

spodbujanje mladinskih centrov k vključevanju je izrednega pomena in s tem smo nadaljevali tudi v 

letu 2017. V letu 2017 smo bili tako aktivni ob Svetovne dnevu mladih prostovoljcev, sodelovali s 

Slovensko filantropijo ter naša znanja in izkušnje s področja prostovoljstva prenašali na članice. 

Aktivno smo sodelovali tudi v razpisu Prostovoljec leta 2016.  

 

2.1.6. Standard kakovosti  

 

V letu 2017 smo obnovili standard kakovosti za NVO organizacijo.  

 

2.2. Zastopanje v številkah 

 

Zastopanje kot področje v letu 2017 je bilo precej v ospredju, saj smo dosegli kar nekaj zastavljenih 

ciljev. V okviru tega področja, ki predstavlja 30% odstotkov celotnega dela zavoda, je bilo izvedenih 

200 dogodkov. Zastopanje je doseglo in vključilo 790 mladih in se je izvajalo v 20 različnih mestih ter 

vseh regijah v Sloveniji. Vsebine, ki so se izvajale na tem področju so bile najpogosteje sodelovanja v 

odborih, komisijah in delovnih skupinah, kot so na primer delovna skupina za Jamstvo za mlade, 



 

      

             

 

 

nacionalna delovna skupina za Strukturirani dialog, komisija za izbor naj prostovoljca in komisija za 

NPK ter ostale aktivnsoti mreženja in komuniciranja z različnimi deležniki (UKOM, Predstavništvo 

evropske komisije, Kabinet predsednika vlade, resorna ministrstva). Poleg komisij pa je zagovorništvo 

pokrivalo tudi aktivnosti kot so spremljanje izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino, 

sodelovanje na tematski seji Vlade RS za mladino, priprava podlag za spremembe zakona o javnem 

interesu v mladinskem sektorju, sodelovaje z URSM, sodleovanje z MOVIT Ljubljana - Europe goes 

Local, mreženje z neorganizirano mladino z manj priložnostmi in sodelovanje s sorodnimi 

organizacijami. 

 2014 2015 2016 2017 

Število aktivnosti/zagovorniških akcij  32 37 180 200 

Število vključenih organizacij  40 70 67 70 

Število ur 375 458 520 960 

 

3. STRATEŠKO KOMUNICIRANJE  
 

3.1. Področja strateškega komuniciranja 

Komunikacijska podpora aktivnostim. 

Redno objavljanje novic na družbenih omrežjih in spletni strani.  

Mlad.si – vsebinska nadgradnja mlad.si  

Komunikacijski načrti projektnih aktivnosti. 

 

3.2. Strateško komuniciranje v številkah 

Mreža MaMa je v letu 2017 aktivno izvajala naloge javnega komuniciranja. Tako je, kot je razvidno v 

spodnji tabeli, o svojem delu komunicirala s članicami preko mesečnega informatorja e-MaMa, o 

svojem delu in mladinskem področju komunicirala s splošno javnostjo preko objav na spletni strani, 

Facebook in Twitter platformi, z objavami na portalu www.mlad.si in s članki v javnih občilih. Prav 

tako je za potrebe razvoja in kvalitete mladinskega dela pripravila delovne zvezke za mladinske 

delavce, ki pa se tekom projekta Mladim še dopolnjujejo. 

 

http://www.mlad.si/


 

      

             

 

 

 

Vrsta in število objav  

VRSTA 2014 2015 2016 2017 

eMaMa - mesečni informator 10 12 12 12 

ePublikacije 4 3 2 3 

Publikacije 0 0 0 2 

www objave 141 109 276 150 

FB objave 134 181 192 278 

TW objave 46 101 46 45 

YOUTUBE 0 3 4 8 

Objave na mlad.si 17 24 64 43 

Ostalo - mediji 40 67 33 26 

mednarodne publikacije 5 1 0 1 

Aplikacija Mreže MaMa   695 489 

 

4. USPOSABLJANJA  

 

4.1. Usposabljanja v številkah 

Največ usposabljanj, ki jih je v letu 2017 vodila mreža MaMa (v urah) je bilo namenjenega področju 

mednarodnega sodelovanja (39 %), saj so se izvajale aktivnosti dveh projektov (Socialno 

vključevanje v mladinskih centrih in Youth Coalition), sledi mu področje Usposabljanja za mladinske 

delavce (32 %), kjer so se izvajala predvsem usposabljanja s projekta Mladim, nato področje 

Strukturiranega dialoga (19 %) z usposabljanju s projekta Koalicija mladih, ter področje 

medsektorskega povezovanja (10 %) z ekološkimi delavnicami.  

