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Postopek priprave letnega delovnega
načrta
Ta dokument je predlog Letnega delovnega načrta Mreže MaMa za leto 2019 (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:






Obravnava osnutka LDN Strokovnega sveta Mreže MaMa, november 2018
Predstavitev osnutka LDN članicam mreže na Klubu MaMa, november 2018
Obravnava in sprejetje LDN Svet zavoda Mreže MaMa, februar/marec 2019
Obravnava in sprejetje LDN 2019 Zbor Kluba MaMa, marec 2019
Objava LDN na spletni strani Mreže MaMa, april 2019

Dodatne informacije: maja.hostnik@mreza-mama.si Ljubljana.
Priprava:
Maja Hostnik
Karmen Murn

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
Cilj 2.1. v Strategiji – Vzpostavitev sistema usposabljanja za mladinske delavce

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.
2.
3.
4.

Izvedba različnih izobraževanj (za vsako ciljno skupino), na različne teme.
Udeležba vsaj 90 udeležencev v izobraževanjih.
Sodelovanje vsaj 3 zunanjih izvajalcev (strokovnjakov) v izobraževanjih.
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

Redna usposabljanja za
mladinske delavce (vodje,
redno zaposlene in
prostovoljce).

Logbook

Mednarodna usposabljanja

KDAJ

KAZALNIK

Izvedba vsaj štirih usposabljanj za mladinske
delavce članic, glede na izraženo potrebo
članic skozi leto. V izvedbo vključujemo
zunanje strokovnjake in redno zaposlene.
V celotnem programu sodeluje vsaj 80
udeležencev.
Priprava učnega gradiva in razvoj nove
Februar –
metodologije
december
Razširjanje rezultatov izobraževanja.
Nabor vsebine za usposabljanje: Mladinsko
ulično delo, Motivacija mladinskih delavcev za
delo z mladimi, Razširjanje rezultatov
mladinskega dela, Mentorstvo mladim, Delo z
mladi z manj priložnostmi, Prostovoljsko delo,
Supervizija, Vodenje mladinskega centra
Izvajanje pilotnega projekta Logbook za
spremljanje kvalitete mladinskega dela v
januar-december
lokalni skupnosti (sodelujejo Ljubljana, Novo
mesto in Brežice).
Študijski obisk na Finskem na temo pametno
mladinsko delo
Seminar v Sloveniji na temo pametno
mladinsko delo

Projekt: Smarth youth work in Youth centres
NAMEN: Oblikovanje strategije za Pametno mladinsko delo in digitalizacijo procesov v
mladinskem delu in mladinskih centrih.

CILJI:

1. Oblikovanje dolgoročnega strateškega partnerstva z vključenimi s partnerji iz tujine.
2. Povečanje dela na področju pametnega mladinskega dela v mladinskih centrih.
3. Opolnomočenje mladinskih delavcev za pametno mladinsko delo..

KVALITATIVNI KAZALNIKI:

1. Oblikovanje priporočil za strategijo pametnega mladinskega dela v mladinskih centrih.
2. Izdelava pregleda pametnega mladinskega dela in digitalizacije v slovenskem prostoru.

AKTIVNOSTI:
KAJ

Strateško partnerstvo Smart
youth work in youth
centeres

KDAJ

januar –
december

KAZALNIK
Študijski obisk na Finskem in ogled dobrih
praks s področja pametnega mladinskega
dela.
Priprava analize in pregleda stanja v, ter
pregled uporabnih metod na področju
pametnega mladinskega dela v posamezni
partnerski državi
Priprava strategije in priporočil s procesi za
umeščanje pametnega mladinskega dela v
mladinske centre.

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

Strateško partnerstvo
prijavljeno na Erasmus +:
Mladi v akciji

KDAJ

januar –
december

KAZALNIK

Zaključno srečanje v Estoniji za predstavitev in
implementacijo strategije.
Izvedba multiplikacijskih dogodkov in pilotnih
usposabljanj v lokalnih okoljih.
Implementacija
programov
socialnega
vključevanja v lokalnih okoljih.
Izvajanje supervizije za udeležence projekta.
Priprava in oblikovanjestrategije socialnega
vključevanja v mladinskih centrih.

