
                                        
  

 

 
 

Ljubljana, 10. junij 2019 
 
 
 

Tradicionalni SKOK V POLETJE z Mrežo MaMa 
 
 
Mreža MaMa v sodelovanju z Mladinskim centrom Brežice, v petek 14. junija 2019 ob 11. uri  
pripravlja predpoletno zaključno srečanje vseh članic, kjer se bomo ob sproščenem vzdušju družili, se  
zabavali in izmenjevali dobre prakse. 
 
Da pa se bomo se česa novega naučili, bodo na pikniku predstavljena Strategija socialnega 
vključevanja v mladinskih centrih v okviru projekta Socialnega vključevanja v mladinskih centrih, ki ga 
z mednarodnimi partnerji izvaja Mreža MaMa. Namen le tega je razviti in razvijati strateške 
usmeritve, ki bodo omogočile mladinskim centrom vpogled v programski razvoj na področju socialne 
vključenosti natančneje, kako iz projektnih vsebin razviti programske vsebine centrov, ki se nanašajo 
tako na redne vsebine programa kot tudi na upravljanje centrov.  
 
V okviru dopoldanske aktivnosti bo organiziran tudi pogovor o socialnem vključevanju v mladinskih 
centrih z naslednjimi gosti: 
 

- Tin Kampl (direktor Urada RS za mladino) 

- Patricia Čular (vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj - 

Občina Brežice) 

- Nevenka Prešlenkova (svetovalka Zagovornika načela enakosti) 

 
Sledil bo piknik in neformalo druženje na vrtu Mladinskega centra Brežice. 
 
Če želiš potovati z nami, se prijavi TUKAJ. (Več nas bo, bolj bo fino ;)  
 
Dodatne informacije: info@mreza-mama.si, 030 618 628 
 

 
mag. Maja Hostnik,  

direktorica Mreže MaMa 

 
 
 
Projekt Socialnega vključevanja v mladinskih centrihje podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji. 
 



                                        
  

 

 
 
 
 
PROGRAM DOGODKA V BREŽICAH 
 
Kraj: Mladinski center Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice 
Datum dogodka: V petek, 14. junija 2019 ob 11.00 uri 
 
 
do 10.30 – 11.00 Prihod udeleženk_cev  

11.00 – 11.10 Uvodni nagovori in pozdravi  MC Brežice in Mreža MaMa  

11.10 – 11.40 Predstavitev Strategije o socialnem 
vključevanju v mladinskih centrih 

Mreža MaMa (Maja Hostnik in 
Urban Krevl) 

11.40 – 12.30 Pogovor na temo socialnega vključevanja v 
mladinskih centrih z gosti: 

- Tin Kampl (direktor Urada RS za 
mladino) 

- Patricia Čular (vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj) 

- Nevenka Prešlenkova (svetovalka 
Zagovornika načela enakosti 

 
 
 
 
Mreža MaMa 

12.30 – 13.00 Refleksija družbe skozi stop animacijo 
 
*Ogledali si bomo izbor stop animaciji na temo 
socialne izključenosti, ki so bile prikazane na 
preteklih edicijah mednarodnega filmskega 
festivala StopTrik, ki poteka pod okriljem 
Pekarne Magdalenske mreže. StopTrik v 
mednarodnem svetu animacije slovi po svojih s 
skupnostjo povezanih vsebinah, ki predstavljajo 
kakovostne animacije in spodbujajo kritično 
razmišljanje o umetnosti in družbi. 

 
 
 
 
Pekarna Magdalenske mreže 
Maribor  

13.00 -  Neformalno druženje članic Mreže MaMa na 
vrtu MC Brežice – predpoletni PIKNIK 

Mladinski center Brežice 

 
 


