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1. IZHODIŠČE 
 
Leto 2014 je bilo za Mrežo MaMa leto sprememb in menjav. Kljub temu smo uspešno izvedli 
zastavljene aktivnosti v okviru letnega delovnega načrta za leto 2014. Leto 2014 je bilo tudi posebno 

leto, saj so prav v tem letu iztekli večji projekti, ki jih je Mreža MaMa izvajala v obdobju dveh let ali 
celo več.  Gre za projekta Mreža NVO mladinskega dela in MCH turizem, ki sta se po več kot dveh letih 

zaključila in še naprej na nek način, a vendar v drugačni obliki, živita in delujeta. Tu je še strukturirani 

dialog, ki ga že več let uspešno izvajamo z Mladinskim svetom Slovenije in so Paslet, Pripravniki, 
Minvos, študijski obisk, ukrepi Jamstva za mlade in sklenjen je bil skupni sporazum SAZAS za dve leti. 

 
Ključno in pomembno pa je to, da nam vseh teh projektov brez dobrega dela zaposlenih in brez članic 

Mreže MaMa ne bi uspelo tako uspešno izpeljati.  

 



 

 

Zgoraj zapisane izhodiščne točke pa lahko podkrepimo le en način in sicer z doseženimi rezultati naših 

aktivnostih. Omenimo naj, da smo v letu 2014 pridobili tudi standard kakovosti za NVO - SIQ NVO – 
19. S tem smo dobili tudi prvi poslovnik Mreže MaMa. V vsebinskem uvodu, pa tudi ne moremo mimo 

tega, da smo na rednem zboru Kluba MaMa izvolili nove člana Sveta MaMa za obdobje štirih let.  
 

V letu 2014 smo še naprej sledili viziji in delovanju Mreže MaMa kot nacionalne mrežne organizacije, ki 

se na družbene in politične spremembe hitro odzive na aktualne razmere v mladinskem sektorju.  
   

Zaradi dobre podpore mladinskih centrov (članic Mreže MaMa) uspešno sledimo zastavljenim ciljem 
letnega delovnega načrta in prispevamo k razvoju mladinskega dela v Sloveniji na področju:  

- neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za mladinsko delo,  

- informiranja in svetovanja,  

- participacije in aktivnega državljanstva mladih,  

- mednarodnega mladinskega dela in mobilnosti mladih in mladinskih delavcev.  

 
Najpomembnejši rezultati Mreže MaMa v letu 2014 so: 

Mreža MaMa je delujoča mreža 44 organizacij (mladinskih centrov) po celotni Sloveniji,  

izveden je bil dvodnevni redni zbor Kluba MaMa z različnimi tematskimi delavnicami za mladinske 
delavce in vodje mladinskih centrov in enodnevni Klub MaMa z zborom Kluba MaMa, kjer smo izvolili   

nove člane Sveta MaMa,  

sodelovanje v delovni skupini za spremljanje ukrepov Jamstva za mlade,   

 skrb za izvajanje skupnega sporazuma z Združenjem SAZAS v obdobju 2014 - 2015,   

uspešno izvajali in zaključili projekt Evropskega socialnega sklada - Mreža nevladnih organizacij 

mladinskega dela,  

uspešno izvajali in zaključili projekt Evropskega socialnega sklada - MCH turizem,  

izvajali in zaključili projekt Evropskega socialnega sklada - MINVOS, Znanje za vse!,  

uspešno izvedli programe Aktivne politike zaposlovanja – javno delo, 

urednikovali portal mlad.si,  

sodelovali v procesu strukturiranega dialoga Dialog mladih! in ga aktivno sooblikovali,  

Pridobili standard kakovosti v NVO,  

izvedli projekt Pripravniki in navezali stike s 5-imi podjetji in dali priložnost 8-im mladim, 

sodelovali v projektu PASLET in ga skupaj z Demo Finland nadgradili v serijo,  

izpeljali študijski obisk v okviru programa Erasmus + Mladi v akciji, za Finsko mrežo mladinskih 

centrov, na temo vloga in pomen mladinske infrastrukture pri mladinskem delu, 

začrtali smernice delovanja in pripravili vizijo delovanja sekcije MCH (mladinski  centri hostli), 

sodelovali v procesu priprave resolucije o mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, na Brdu 

pri Kranju in zagovarjali stališča članic,  

izdelali poročilo o prostovoljski organizaciji,  

oblikovali in začrtali smernice za zaposlovanje vsaj 4-ih zaposlenih.   