Področje raziskovanja
Cilj 2.2. v Strategiji – Utrditev in definiranje raziskovanja (raziskovalnega dela) mladinskega
dela

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

stanja, podpore lokalne skupnosti in podobno ter razvoja in nivoja mladinskega dela in sektorja v
Sloveniji. 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:

Spremljanje potreb in stanja članic, vezanih na mladinsko delo ali na delo mreže.

KVALITATIVNI KAZALNIKI:

1. Izvedba kvantitativne raziskave vseh mladinskih centrov v Sloveniji v sodelovanju z
raziskovalci FDV
2. Izvedba kvalitativne raziskave s štirimi članicami.
3. Izvedba fokusne skupine na prvem klubu mreže MaMa v letu 2019 s pregledom rezultatov
raziskave
4. Izvedba skrbniških obiskov članic.
5. Spremljanje statistike odzivov, objav, sodelovanja članic.

AKTIVNOSTI:
KAJ

KDAJ

KAZALNIK

Izhodišča za fokusno skupino z direktorji MCKvalitativna raziskava s štirimi
jev na temo kaj je mladinski center in
januar – marec
članicami
kakovosti mladinskega dela. Analiza raziskave
kakovost mladinskega dela.
Kvantitativna analiza stanja
Pregled zaposlenih, finančno stanje, program,
Januar - junij
člnaic Mreže MaMa
potrebe, delovanje, razvojnih predlogov članic
Kvantitativna raziskava z
Anketni vprašalnik in analiza v sodelovanju z
vsemi mladinskimi centri v
januar - maj
URSM in raziskovalci na FDV.
Sloveniji
Spremljanje statistike odzivov
Vključeno v publikacijo, predstavitev na
februar –
in delovanja mladinskih
vsebinskem Klubu MaMa – letni odraz
december
centrov
delovanja mladinskih centrov.
januar –
Izvajanje skrbniških sestankov pri vsaj polovici
Skrbniški sestanki
december
članic. Analiza.
Kompetence mladinskih
Sodelovanje pri pripravi doktorske naloge na
maj-december
delavcev
temo kompetenc mladinskih delavcev.

Področje mednarodnega delovanja
Cilj 2.3. v Strategiji – Podporno svetovalna vloga mladinskih centrom pri prijavi mednarodnih
projektov

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:


Zagotavljanje podpornega sistema za mednarodno mladinsko delo v mladinskih centrih.

AKTIVNOSTI:
KAJ

KDAJ

KAZALNIK
Podpora mladinskim centrom za izvajanje
mednarodnega mladinskega dela.

Podpora
mednarodnemu
mladinskemu
delu
in
mobilnosti mladih

januar –
december

Vključiti 12 mladinskih delavcev v tečaje
usposabljanj in seminarje na mednarodni ravni.
Izvajanje
svetovalne
vloge
mladinskim
centrom. Promocija mednarodne mladinske
mobilnosti.

Področje medsektorskega povezovanja
Cilj 2.5. v Strategiji – Povezovanje formalnega in neformalnega sektorja/izobraževanja

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:

Priprava in predstavitve priložnosti za sodelovanje formalnega in neformalnega izobraževanje
Uradu RS za mladino in Uradu RS za razvoj izobraževanja.
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:

Izvajanje delavnic in usposabljanj neformalnega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v
okviru različnih projektov (LIfe, MZ).
Dogovarjanje URSM in URSRI za sodelovanje.
Priprava načrta medsektorskega sodelovanja s podjetji in drugimi organizacijami izven
mladinskega sektorja.