 2014 2015 2016 2017 
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Število aktivnosti  7 9 8 112 

Število vključenih organizacij  13 30 45 75 

Število ur 90 200 136 450 

 

4.2. Usposabljanja Mladinske mreže MaMa v letu 2017 projekt MLADIM  

AKTIVNOST ŠT. UR 

Osnove mladinskega dela 11 x 88 

Projektni management 8x 64 

Mednarodno mladinsko delo 5x 40 

Odnosi z javnostmi in komuniciranje 6x 48 

Medvrstniško informiranje mladih 5 x 40 

Mladinski delavec kot mentor in inštruktor 8x 48 

Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje 3x 24 

Socialne veščine med mladimi 4x 32 

SKUPAJ 384 

 

 

 

5. MEDNARODNO MLADINSKO DELO 

 AKTIVNOST ŠT. UR 

Youth workers academy 340 

Boost your possibilities 180 

Social inclusion in youth centres 180 

Youth coalition 384 

ReYion 360 

Find your way to internationality 480 

SKUPAJ 1924 

 

 2014 2015 2016 2017 

Število aktivnosti  10 26 8 30 

Število vključenih organizacij  18 40 40 60 

Število ur 324 724 750 1924 

 



 

      

             

 

 

6. SVETOVANJE  

VSEBINA SVETOVANJA  ŠT. UR 

Svetovanje za prijavo URSM JP - določitev evropskih vsebin  20 

Svetovanje Erasmus + Mladi v akciji 40 

Svetovanje za finančno strukturo MC-ja za občino 5 

Svetovanje pri pravno-formalni urediti MC-ja (primeri dobrih praks, 

združitve, razpisni pogoji,…) 3 

Svetovanje v zvezi z IPF- mehanska glasba Postopek prijave 

predvajanja mehanske glasbe v mladinskih centrih 7 

Svetovanje v zvezi s pripojitvijo MC-jev drugim dejavnostim 2 

Svetovanje pri organizacijski obliki in dejavnostih društva na področju 

mladine 4 

Svetovanje pri mladinskih razpisih 4 

Svetovanje pri SAZAS  15 

Svetovanje strukturirani dialog  20 

Mladinski cnetri hostli  10 

ESS MLADIM  30 

 

 

 

 

7. 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, smo v letu 

2017 omogočili dodatno aktivnost, ki direktorjem omogoča srečanje na regijski ravni. V okviru tega 

smo v letu 2017 organizirali srečanje v Podravski in Zasavski regiji. 

 

 2014 2015 2016 2017 

Število aktivnosti  10 26 34 45 

Število vključenih mladinskih centrov 12 16 25 32 

Število ur 21 47 80 160 



 

      

             

 

 

8. PROJEKTI V 2017 

 

 2014 2015 2016 2017 

Število projektnih aktivnosti  26 58 70 120 

Število vključenih organizacij  300 70 100 110 

Število ur 1200* 724 1300 3334 

* Ocena je približna glede na št. zaposlenih in glede na zaposlenega.  

 

8.1. MLADIM 

ESS projekt MLADIM aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost je v polnem teku saj smo 

do konca leta 2017 realizirali 27 zaposlitev novih mladinskih delavcev oz. informatorjev od skupno 32 

načrtovanih zaposlitev. V mesecu decembru smo izvedli tudi naslednja usposabljanja: Evalvacija 

mladinskega dela, Socialne veščine med mladimi ter Odnosi z javnostmi in komuniciranje, v mesecu 

februarju pa  načrtujemo usposabljanje na področju mednarodnega mladinskega dela.  

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 

delavcev/ 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. 

 

8.2. Strukturirani dialog  
 

8.2.1. »Za družbene spremembe« 

V sklopu projekta »Za družbene spremembe«, iz programa Erasmus + Mladi v akciji, ki ga je 

Mladinska mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije izvajala v letih 2016 in 2017, smo 

pripravili zaključno publikacijo projekta »Za družbene spremembe«, obenem pa se je v letu 2017 

izoblikovala monitoring skupina za spremljanje ukrepov in pobud nastalih v procesu strukturiranega 

dialoga. V skopino so vključeni predstavniki MSS, Mreže MaMa in aktivni mladi iz mladinskih centrov, 



 

      

             

 

 

za spremljanje ukrepov in pobud, sestala se je večkrat in v tem času pripravila več dopisov, ki jih so 

jih naslovili na pristojne službe za določena področja. Mreža MaMa je v sklopu projekta Za družbene 

spremembe aktivno sodelovana pri oblikovanju trajnostnega sistema spremljanja predlogov iz procesa 

strukturiranega dialoga, sodelovala v delovni skupini in spremljala izvajanja procesa strukturiranega 

dialoga. Mreža MaMa je prav tako omogočala podporo mladinskim centrom pri načrtovanju in 

izvajanju procesa strukturiranega dialoga v lokalnih skupnostih.  