 
 

2. PROJEKTNE AKTIVNOSTI 
 

MCH turizem   
 

V letu 2014 se je projekt MCH turizem zaključil. Po zaključku projekta smo uspešno oddali 

letno poročilo za 2014 in zaključno poročilo za celotno obdobje projekta.  
 

V projektu MCH turizem je delovalo 10 mladinskih centrov hostlov, ki so povezani v sekcijo MCH 
(mladinski centri hostli): Mladinski hotel Ajdovščina, MC hostel Brežice, MCC Hostel, Mladinski hotel 



 

 

Krško, Hostel Pekarna, Marenberški mladinski hotel, Mladinski hotel Punkl, Mladinsko prenočišče 
Šmartno ob Paki, Mladinski center Trbovlje, Mladinski hotel Velenje. 
 
Usposabljanja 
• Udeležili smo se usposabljanja na temo spletnega trženja za nevladne organizacije. 

• Delavnica MCH turizem na Klubu MaMa je bila zasnovana kot srečanje direktorjev in vodij hostlov 

mreže mladinskih centrov hostlov (sekcije MCH) z namenom dogovora o prihodnjem izvajanju načrta 
dela sekcije v letu 2014. 

• Pridobivanje sredstev za nevladne organizacije je zelo pomemben in včasih, kot vemo tudi precej 
kočljiv proces. S tem namenom smo se udeležili sklopa delavnic »Učinkovita predstavitev in trženje 

dejavnosti, storitev ali izdelkov«. 
 

Izveden Pilotni poklicni tabor “Ko bom velik bom…” 

V Mladinskem centru Krško smo izvedli pilotni poklicni tabor za učence 8. in 9. razredov 
osnovnih šol. Udeležencem tabora smo skozi interaktivne delavnice predstavili perspektivne poklice v 

Posavju, prav tako pa se je razmišljalo o načrtovanju lastne karierne poti. Poklicni tabor je eden izmed 
treh produktov, ki so nastali v okviru projekta MCH turizem in ima tudi potencial za nadaljnje izvajanje 

ter trženje, saj promovira poklicno orientacijo v vrstah osnovnošolcev. 

 
Promocija in publikacije 

• Na promocijskem filmu »Odkrivaj neodkrito« si lahko ogledate, kam vse se lahko podate in 
dobite idejo, kaj tam početi? Vas privlačijo destinacije, ki jih še ni preplavil masovni turizem? Ste 

ljubitelji odkrivanja skritih kotičkov in doživljanja lokalnega utripa? 

• Zaživel je Slovenomad.si - skupna spletna stran mladinskih centrov hostlov. Na spletni strani lahko 
izbirate med hostli, ki so združeni v projektu MCH turizem. Na enem mestu boste dobili informacije, 

kakšne prostorske kapacitete vam nudijo in kaj lahko počnete v njihovem okolju ter si tako izbrali 
hostel, ki najbolj ustreza vašim potrebam. 

• Ob poletnih mesecih in dnevih je na voljo pestro festivalsko večdnevno dogajanje nabito z 
mladostniško energijo za brezskrbne vroče dni. 

• Ko bom velik, bom… pilotni poklicni tabor 

 
V letu 2014 smo izvedli zaključni dogodek projekta, saj se je le ta zaključil konec meseca avgusta. Na 

zaključni prireditvi projekta MCH turizem, ki je potekala v Celjskem mladinskem centru, so se poleg 
predstavnikov mladinskih centrov s hostli, mladinskih organizacij in mladih, dogodka udeležili tudi 

državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ga. Brigita Čokl, mag. Peter 

Debeljak, direktor Urada RS za mladino ter ga. Polona Samec iz Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 

 
Mreženje in krepitev nevladnih organizacij socialnega mladinskega dela 

 
V sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela smo v letu 2014 izvedli celoten sklop aktivnosti v 

mladinskih centrih NVO. Vse aktivnosti so imele svoje značilnosti, vsem pa je bila skupna ideja, da se 
krepi sektor NVO. Tako so nastale skupne akcije, odnosi z odločevalci v lokalnih okoljih, usposabljanja 

in akcije zagovorništva. 

