Poziv mladinskim centrom za sodelovanje v kampanji

»Delam za nedoločeno rast«
v okviru projekta Koalicija mladih

O projektu Koalicija mladih in kampanji…
Koalicija mladih je projekt, ki naslavlja temo strukturiranega dialoga ter s tem krepi aktivno
državljanstvo mladih. Del projekta predstavlja tudi kampanja, ki mlade spodbuja k participaciji
na trgu dela, pa tudi k pridobivanju izkušenj skozi prostovoljno delo in neformalno
izobraževanje.
Kampanjo smo soustvarjali skupaj z mladimi, ki so izpostavili različna razmišljanja, strnjena v
tematskem vprašanju kampanje: (Za)kaj se mladim splača delat? Z iskanjem odgovorov na
to vprašanje kampanja poudarja pomen aktivnega vključevanja mladih v družbene procese in
skuša mlade napeljati k razmisleku od delu kot vrednoti, pri čemer se osredotoča predvsem na
(z delom) pridobljene izkušnje in veščine, ki spodbujajo rast in krepijo kompetentnost mladih
ljudi.
Kako lahko kot mladinski center prispevate k uspehu kampanje?
Kampanja bo potekala na socialnem omrežju Instagram, kjer bodo mlade najprej nagovarjali
ambasadorji, aktivni mladi, ki bodo svoje videe z odgovorom na vprašanje (za)kaj se splača
delat, pod hashtagom #DelamZaNedoločenoRast objavili na Instagram profilu Mreže MaMa
(https://www.instagram.com/mrezamama/). V okviru kampanje bomo mlade preko različnih
komunikacijskih kanalov spodbudili, da posnamejo svoj video z odgovorom na postavljeno
vprašanje.
Na tej točki je vaše sodelovanje ključnega pomena. Pridobivanje mladih in spodbujanje
k sodelovanju sta pomembna elementa za uspešno izvedbo kampanje, zato vas naprošamo,
da mlade v vaših mladinskih centrih pozovete k snemanju kratkih videov na temo (Za)kaj se
mladim splača delat.
Video naj bo dolg približno 15-20 sekund, posnet s telefonom, rdeča nit pa naj bo razmislek
o tem, kaj mladi z delom pridobijo.
Mladi naj posnete videe objavijo na svoj Instagram profil in jih označijo s hashtagom
#DelamZaNedoločenoRast.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: Mreža MaMa; info@mreza-mama.si; 030618-628.
Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija
nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