8.2.2. Koalicija mladih 

V drugi polovici 2017 je Mreža MaMa nadaljevala s projekti strukturiranega dialoga in tako pričela s 

projektom Koalicija mladih v okviru kateregmo smo izvedli tri komunikacijske dogodke, na katerih so 

mladinski delavci in prostovoljci, pod strokovnim vodstvom dr. Dejana Verčiča in ekipe Mladinske 

mreže MaMa, pridobili pomembne veščine za doseganje učinkovitega dialoga znotraj samega projekta 

Koalicija mladih, kot tudi v  vsakdanjem delu in življenju.  

 

8.3. “Dialog z državljani” – predstavništvo EK v Sloveniji 

 

Marca 2017 je Mladinska mreža MaMa sodelovala pri organizaciji dogodka »Dialog z državljani«, 

kamor je uspešno pripeljala več kot 600 mladih iz vse Slovenije. Na razpravi so sodelovali predsednik 

Evropske komisije Jean Claude Juncker, predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar in evropska komisarka za 

mobilnost in promet Violeta Bulc, ki so se z mladimi pogovarjali o prihodnosti in položaju mladih v 

Evropski uniji. 

 

8.4. Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost 

 

V letu 2017 se je uspešno zaključilo partnerstvo med Mladinsko mrežo MaMa in Zvezo svobodnih 

sindikatov Slovenije. Ekipa Junakov zaposlovanja je v letu 2017 obiskala šest krajev po Sloveniji, kjer 

so mladi ambasadorji v lokalnem okolju pripravili dogodke, na katerih so svoje sovrstnike informirali o 

ukrepih sheme Jamstvo za mlade, dostojnem delu, pojavu prekarnosti in aktivni participaciji v družbi.   

Glavni cilji projekta so bili ozavestiti mlade o ukrepih sheme Jamstvo za mlade; hitrejši dostop do prve 

zaposlitve; pridobivanje novih izkušenj, znanj in kompetenc; ustvarjanje novih delovnih mest; končno 

povečanje deleža zaposlenih mladih ter znižanje stopnje brezposelnosti med mladimi, ki se ne 

izobražujejo ali usposabljajo.   



 

      

             

 

 

V letu 2017 smo izvedli naslednjih šest dogodkov: »Pripni si ukrep«; »50 odtenkov služb«; »Ni 

statusa…je panika?«; »Služba-sposobnost ali naključje?«; »Poklici prihodnosti«; »Varjenje za 

življenje«. Izvajalci projekta smo v letih 2016 in 2017 v 12-ih krajih po mladinskih centrih v Sloveniji 

organizirali lokalne aktivnosti mladih ambasadorjev. Vseh 12 dogodkov so Junaki zaposlovanja 

predstavili na festivalu mladinskega dela – Mladinstival, kjer sta Mladinska mreža MaMa in Zveza 

svobodnih sindikatov Slovenije pripravila zaključno konferenco projekta. 

8.5. Povezovanje z zasebnim sektorjem  - delavnice E- CIKLIRAJ  
 

V družbi ZEOS, d.o.o. so z 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju 

pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-

odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za 

okolje in prostor RS.  

 

Kot partner v projektu je Mreža MaMa tudi v letu 2017 soorganizirala delavnice za mlade na temo e-

odpadki in vaše okolje, pod sloganom e-cikliraj. V letu 2017 smo organizirali skupaj z mladinskimi 

centri 14 delavnic. Pri projektu gre za povezovanje z zasebno družbo in Mrežo MaMa kot nevladno 

organizacijo. V letu 2018 načrtujemo še več tovrstnih delavnic po vsej Sloveniji.  

 

8.6. Povezovanje - »Heroji furajo v pižamah« 
 

Mladinska mreža MaMa sodeluje v družbeno odgovorni iniciativi Zavoda VOZIM in nagovarja mlade, 

da ne vozijo pod vplivom alkohola hkrati pa poziva starše, da poskrbijo za varen prevoz svojih otrok 

domov. V letu 2017 smo sodelovali na 3 okroglih mizah v lokalnem okolju na temo problematike 

vožnje pod vplivom alkohola, s ključnimi akterji na lokalno/regionalnem področju. Sodelovali so 

mladinski centri iz Brežic, Idrije in Slovenskih Konjic. 