 
Osnovni motiv projekta Mreža NVO socialnega mladinskega dela je povezovanje mladinskih organizacij 

v krepak mladinski sektor ter izpostaviti razvojno prednost sinergičnega delovanja mladinskih centrov 
in mladinskih organizacij. 

 

Skupne akcije so potekale v Mariboru, Kamniku, Slovenskih Konjicah in v Ljubljani, z namenom 
predstaviti vlogo in pomen delovanja mladinskih centrov in mladinskih organizacij po Sloveniji.  

 



 

 

Izvedli smo 4 skupne akcije in sicer v: 

• V Mariboru smo skupaj z MISC Infopeka, Pekarna Magdalenske mreže organizirali skupno akcijo v 
sklopu cikla »Beremo s teto Roso« v obliki delavnice Eno znanje, ena pot, en cilj. 

• V Ljubljani smo v sodelovanju z Društvom ŠKUC in Ljubljansko mrežo info točk – L’MIT organizirali 
okroglo mizo in natečaj za najboljši prispevek na temo Informiranje mladih: Kako do boljše 

informacije?. 

• V Kamniku se je projektu Mreža NVO mladinskega dela z delavnicami Kamfest Appfest za razvoj 
mobilne aplikacije pridružil Mladinski center Kotlovnica. 

• V Mladinskem centru Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic smo organizirali NVO tematski dan z 
usposabljanjem za socialno podjetništvo, v popoldanskem delu so se udeleženci seznanili s pomenom 

mladinskega dela v mladinskih organizacijah ter odpirali teme, ki jih zaznavajo različni deležniki v 
lokalnem okolju. 

 

Področje krepitve podpornega okolja za delovanje NVO (srečanja z občinskimi upravami 
in odločevalci): 

• V Mladinskem centu Postojna smo organizirali javni posvet na temo Mladinsko delo kot del 
trajnostnega razvoja lokalne skupnosti. 

• Zaradi prihodnosti in potenciala lokalnih okolij smo v Mladinskem centru Zagorje ob Savi skupaj s 

skupino mladih oblikovali Strategijo za mlade v občini Zagorje ob Savi. 
• Prav tako smo se srečali z občinsko upravo v Velenju ter v Slovenskih Konjicah organizirali posvet na 

temo Mladi v občini in v EU. 
 

S projektom smo želeli doseči učinkovito med-sektorsko povezovanje z namenom krepitve NVO na 

področju mladinskega dela ter sistemsko umestitev NVO, ki se ukvarjajo z mladinskim delom v ključne 
dokumente države in regij. Skozi projekt smo dosegli, da je mreža postala svetovalno, podporno 

središče mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, kjer so in imajo organizacije na voljo 
vso strokovno podporo, zagovorništvo in informiranje. 

 
V letu 2014 smo izvedli naslednja usposabljanja za mladinske delavce: 

• Supervizija za mladinske delavce 

• Metode motivacije različnih ciljnih skupin 
• Socialno podjetništvo in kako idejo udejanjiti v socialnem podjetju 

• Ulično mladinsko delo 
• Specifika dela z mladimi z manj priložnostmi 

• Profil mladinski delavec 

 
Skupaj se je usposabljanj udeležilo 114 predstavnikov mladinskih organizacij. 

 
Zagovorništvo 

• Sodelovali smo v kampanji Jamstvo za mlade, kjer nam je med ukrepe programa uspelo umestiti 
spodbujanje zaposlovanja mladih v organizacijah, ki so aktivne na področju mladinskega dela. 

• Vseskozi smo sodelovali v civilnem dialogu z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, kjer smo zastopali interese organizacij mladinskega sektorja. 