AKTIVNOSTI:
KAJ

KDAJ

KAZALNIK

Izvedba eko tematskih
delavnic v šolah

marec december

Heroji furajo v pižamah

januar –
december

Udeleženih vsaj 10 delavnic in vključenih 600
mladih
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

Zastopanje, dialog in participacija
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
Cilj 3.1. v Strategiji – Okrepljeno zagovarjanje interesov Mreže MaMa in mladinskih centrov do
različnih deležnikov
Cilj 2.6.. v Strategiji – Ureditev statusa poklica mladinskega delavca in profesionalizacija
mladinskega dela
Cilj 3.4. v Strategiji – Krepitev statusa mladinskih centrov do URSM

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

1. Izvedba skrbniških sestankov pri vsaj polovico članic, kratka analiza vsebine odgovorov in
umestitev predlogov v LDN 2020 in druge ustrezne dokumente.
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.
g. Drugi strateški dokumenti (Strategija NVO, Strategija razvoja Slovenije).
4. Sodelovanje (Sodelovanje izkazano preko sestankov, srečanj in skupnih projektov.) 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 v Sloveniji, 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

Izvedba dvodnevnega
Kluba MaMa z Zborom

Izvedba enodnevnega ali
dvodnevnega vsebinskega
Kluba MaMa

Skrbništvo članic

Seje Sveta MaMa

Seje Strokovnega sveta
MaMa
Strateško načrtovanje
razvoja Mreže MaMa
Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju
(ZJIMS)
Sodelovanje z Svetom
Vlade RS za mladino
Umeščanje mladinskih
centrov v strateške
dokumente na nacionalni
ravni

KDAJ

KAZALNIK

Zbor Kluba MaMa (Letno poročilo 2018, sprejetje
LDN za 2019).
Tematski del: Izzivi mladinskega sektorja in
prilagajanje na družbene spremembe.
marec
Predstavitev rezultatov raziskave in izvedba fokusne
skupine.
Udeležba vsaj 25 članic.
Izveden vsebinski Klub MaMa. Predstavitev in
izmenjava dobrih praks mladinskih centrov.
Izvedba aktualnega usposabljanja za članice.
november
Obravnava aktualne teme na predlog članic Mreže
MaMa.
Udeležba vsaj 25 članic.
Redno komuniciranje s članicami (svetovanje,
kontakti, medsebojno informiranje, posodobitev
evidence članstva…).
februar – Izvedba skrbniških sestankov na terenu, pri vsaj
december 50% članicah.
Analiza vsebine in priprava predlogov za izvedbo
LDN 2020 in za potrebe izražene na področju
Raziskovanja.
Sprejem dokumentov Mreže MaMa, zaključnega
poročila 2018, LDN 2019.
februar –
Izvedba dveh sej.
september ali
Spremljanje delovanja Mreže MaMa, sprotno
oktober
odzivanje in pregled realiziranih zastavljenih ciljev
iz LDN in strategije.
januar –
Izvedba najmanj ene seje – podajanje strokovnega
december mnenja o delovanju Mreže MaMa.
Spremljanje izvajanje strategije razvoja Mreže
MaMa in enkrat letno poročanje na Svetu MaMa in
marec Klubu MaMa.
oktober
Dopolnitve strategije.
januar –
december

Implementacija zakona
mladinskem sektorju.

o

javnem

interesu

v

januar –
december

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

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 sodelovanja s
strani IPF. Realizacija sodelovanja z ZAMP.

Mreža mladinskih delavcev

januardecember

Vzpostavitev mreže mladinskih delavcev in priprava
narta usposabljanj za mladinske delavce.

Skupnostni projekti Mreže
MaMa

marecdecember

Vsebinsko oblikovanje in definiranje skupnostnih
projektov Mreže MaMa, ki jih koordinira Mreža
MaMa, izvaja pa ih več mladinskih centrov (MC bus,
Rock vizije, Vsi smo EU.

Prostovoljska organizacija

januar –
december

Sodelovanje s ključnimi
akterji in deležniki v
mladinskem sektorju

januar –
december

Sledenje izvajanju
resolucije o mladinskem
sektorju

januar –
december

Mladinsko delo in poklic
mladinski delavec/delavka
in NPK mladinski
delavec/delavka

januar –
december

Ureditev statusa rednega
financiranja Mreže MaMa

januar –
december

Ohranitev standarda
kakovosti za NVO
Nove finančne spodbude
na URSM

Priprava poročila o prostovoljstvu za 2018.
Izvajanje svetovanja za članice na področju
prostovoljstva.
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.
Redno spremljanje in sodelovanje pri izvajanju
resolucije in evalvacija učinkov resolucije v sklopu
posveta v mladinskem sektorju.
Spremljanje postopkov za ureditev kolektivne
panožne pogodbe in morebitne spremembe za
ureditev poklica mladinski delavec delavka.
Promocija NPK mladinski delavec/delavka in
priprava banke nalog z Republiškim izpitnim
centrom.
Prizadevanje za pridobitev naziva Organizacija
posebnega pomena, na podlagi javno-zasebnega
partnerstva, z namenom izvajanja dolgoročnih
programov, rednega financiranja Mreže MaMa in
krepitve članic.