S celovito akcijo »Heroji furajo v pižamah« Mladinska mreža MaMa skupaj z Zavodom VOZIM 

konkretno vpliva na mlade na mestu in času nastanka potencialnih voženj pod vplivom alkohola 

(vikendi, zabave,…). S tem vzpostavlja model zagovorništva v lokalnih okoljih z vključitvijo ključnih 

lokalnih in regionalnih akterjev za zagotavljanje sistemskih rešitev ozaveščanja staršev in 

spreminjanja vedenja mladih.  

 

 



 

      

             

 

 

8.7. Youth workers academy  
 

V sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije smo na Mreži MaMa že v 

juniju 2016 začeli izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy, s 

podporo programa Erasmus + KA2. V mesecu decembru smo pričeli s prvimi testnimi usposabljanji, ki 

so bodo nadaljevala tudi v začetku 2018. Namen projekta je usposobiti in s priročniki opremiti 

mladinske delavce, ki so vključeni v delo organizacij. V letu 2018 bodo nastali priročniki za izvajanje 

delavnic z mladimi, temelječi na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja. Metode bodo 

testirane z mladinskimi delavci v vseh vključenih državah, kasneje pa na voljo za uporabo mladinskim 

delavcem. 

 

8.8. REYION  
 

V projektu ReYion gre za 19-mesečno strateško partnerstvo petih držav, ki poteka med februarjem 

2017 in avgustom 2018. Cilj projekta je, da se s pomočjo organizacij iz različnih držav razvije 

mladinske storitve na podeželju. Da bi to dosegli, bodo partnerske organizacije kooperativno razvile 

nova učna gradiva in delavnice, s ciljem zagotoviti konkretne kompetence mladih za ustanovitev 

mladinskih organizacij. V decembru in januarju smo pričeli s prevajanjem prvih učnih enot in 

pripravami na večje 3 dnevno intenzivno usposabljanje, ki ga bomo pripravili za mlade.  

 

8.9. Erasmus +: YOUTH COALITION (Western Balkan) 
 

S partnerji iz Srbije ter Bosne in Hercegovine sodelujemo pri projektu Youth Coalition, ki je namenjen 

krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih praks. Slovenska mladinska scena zadnja leta intenzivno 

vlaga v razvoj strukturiranega dialoga oziroma neposrednega sodelovanja mladih z lokalnimi, 

nacionalnimi in tudi evropskimi odločevalci, česar v Bosni in Hercegovini ter Srbiji ne poznajo. V 

začetku februarja je Mreža MaMa v MC Hiša Mladih v Ajdovščini gostila in izvedla mednarodni 

seminar na temo socialnega vključevanja mladih, na katerem je gostoval predavatelj dr. Dejan Verčič. 

Udeleženci seminarja smo pridobili pomembne metode za izvajanje aktivnosti socialnega vključevanja 

mladih ter metode ustreznega komuniciranja, zdaj pa se pripravljamo na vmesno srečanje, ki bo od 

25. in 28. marca 2018 potekalo v Beogradu. 

 

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


 

      

             

 

 

8.10. Mednarodno mladinsko delo in projekti Erasmus+: Mladi v 

akciji 
 

Mreža MaMa je v drugi polovici novembra 2017 s partnerskima organizacijama iz Estonije (ANK) in 

Latvije (Youth Leaders Coalition) uspešno izvedla prvo, tako imenovano odskočno srečanje, s katerim 

se je začelo konkretno odvijati strateško partnerstvo Socialno vključevanje v mladinskih centrih, ki je 

podprto s strani Erasmus+ programa. Gre za novo zastavljeno strateško partnerstvo nacionalnih mrež 

mladinskih centrov iz Latvije, Estonije in Slovenije. Le te so si kot rezultat vključenosti v projekt zadale 

tudi nacionalne izzive in v Sloveniji bo tako v prihodnjih dveh letih v nastajanju priročnik – smernice 

za mladinske delavce o primernih pristopih (socialno vključujočih) k delu z mladimi. 

8.11. Za zdravje mladih 2.0 
 

Mreža MaMa je kot partner v projektu v letu 2017 pričela s pripravami na izvajanje aktivnosti 

projekta, predvsem z opolnomočenjem mladinskih delavcev v nevladnem sektorju z orodji za izvajanje 

preventivne dejavnosti zdravja otrok in mladih v lokalni skupnostih.  