• V obdobju izvajanja projekta Mreža NVO socialnega mladinskega dela do maja 2014 je mreža 
delovala predvsem v smeri umestitve mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Državno 

razvojno strategijo in operativne programe ter regijske razvojne programe za obdobje 2014 – 2020. 

• Sodelovali smo v neformalni skupini za zaposlovanje mladih, z namenom zastopanja interesov NVO 
mladinskega dela, sodelovali smo v Nacionalni delovni skupini za strukturirani dialog v Sloveniji. 

 



 

 

Skozi izvajanje projekta se je projektu Mreža NVO mladinskega dela priključilo 30 mladinskih 

organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. Mreža MaMa je pri tem skrbela za razvoj mladinskega 
dela, oblikovanje in izvajanje mladinskih projektov ter različna usposabljanja za mladinske delavce. 

 
Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: 
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga.« 
 

Strukturirani dialog 
 
Na nacionalnem nivoju projekt izvajata Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa, na lokalnih 

in regionalnih srečanjih pa so sodelovali še mladinski centri, mladinske organizacije in organizacije za 
mlade, mladinski sveti lokalnih skupnosti, raziskovalci na področju mladine ter neorganizirana mladina 

in posamezni mladi, ki so prepoznavali probleme svojega lokalnega okolja ter vzpostavljali dialog z 
lokalnimi odločevalci. Na koncu so potekale priprave na nacionalno konferenco Dialog mladih 

2.1:Vklopi se!, nato pa so pripravljene predloge mladi predstavili pred poslanci Državnega zbora, 

evropskimi poslanci ter drugimi deležniki na nacionalnem nivoju. 

 
Na Mreži MaMa in Mladinskem svetu Slovenije smo si skozi projekt Dialog mladih 2.0:Vključujemo! 
prizadevali, da mladim omogočimo aktivno sodelovanje pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni, 

kar je ključnega pomena za vzpostavitev bolj demokratične in vključujoče družbe. Da se lahko mladi 
razvijejo v avtonomne in odgovorne osebe je pomembno, da imajo MOŽNOST, PROSTOR in PODPORO 

za aktivno sodelovanje v družbi. Strukturirani dialog je instrument Evropske komisije, s katerim se 

mladi, mladinske organizacije, mladinski sveti in raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v 
politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU. 

 
V sklopu projekta se je v letu 2014 odvilo 6 lokalnih srečanj s podporo mladinskih centrov: MC 

Brežice, MC Idrija, MC Mladi zmaji v Ljubljani, MC Ljutomer, MC Nova Gorica in CID Ptuj. 
Dogodki so bili dobro obiskani s strani mladih, saj se jih je na vseh desetih lokalnih srečanjih udeležilo 

več kot 300, ki so svoje predloge in rešitve problemov predstavili lokalnim odločevalcem, ki so bili v 

večini pozitivno presenečeni nad konkretnostjo predlogov. Dogodki na lokalnem nivoju so pokazali, da 
je posluh za mlade in dejavnosti, ki se mladih tičejo različen v različnih regijah. Tudi potrebe mladih so 

po regijah zelo različne, vendar še vedno najdemo neke skupne teme in odprta vprašanja po vsem 
slovenskem prostoru (kot so zaposlovanje mladih, aktivna participacija, stanovanjska problematika, 

beleženje neformalnih znanj, socialna vključenost). 

 
Proces se je nadaljeval na nacionalni ravni. Zainteresirani mladi, lokalni in nacionalni koordinatorji so 

se v MC Hiša mladih v Ajdovščini 2 dni pripravljali na zaključno konferenco, ki je potekala v 
Državnem zboru RS v mesecu aprilu pod imenom Dialog mladih 2.1:Vklopi se! Mladi so na pripravah 

sami pripravili nacionalna priporočila s konkretnimi predlogi o možnostih izboljšanja socialne 

vključenosti mladih v Sloveniji. Predstavniki lokalnih srečanj so soočili nacionalne odločevalce, 
predstavnike različnih ministrstev ter državnih služb, ki so odgovorne za obravnavane tematike, s 

ciljem, da se priporočila in predlogi mladih umestijo v ukrepe ministrstev. 
 
