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Članicam Mreže MaMa 

 

VABILO na dvodnevni Klub MaMa 2015 

Minilo je leto dni od našega druženja v Velenju, zgodilo se je veliko sprememb, čas je za nove izzive 

in nove zgodbe. Skupaj z vami bi zato radi preživeli 2 aktivna dneva, kjer bomo skupaj pogledali kaj 
smo naredili in kaj nas čaka pri nadaljevanju naših skupnih zgodb.  

 
Vabimo vas na dvodnevni Klub MaMa v soorganizaciji z Uradom RS za mladino, ki bo v četrtek in 

petek, 19. in 20.3.2015 v Marenberškem mladinskem centru, Radlje ob Dravi, s pričetkom 
ob 10:00 uri.  

 

Program 1. Kluba MaMa 

ČETRTEK, 19.3.2015 

 

do 10.00 Registracija 

10:00 – 10.15 Pozdravni nagovor  
mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa 

10.15 – 12.00 Posvet na temo: Kam naprej in kaj so najbolj pereči izzivi s katerimi se 

soočajo mladinski centri?   

 
Uvodnih 30 min kako URSM vidi razvoj mladinskih centrov in sektorja. Sledi 

razprava po metodi svetovne kavarne, Peter Debeljak se pridruži omizjem in 
sodeluje v debatah, poudarek na ključnih izzivih. 

mag. Peter Debeljak, direktor Urada za mladino RS  

12.00 – 12.15 Odmor za kavo 

Ekipa Mreže MaMa  

 
12.15 – 13.30 

Strategija mladinskih centrov - kam naprej z mladinskimi centri in 
mladinskim delom?  

Predstavitev procesa razvoja strategije in prvi koraki 

                                                                                              Ekipa Mreže MaMa 



 
      

             

 

13.30 – 15.00 Kosilo 

 

 
15.00 – 16.30 

 

Kdo so mladi z manj priložnostmi in s posebnimi potrebami  ter kako jih 

vključiti v pripravo projekta 

                                                                               Erasmus + Mladi v akciji 

(pogovor s predstavnikom Erasmus + MVA in predstavitev primera dobre prakse) 

16.30 – 17.00 Odmor za kavo 

17.00 – 19.00 Odprt prostor - predstavi svojo dobro prakso in jo deli z ostalimi 
                                                                                            članice Mreže MaMa                                                          

19.00  – … Večerja in druženje (čaka vas presenečenje) 

 

PETEK, 20.3.2015 

 

9.30 – 11.00 Zbor Kluba MaMa  (dnevni red je v sklicu Zbora Kluba MaMa) 
 Zaključno poročilo Mreže MaMa 2014 

 Letni delovni načrt Mreže MaMa 2015 

 Članarina za 2015 

 Imenovanje članov Strokovnega sveta MaMa 

 

11.00 – 11.15 Odmor za kavo 

11.15 – 13.00 Strategija razvoja Mreže MaMa - Delo po delovnih skupinah 

(mladinski delavci v MC, MCH, kriteriji članstva v Mreži MaMa) 
Predstavitev procesa razvoja strategije in prvi koraki  

                                                                                              Ekipa Mreže MaMa 

13.00 – 13.30 Predstavitev rezultatov delovnih skupin in zaključek Kluba MaMa 

Ekipa Mreže MaMa 

13.30  – … Kosilo 

 

Lokacija:    

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi 
Mariborska cesta 8 

2360 Radlje ob Dravi 

Če se kdo izgubi: 040 852 287 

Splet: www.sktmradlje.si 

http://www.sktmradlje.si/


 
      

             

 

 

 

 

Prijava 

Na Klub MaMa ste vabljeni zakoniti zastopniki in vodje mladinskih centrov, mladinski delavci ter vsi 

ostali predstavniki članic Mreže MaMa, ki vas vsebinske teme tokratnega Kluba MaMa zanimajo. 

Dvodnevni klub MaMa 2015 organizira Mreža MaMa v soorganizaciji z Uradom RS za mladino in je 

za članice brezplačen.  

Zaradi same organizacije, vas prosimo, da nam do 12.3.2015 potrdite svojo udeležbo tukaj. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo. 

Lepo vas pozdravljamo! 

 

 

        mag. Maja Hostnik  

          za Mrežo MaMa 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NI-sq2CwotdHbICwY_sMoDgc8Jcf8ah4eY6EQXEzB5E/viewform

