
 
 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: Mreža MaMa; info@mreza-mama.si; 030-
618-628. 

 

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. 

 

 

(Za)kaj se mladim splača delat? 

 

Mreža MaMa te kot mlado in aktivno osebo vabi k sodelovanju v kampanji Delam za 
nedoločeno rast. 

Zakaj? 

 Mladi upoštevajo mlade, zato menimo, da bi tvoje sodelovanje v kampanji motiviralo mlade 
k aktivnemu sodelovanju v družbi na vseh področjih. 

Kako? 

Postani aktiven glas kampanje in s kratkim posnetim videom na temo (Za)kaj se splača 
delat, nagovori mlade k večji aktivnosti.  

Glavna naloga glasu kampanje je posneti kratek selfi video, dolg približno 15-20 
sekund in ga najkasneje do 5. maja 2018 posredovati na info@mreza-mama.si. Tvoj video 

bo objavljen na Instagramu Mreže MaMa (https://www.instagram.com/mrezamama/). 

 

Vabimo te, da se v sredo, 9. maja 2018 udeležiš Nacionalne konference 
strukturiranega dialoga (http://www.mreza-mama.si/nacionalna-konferenca-
strukturiranega-dialoga-koalicija-mladih/), kjer bodo predstavljeni rezultati in glavna sporočila 
kampanje. Konferenca bo potekala od 10. do 14. ure, v Hiši Evropske unije, na Dunajski 
cesti 20 v Ljubljani. Mladi bodo imeli na konferenci priložnost, da svoja razmišljanja 
predstavijo odločevalcem, ki lahko pomagajo pri ustvarjanju boljših priložnosti na področju 
zaposlovanja ter življenja mladih v Evropski uniji. 

 

O projektu 

Delam za nedoločeno rast je kampanja v sklopu projekta Koalicija mladih (http://www.mreza-

mama.si/projekt-koalicija-mladih/), ki smo jo v Mreži MaMa soustvarjali skupaj z mladimi. Ključno 

vprašanje, ki so ga mladi izpostavili je (Za)kaj se mladim splača delat? Z iskanjem odgovorov na to 

vprašanje kampanja poudarja pomen aktivnega vključevanja mladih v družbene procese, njihove 

participacije na trgu dela, pa tudi pridobivanja izkušenj skozi prostovoljno delo in neformalno 

izobraževanje. Na vprašanje bodo najprej odgovarjali aktivni mladi, ki se bodo odločili postati glas 

kampanje, nato pa bomo mlade spodbudili, da posnamejo svoj video z odgovorom na postavljeno 

vprašanje in ga objavijo na svojem Instagram profilu pod hashtagom #DelamZaNedoločenoRast. 

Mreža MaMa (http://www.mreza-mama.si/) je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki 

opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega 

kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.  
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