V oktobru je izšla tudi publikacija z naslovom Dialog mladih 2.0:Vključujemo! in Dialog mladih 
2.1:Vklopi se!, ki so jo finančno podprli MOVIT NA MLADINA, Urad RS za mladino, Mladinski svet 

Slovenije in Mladinska mreža MaMa. 

 

Pripravniki - Priložnosti za mlade 
 



 

 

V pilotni projekt smo vključili 8 mladih, ki so en mesec opravljali pripravništvo v petih različnih 

podjetjih:v Mariborski Epeki so.p je sodeloval en pripravnik, na Časniku Finance sta znanje pridobivali 
dve pripravnici, v Kooperativi Konjice z.b.o., so.p. se je en pripravnik spoznaval z marketingom in 

prodajo, v romski restavraciji Romani Kafenava so.p. je en pripravnik spoznaval veščine in 
prepotrebna znanja v gostinstvu, na Videotopu d.o.o pa so tri pripravnice nadgrajevale svoje znanje iz 

multimedije in programov grafičnega oblikovanja. 

 
S projektom smo želeli opozoriti na velik problem prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela, zato 

smo povezali 8 mladih in 5 podjetij oziroma podjetnikov, ki so mladega vzeli na enomesečno prakso 
po principu »coachinga«. Mladi so tako dobili priložnost enomesečnega pripravništva, podjetja oziroma 

podjetniki pa so mlademu ponuditi mentorstvo in izkušnje. 
 

 

P. A .S.L.E.T. Participation in Action. Sharing, Learning and Evolving Together. 
 
Projekt je izjemnega pomena za razvojno sodelovanje in prenašanje dobrih praks med državami iz 

Evrope v države tretjega sveta. Njegov namen je prenos dobrih praks aktivne participacije mladih med 
partnerji projekta, spoznavanje in ustvarjanje novih pristopov mladinskega dela ter mednarodnega 

sodelovanja. 
 

Izvedene aktivnosti projekta PASLET so bile v obliki študijskih obiskov, ki so se izvedli v vseh 

sodelujočih državah in sicer v Nepalu, Bangladešu, Sloveniji in na Finskem, od koder izvirajo 
partnerske organizacije: DEMO Finland, DEMO Nepal, Odhikar Bangladeš in Mreža MaMa. Vsaka od 

držav je gostila študijski obisk ter predstavljala svojo temo znotraj poglavij človekovih pravic, 
demokratične in aktivne participacije mladih, mladinsko delo in mladinske politike. 

 

Projekt smo začeli s študijskim obiskom v Bangladešu, državi, ki je precej drugačna od naše realnosti. 
Bangladeš se namreč še vedno sooča z boji legitimnosti in vzdrževanjem pravne države. Tako se 

prebivalci države soočajo s kršitvami osnovnih človekovih pravic, ki niso kaznovane s strani policije ali 
države. Ne obstajajo tudi omembe vredna mladinska gibanja ali mladinski deli političnih strank. 

Bangladeški kolegi pa so zagovorniki človekovih pravic in delujejo znotraj organizacije za človekove 
pravice Odhikar. 

 

Študijski obisk na Finskem se je odvijal konec marca 2014. Organizatorji študijskega obiska na 
Finskem so program zastavili tako, da so se nam predstavili mladi in organizacije, ki spodbujajo 

aktivno participacijo mladih na vseh omenjenih področjih. V duhu izmenjave, učenja in skupnega 
razvoja so vse aktivnosti in obiski vključevali tudi pogovore in predstavitve razmer in praks v 

Bangladešu, Nepalu in Sloveniji. 