8.12. Boost your possibilities 
 

Marca 2017 je bilo na Finskem zaključno evalvacijsko srečanje projekta strateškega partnerstva Boost 

your possibilities, ki je potekalo med partnerji iz Estonije, Finske in Slovenije.  

Namen projekta je bil izdelava študije vpliva udeležbe mladih na mednarodnih mladinskih aktivnostih 

in krepitev njihovih kompetenc. Projekt je ves čas sledil tudi cilju promocije mednarodnih mladinskih 

aktivnosti med mladimi v vseh treh državah. Zaključnega evalvacijskega srečanja na Finskem se je, 

na povabilo Mladinske Mreže MaMa, udeležil tudi Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu 

predsednika vlade, ki je izpostavil, da predstavljena študija predstavlja koristno in uporabno 

raziskovalno delo na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Strateškega partnerstva kljub zaključku 

projekta še ni konec, saj vključene organizacije prepoznavajo sodelovanje tudi v prihodnje, še posebej 

na področju krepitve strokovne usposobljenosti mladinskih delavcev.  

 

8.13. Find your way to Internationality 

V letu 2017 smo v okviru projekta Find your way to internationality  izvajali dvotedenski trening, ki  je 

bil namen tistim mladinskim delavcem iz mladinskih centrov, ki želijo svoje prve izzive poiskati pri 

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


 

      

             

 

 

prijavi mednarodnih projektov. Skozi omenjeni projekt so lahko pridobili dobra partnerstva za prijavo 

mednarodnih projektov. Prav tako so se naučili tudi pisati mednarodne projekte. 
 

Projekt je bil tudi nominiran za nagrado Ključ do vključenosti pri MOVIT-u.  

 

9. GRAFIČNA ANALIZA 

9.1.  Prorazdelitev odstotkov opravil 
 

Po pregledu aktivnosti, ki jih neredi mreža MaMa, je razbrati, da je več kot polovico časa 

namenjenega opravilom administrativne narave, kar je opredeljeno kot interni sestanek, team 

building, pisanje poročil, odgovarjanje na pošto, urejanje arhiva in podobno, medtem ko je 45 

odstotokov časa namenjenega opravilom vsebinske narave. Vsebinske aktivnosti so opredeljene kot 

informiranje, komuniciranje, vodenje usposabljanja, udeležba na usposabljanju, organiziranje 

dogodka, udeležba na javnem dogodku in podobno. 

Graf 1: Porazdelitev odstotkov opravil 

9.2. Prorazdelitev delovnega časa med področji 
 

V dokumentu Letni delovni načrt 2017 smo definirali sledeča področja: Zastopanje, Informiranje in 

komuniciranje, Strukturirani dialog, Lobiranje, Mednarodno sodelovanje, Medsektorsko povezovanje,  

Raziskovanje, Usposabljanje za mladinsko delo. Iz spodnjega grafa je razvidna porazdelitev, koliko 

časa je bilo namenjenega posameznemu področju v odstotkih, ostala področja niso dosegla 

reprezentativnih odstotkov. 
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Graf 2: Porazdelitev časa med področji 

9.3. Opravljeno delo po regijah 
 

61 odstotkov aktivnosti se je izvedlo v Osrednjeslovenski regiji, od tega 92 odstotkov v Ljubljani, kar 

je pričakovano, saj je sedež organizacije v Ljubljani, prav tako pa se tam izvaja večina aktivnosti 

nacionalnih razsežnosti. Mreža MaMa je aktivnosti izvajala v vseh regijah Slovenije, kot je razvidno v 

spodnjem grafikonu. 

 

Graf 3: Opravljeno delo po regijah 

9.4. Pregled opravil po področjih 
 

Razdelitev prikazuje, katera opravila so se najpogosteje opravljala za posamezno področje. Tako je 

lahko razvidno, da je Usposabljanje za mladinsko delo Mreži MaMa daleč najpomembnejša vsebina, 

saj temu področju namenja največ komuniciranja, administracije, ter priprave in izvedbe, ter bistveno 

manj sestankov in javnega udejstvovanja. V sledečem poglavju si bomo pogledali dva zanimiva grafa, 

ki prikazujeta administracijo v odnosu do področij, ter število sestankov v odnosu do področij. 
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10. DOBLJENI RAZPISI V 2017 

 

1. Erasmus + MvA: Strukturirani dialog - Koalicija mladih  

2. Erasmus + MvA: strateško partnerstvo – Social inclusion in youth centres (Socialno 

vključevane v mladinskih centrih) 

3. Erasmus +: Capacity building – Western Balkan Window: Youth coalitions 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: mag. Maja Hostnik, direktorica  
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