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

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

Formalno in neformalno
izobraževanj

januar december

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

EUROPE Goes local

januar december

Sodelovanje v delovni skupini za razvoj
mladinskega dela v lokalni skupnosti. Sodelovanje v
posvetovalni skupini s stani zavoda MOVIT.

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

Rastimo skupaj

januar –
december

Sodelovanje na dogodkih in zagovarjanje interesov
mladinskih centrov.

Promocija mladinskih centrov in mladinskega dela.
Pripravljen načrt sodelovanja z odločevalci (januar)
in strokovnimi deležniki ter izvajanje načrta ter po
potrebi dopolnjevanje načrta.
Sodelovanje z relevantnimi
deležniki v in izven
sektorja

januar –
december

Zastopanje interesov mladinskih centrov in Mreže
MaMa do različnih deležnikov izven
sektorja:
Kabinet Predsednika vlade RS, UKOM, PEK, IPEP,
MOVIT, Inštitut za politični menedžment, Državni
zbor RS
Predstavitev aktivnosti Mreže MaMa relevantnim
deležnikom in snovanje skupnih aktivnosti.

Seznam vseh zakonov in dokumentov povezanih z
Vzpostavitev sistema za
mladinskimi centri. Spremljanje: Zakon o javnem
spremljanje zakonodajnega
interesu v mladinskem sektorju, zakon o
procesa in relevantnih tem januar-marec prostovoljstvu Zakon o NVO, Zakon o javnih
povezanih z mladinskimi
zavodih, Interventni zakon, Zakon o kolektivnih
centri in mladinskim delom
pogodbah, Zakon o organizaciji prireditev, Zakon o
medijih….
Priprava načrta za pripravo zakona o mladinskih
centrov za umeščanje mladinskih centrov in
urejanje financiranja Mreže MaMa za strokovno
januar –
izvajanje podpore mladinskemu delu in mladinskim
Zakon o mladinskih centrih
december centrom. Priprava zakonodajnih postopkov in
strategije za sprejem zakona o mladinskih centrih.
Vsebinska priprava in pisanje zakona o mladinskih
centrih.

MLADIM IN ESS 4

januar - junij

Spremljanje udeležencev v projektu MLADIM in ESS
4 ter poročanje URSM.

Področje strukturiranega dialoga
Cilj 3.2. v Strategiji – Okrepitev aktivne participacije mladinskih delavcev za ustvarjanje
dialoga z različnimi deležniki in odločevalci
Cilj 3.3. v Strategiji – Izdelava učnih priročnikov za izvajanje procesov dialogov z odločevalci

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/dialoga mladih na lokalni
ravni.

CILJI:

1. Izvesti ciklus strukturiranega dialoga med članicami mreže MaMa in širše, kjer izvedemo:
a. 5 posvetov v obliki delavnic aktivnega državljanstva v različnih regijah Slovenije in
skupaj zajamemo vsaj 500 mladih.
b. Nacionalni posvet oz. Konferenco oz. soočenje z nacionalnimi/evropskimi
kandidati/odločevalci na temo evropskih volitev, kjer bo prisotnih vsaj 70 mladih iz
celotne Slovenije.
c. Zaključno nacionalno srečanje z izvoljenimi poslanci v EP z 120 mladimi iz celotne
Slovenije
d. Evalvacijsko srečanje z vsaj 50 udeleženci projekta
e. Promocijsko kampanjo projekta in rezultatov.
f. Vsaj 5 sistemskih pobud mladih, ki jih pošljemo nacionalnim in EU odločevalcem
odločevalcem
g. Tri koordinacijska srečanja delovne skupine za pripravo analize

KVALITATIVNI KAZALNIKI:







Informirani mladi o aktivnem državljanstvu.
Izveden nacionalni posvet mladih in predstavnikov nacionalnih in EU odločevalcev.
Razvitih vsaj 5 sistemskih pobud mladih, ki so predstavljene najvišjim odločevalcem.
Odziv odločevalcev na sistemske pobude mladih.
Odziv javnosti na promocijsko kampanjo.
Udeležba mladih na EU volitvah

AKTIVNOSTI:
KAJ
Uvodni posvet

KDAJ

KAZALNIK

marec

50 mladih in mladinskih delavcev
Vključenih vsaj 300 mladih, mladinskih
delavcev,
promotorjev,
lokalnih
odločevalcev
Definiranih vsaj 5 lokalnih pobud na
dogodek
Vključenih vsaj 120 mladih
3 sistemski ukrepi

Izvedba regijskih posvetov

marec –
december

Izvedba nacionalnega srečanja

december

Izvedba nacionalne konference s
kandidati za poslance v EP

maj

Promocija za udeležbo na volitvah

Delovna skupina

februar –
december

Priprava analize volilnih programov strank,
ki kandidirajo v EP in informiranje

Informiranje, prepoznavnost in
vodnost v javnosti
UVOD
Informiranje članic omogoča obveščanje in pretok informacij med članicami in s tem skrbimo za
stabilnost mreže, ter hkrati negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže MaMa.

Informiranje članic
Cilj 4.1. v Strategiji – Izvedba skupnih promocijskih akcij mladinskih centrov
Cilj 4.2. v Strategiji – Povečanje informiranja o aktualnih temah in projektih

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 2019 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

Priprava komunikacijskega
načrta

Načrt sodelovanja za deležniki

Priprava in objava e-publikacij

KDAJ

KAZALNIK

marec – april

Izvedba komunikacijske delavnice za
pripravo komunikacijskih načrtov za skupno
komunikacijsko
kampanjo
aktivnega
državljanstva.
Izvajanje
komunikacijske
podpore
projektom Mreže MaMa.

januar – februar

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

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.)

Diseminacija izdanih publikacij znotraj
projektov (Youth workers academy,
MLADIM).

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

januar –
december

Zaključna e-publikacija Mreže MaMa.
Redno ažuriranje in vzdrževanje spletne
strani Mreže MaMa o projektih in
relevantnih informacijah za članice.
Načrt pojavljanja v družbenih omrežjih za
večjo prepoznavnost mladinskega dela,
mladinskih centrov in mednarodnega
mladinskega dela. Osvežitev strukture
spletne strani Mreže MaMa.
Promocija aplikacije za mladinske centre in
nadgradnja aplikacije kot orodja za razvoj
strokovnih gradiv in delovnih zvezkov
Mreže MaMa.
Aktivno izvajanje načrta za promocijo.

Aplikacija Mreže MaMa
(MLADIM) in njenih članic

januar –
december

Teden mladinskih centrov

September ali
oktober

Zastopanje interesov MCH-jev
glede na zaznane izzive

januar –
december

Servisna vloga informiranja in
komuniciranja

januar –
december

Mlad.si

januar –
december

Nadgradnja aplikacije z delovnimi zvezki
projeketa
MLADIM
za
potrebe
usposabljanj.
Promocija aplikacije in spodbujanje članic k
uporabi. Priprava načrta pridobivanja
dodatnih uporabnikov. Oblikovanje skupine
mladih za promocijo aplikacije med
mladimi.
Organizacija Tedna mladinskih centrov na
določeno temo, ki jo določimo skupaj s
članicami in skupaj načrtujemo aktivnosti.
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.
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.
Izvajanje uredniške in servisne funkcije
portala mlad.si v obliki javnega naročila ter
upravljanje FB, Twitter in Instagram profila
mlad.si.

Povzetek projektnih 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.
Vsi projekti, ki so že potrjeni za leto 2018.


Vsi smo EU
Erasmus +, prijavitelji



Socialno vključevanje v mladinskih centrih
Erasmus +, prijavitelji



Smart youth work
Erasmus +, partnerji

V letu 2019 načrtujemo vsaj 3 lastne prijave in vsaj 3 partnerske prijave v program Erasmus +.