 
Zadnji študijski obisk smo organizirali v Sloveniji. Mednarodnim partnerjem smo predstavljali dobre 

prakse iz Slovenije na področju mladinskega dela in organiziranosti mladinskega polja. Študijski obisk 
smo zasnovali tako, da so spoznali tako lokalne primere mladinskih politik in organiziranja mladih do 

nacionalnih teles, ki ustvarjajo in izvajajo mladinske politike. V tem sklopu smo predstavili delovanje 
mreže mladinskih centrov ter njihov pomen na lokalno skupnost, ter jih spoznali z nekaterimi 

mladinskimi organizacijami, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami ter druge oblike dobrih praks 

(Certifikat mladim prijazna občina, primer socialnega podjetništva, e-hiša eksperimentov). 
 

V projekt smo vključili 14 mladih iz mladinskih centrov in izdelali tiskano publikacijo v angleškem jeziku.   
 

Projekt je financiran iz programa Mladi v akciji, ki je eden izmed ključnih programov, da smo mladi 
Slovenci, predvsem pa mladinski sektor pogledali »čez planke«, s projektom PASET pa tokrat še čez 
meje Evrope. 



 

 

 

Študijski obisk - »Mladinski centri in hostli – pomen infrastrukture v 
mladinskem delu« 

Mreža MaMa je v sklopu sekcije Mladinski centri hostli organizirala povratni študijski obisk za 

kolege iz Finske. Prvi študijski obisk je potekal v letu 2013 na Finskem, katerega se je udeležilo 10 

predstavnikov mladinskih centrov hostlov. Povratni študijski obisk pod naslovom Mladinski centri in 
hostli – pomen infrastrukture v mladinskem delu financira program Erasmus + Mladi v akciji. 

Obisk predstavnikov finskih mladinskih centrov je potekal med 7. in 15. oktobrom 2014, z namenom 
spoznati članice sekcije MCH, zato smo program pripravili tako, da smo obiskali 7 od 10 Mladinskih 

centrov z nastanitvenimi kapacitetami po celi Sloveniji. S tokratnim študijskim obiskom smo si želeli 
poglobiti in nadgraditi dosedanje sodelovanje s partnersko organizacijo iz Finske - Finnish Youth 

Centre Association in neposredno z njenimi člani. Želeli smo izmenjati primere dobrih praks na 

področju večdnevnih programov za mlade, zlasti tistih, ki prispevajo k večjemu vključevanju mladih, 
obravnavajo vprašanja brezposelnosti mladih in iščejo rešitve, kako mladim preko sistema neformalnih 

izobraževanj pomagati pri izboljšanju zaposlitvenih možnosti. 

Študijski obisk je udeležencem prinesel veliko vpogleda v strukturno ureditev mladinskega dela v 

Sloveniji in mladinskih centrov z nastanitvenimi kapacitetami. V nadaljevanju se bomo osredotočili na  
realizacijo idej in nova partnerstva in obljuba, da bomo še naprej skupaj v partnerskem odnosu skrbeli 

in skupnimi projekti skrbeli za družbeno – ekonomski vpliv mladinskega dela in mladinskih projektov 
na lokalno okolje. 

 

Ob zaključku projekta je bila izdelana tudi e-publikacija.  
 

 
Pripravila:  

mag. Maja Hostnik 

Direktorica  
 

 
PREGLED PODATKOV realizacije LDN aktivnosti 2014 

 
Aktivnosti zagovorništva:  

- Negovanje odnosov s partnerji (URSM, UKOM, US Embassy, PEK, MOVIT NA MLDINA,) 

- Negovanje odnosov s partnerskimi organizacijami (sestanek z MSS; ŠOS, Sindikat Mladi +, 
Zavod Y) 

- Izvedba volitve predstavnice v Svet vlade za mladino  

- Sestanek Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport za umeščanje v OP 

- Dopis URSM in MIZŠ za financiranje mladinskih centrov 

- Sodelovanje v komisiji za izbor Naj prostovoljca (organizator MSS) 

- Simpozij Future of EU cooperation in the field of youth in the context of the new Erasmus+ 
programme 

- Izvajanje projekta MINVOS (ambasador znanja MiQ 2013) 

http://mreza-mama.si/data/projekti/mch-turizem/epub-finska-final.pdf
http://www.mva.si/erasmus-mladi-v-akciji/erasmus-mladi-v-akciji/
http://www.snk.fi/en/frontpage/
http://www.snk.fi/en/frontpage/


