
 
      

             

 

Ljubljana, 11.02.2016 

O_160211_LK_1 

 

Članicam Mreže MaMa 

 

VABILO na dvodnevni Klub MaMa 2016 

V novembru 2015 smo se srečali v Trbovljah in tkali skupaj strategijo, govorili o prihodnosti 

mladinskih centrov. V letu 2016 nas čaka kar nekaj nadgradenj in kvalitativnih dopolnitev našega 

dela. Skupaj z vami bi zato radi preživeli 2 aktivna dneva, kjer bomo skupaj pogledali pripravljene 

načrte, kaj dopolnili, se nekaj novega naučili in pokramljali.  

 
Vabimo vas na dvodnevni Klub MaMa, ki bo v četrtek in petek, 10. in 11.3.2016 v prostorih 

Pekarne Magdalenske mreže Maribor, Ob železnici 8, 2000 Maribor s pričetkom ob 10:00 

uri.  

 

Program 1. Kluba MaMa 2016 

ČETRTEK, 10.3.2016 

 

do 10.00 Registracija (v hostlu Pekarna in delovni dvorani) 

10:00 – 10.15 Pozdravni nagovor  

mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa 
 

Pozdravni nagovor gostiteljev 
Mladinski kulturni center Maribor 

Pekarna Magdalenske mreže Maribor 

10.15 – 12.00 Predstavitev projektov in aktivnosti Mreže MaMa in načini vključevanja 

MCjev  
 

- Uvodno spoznavanje prisotnih 

- Jamstvo na poti  
- Life – EKO tematski dnevi v mladinskih centrih  

- Interna usposabljanja za članice 
- Skrbništvo članic 

- Bazen trenerjev 

- Mlad.si 
- Strategija Mreže MaMa in Teden mladinskih centrov  

       Predstavitev strategije Mreže MaMa 2016 – 2021 
                   Snovanje koncepta Tedna mladinskih centrov 

 
Ekipa Mreže MaMa  



 
      

             

 

12.00 – 12.15 Odmor za kavo 

 

12.15 – 13.30 

Sinergija usmeritev ERASMUS + MvA in mladinskih centrov 

Politični okvir razvoja programov Evropske komisije za mobilnost mladih 
Drugi zorni kot: E+ orodje za MCje ali MCji orodje za E+ 

                                                                                              Zavod MOVIT 

13.30 – 15.00 Kosilo 

 
 

15.00 – 16.30 

Mladinski centri in aktivno državljanstvo  
 

URSM 

16.30 – 17.00 Odmor za kavo 

17.00 – 19.30 Mobilna aplikacija MaMa 

Predstavitev mobilne aplikacije ter praktično usposabljanje za uporabo le te 
 

Ekipa Mreže MaMa 
 

Odprt prostor - predstavi svojo dobro prakso in jo deli z ostalimi 

 
                                                                                            članice Mreže MaMa                                                          

19.30  – … Večerja in druženje (čaka vas presenečenje) 

 

PETEK, 11.3.2016 

 

9.30 – 11.00 Zbor Kluba MaMa  
- Volitve dveh predstavnikov v Svet zavoda 

- Zaključno poročilo Mreže MaMa 2015 

- Letni delovni načrt Mreže MaMa 2016 
- Članarina za 2016 

- Strategija Mreže MaMa 2016 - 2021 
Ekipa Mreže MaMa 

11.00 – 11.15 Odmor za kavo 

11.15 – 12.30 Nacionalna delovna skupina za Strukturirani dialog 

Delavnica za pripravo izhodišč delegatom za Evropsko mladinsko konferenco v 
Amsterdamu 

Tema: Kaj mladi potrebujejo za življenje? 
Ekipa Mreže MaMa 

12.30 – 12.40 Evalvacija 

Ekipa Mreže MaMa 

12.40  – … Kosilo 

 

http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/05/eu-youth-conference
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/05/eu-youth-conference


 
      

             

 

Lokacija:    

 

Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna 

Magdalenske mreže Maribor  

Ob železnici 8 

2000 Maribor 

Lokacija namestitve: 

Hostel Pekarna (Mladinski kulturni center Maribor) 

Ob železnici 16 

2000 Maribor 

 

V hostel se lahko registrirate pred začetkom Kluba MaMa ali med odmorom za kavo.  

 

Če se kdo izgubi: 041 931 940 (Laura) 

 

Pred prihodom 

- V četrtek popoldan bo izvedena praktična delavnica uporabe mobilne aplikacije MaMa. Na 

delavnici bo predstavljen vnos podatkov o prireditvah/aktivnosti vašega mladinskega centra v 

aplikacijo. Zaželeno je, da imate sabo tablico ali prenosni računalnik. Vstopna imena in 

gesla za uporabo mobilne aplikacije boste prejeli v začetku marca 2016. 

- V petek dopoldan bo v sklopu nacionalne delovne skupine za Strukturirani dialog izvedena 

delavnica za pripravo izhodišč delegatom za Evropsko mladinsko konferenco v Amsterdamu. 

Tematika konference je: Kaj mladi potrebujejo za življenje?  - Natančna opredelitev teme je: 

zagotavljanje možnosti za vse mlade, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in 

vključujoče Evrope, ter se s tem pripravijo na življenje in sodelovanje v družbi. Z namenom 

priprave konkretnih izhodišč, ki odražajo dejansko stanje iz terena vas prosimo, da pred 

Klubom MaMa, opravite analizo lokalnega okolja in od mladih pridobite njihova stališča in 

mnenja. 

 

 

 

  

http://www.pekarna.org/web/
http://www.pekarna.org/web/
http://www.mkc-hostelpekarna.si/
http://english.eu2016.nl/latest/events/2016/04/05/eu-youth-conference


 
      

             

 

 

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 2016 organizira Mreža MaMa in je za članice brezplačen.  

Zaradi same organizacije, vas prosimo, da nam do 28.2.2016 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/1jxmz_N3Nh4clv5gDY8qjiEQH5Z5NVctYHubWLpyHXJo/viewform