 

 

- Posvet Mladi in politika  

- Delovna skupina za izvajanje Jamstva za mlade  

- Sestanek agencija SPIRIT 

- Srečanje ob zaključku projekta EU Si ti z Informacijsko pisarno evropskega parlamenta v 
Sloveniji  

- Sestanek MNZ - vsebinske mreža 

- Nacionalna delovna skupine za strukturirani dialog  

- Konferenca o mladinskem sektorju - usklajevalni sestanki 

- Statistični dan - Mladi in statistika  

- Evalvacijski Sestanek SAZAS 

- Novi pristopi zaposlovanja in samozaposlovanja mladih – Srečanje z državnim sekretarjem v 
kabinetu predsednika vlade za NVO in civilni dialog  

- Interventni zakon - ukinjanje javnih zavodov kot pravnih oseb  

- Sestanek na SOS - Skupnost občin Slovenije 

- MC Litija - Dialog z odločevalci  

- Sestanek Zavod RS za zaposlovanje - območna služba Ljubljana  

- Seja odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državni zbor 

- Programski odbor mlad.si 

- Posvet kakovost v mladinskem sektorju  

- Odbor DZ RS za zadeve EU – udeležba na odboru na temo razprave o Erasmus +  

- Zaključno srečanje Erasmus +: MVA 

- Sestanek zavod RS za zaposlovanje - centralna služba  

- Sestanek Urad za razvoj izobraževanja 

- Zastopanje skrbniški sestanki – članice (10) 

- Oddano poročilo o prostovoljstvu  

- Klub MaMa 

 

Število aktivnosti: 32 

Števil vključenih organizacij: 40 

 



 

 

 

Izobraževanja in usposabljanja:  
 

- Usposabljanje Spletno trženje za NVO (CNVOS) 

- Nacionalna konferenca NVO in gospodarstvo  

- Let it hapyn - trening v Amsterdamu 

- Izobraževanje za Burso – Bruselj 

- Erasmus + delavnica: predstavitev Mobility tool - novega sistema za poročanje 

- Usposabljanje MOVIT - Ključ do vključenosti  

- Novoletni coworking 

- Informativni dan za JP 2015 na URSM  
 

 
Število aktivnosti: 7 

Števil vključenih organizacij: 13 

Projektne aktivnosti: 

- Strukturirani dialog, Dialog mladih 2.0:Vključujemo! V Brežicah 

- Predstavitev organizacij socialnega mladinskega dela občinski upravi 
- Strukturirani dialog, Dialog mladih 2.0:Vključujemo! V Idriji 

- Udeležba na mednarodni konferenci - marketing v turizmu 

- Strukturirani dialog, Dialog mladih 2.0:Vključujemo! V Ljubljani 

- Strukturirani dialog, Dialog mladih 2.0:Vključujemo! V Novi Gorici 

- Mladinsko delo kot del trajnostnega razvoja lokalne skupnosti 

- Sestanek sekcije MCH na Klubu in redna srečanja sekcije MCH 

- Pridobitev certifikata standarda kakovosti NVO 

- Supervizija za mladinske delavce  

- Usposabljanje Metode motivacije različnih ciljnih skupin 

- Usposabljanje Socialno podjetništvo in kako udejanjiti idejo o socialnem podjetju 

- Mreženje organizacij mladinskega dela 

- Mladi v EU in lokalni skupnosti 

- Predstavitev mladinskega sektorja širši javnosti in medijem 

- Okrogla miza Informiranje mladih: Kako do boljše informacije? 

- Natečaj Informiranje mladih: Kako do boljše informacije? 

- Srečanje Kamfest Appfest za razvoj mobilne aplikacije 

- Sestanek akterjev na področju informiranja mladih 

- Pilotni poklicni tabor Ko bom velik bom… 

- Nacionalna konferenca Dialog mladih 2.1:Vklopi se!  

- Predstavitev strukturiranega dialoga konferenca Erasmus + 

- Zaključni dogodek projekta MCHT 

- Projekt Pripravniki (sestanki s podjetji, pripravniki in zaključni dogodek) 

- Evropska mladinska konferenca v Rimu 

- Konferenca Bursa - APYN  
 

Število aktivnosti: 26 

Število vključenih organizacij: 300 

 



 

 

Strateško komuniciranje  

- Strateško komuniciranje – pripravljena in izdelana strategija komuniciranja  

- MLAD.SI - urednikovanje in objava različnih vsebin na mlad.si v skladu z uredniškimi 
smernicami 

- Strokovna ekskurzija v Strasbourg EU Si ti - EU dogodki po Sloveniji 

- Prenova spletne strani Mreža MaMa 

- Izobraževanje za strateško komuniciranje mladinskih organizacij 

- Obveščanje medijev – projekt Mreža NVO in MCH turizem  

- Festival Lupa 

- Srečanje mladinskih centrov  

- Odnosi z mediji  
 

VRSTA 
SKUPAJJ 

eMaMa - mesečni informator 

10 

ePublikacije 

4 

Publikacije 

0 

www objave 

141 

FB objave 

134 

TW objave 

46 

Objave na mlad.si 

17 

Ostalo (navedi kaj)- mediji - objave 

40 

eNovice Mreže NVO mladinskega dela  

5 

 

Število aktivnosti:9 

Število vključenih organizacij: 57 

 

Mednarodno delovanje  

- Paslet - Študijski obisk Bangladeš  

- Paslet - Izvedba 2. študijskega obiska na Finskem 

- Paslet - Izvedba 3. študijskega obiska v Nepalu 

- Študijski obisk PASLET _ Slovenija  

- Become a youth policy change  maker (Berlin) 

- Evalvacijsko srečanje PASLET Helsinki 



 

 

- Study visit v Slovenji – Vloga mladinske infrastrukture pri mladinskem delu – Finska - 
Slovenija  

- Sestanek in sodelovanje No Excuse  

- Predstavitev Mreže MaMa MC Šentjur 

- Sprejem makedonske delegacije 
 
Število aktivnosti: 10  
Število vključenih organizacij: 18 

 

Podatki pridobljeni iz realizacije LDN aktivnosti 2014.  

 
Svetovanja 

 
Teme:  

- Možnost vključevanja v mreže mladinskih organizacij 

- Kako se pridobi status v javnem interesu na področju mladine 
- Kakšen bo nov program Erasmus +,  

- pomoč pri zasnovi projektov za prijavo v Erasmus + 
- Možnost prijave na Salto usposabljanje in kdo je lahko podporna organizacija 

- kako pripraviti projekt in kako ga prijaviti na razpise, možnosti razpisov; kateri, kje.. (E+, 

UKOM, Ameriška ambasada) 
-  informiranje o nevladnem sektorju, potencialu mreženja: infomiranje o regionalnem stičišču 

MREST in prihajajočem novem razpisu... 
- Svetovanje glede ureditve sistematizacije delovnih in opisov delovnih mest 

- Svetovanje glede Erasmus + strateško partnerstvo  
- Svetovanje glede možnih opcij mobilnosti mladinskega dela za mlade 

 

Vključenih organizacij: 12 
 

Poročilo o prostovoljstvu 
 

Mreža MaMa kot prostovoljska organizacija poroča tudi o prostovoljnih urah 10ih svojih članic, ki so 

javni zavodi. Skupaj nam je tako uspelo oddelati 33.067 prostovoljnih ur. Mi smo izjemno ponosni na 
vse naše članice, ki mlade spodbujajo k prostovoljnemu delu.  

V 11 organizacijah (v letu 2013 8 organizacij) – mladinskih centrih je bilo izvedenih 33.067 

prostovoljskih ur ( letu 2013 15.539 prostovoljskih ur).  

Mreža MaMa in sodelujoči mladinski centri: MC Litija, MC Zagorje ob Savi, Mladinski center 

Trbovlje, Javni zavod Mladi Zmaji, Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi, Mladinski center 

Velenje, Celjski mladinki center, MC Domžale, MC Šentjur in MC Krško. 

Povezava: https://infogr.am/porocilo_o_prostovoljstvu 


