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Ljubljana, 10.6.2014 

VABILO 
 

Mladinska mreža MaMa vabi  

 
na zaključno prireditev projekta »MCH turizem« 

 

v sredo, 18.6.2014 ob 14. uri 
Celjski mladinski center, Mariborska 2, 3000 Celje 

 

 

 

Projekt MCH turizem je nastal z namenom razvoja ideje vzpostavitve skupnega marketinga za 

mladinske centre hostle, ki so člani Mreže MaMa. Cilji projekta so na eni strani usmerjeni k večji 

prepoznavnosti mladinskih centrov hostlov, na drugi strani pa k vključevanju mladih iz ranljivih 

ciljnih skupin za delo v mladinskem sektorju. S povečanjem zasedenosti nastanitvenih kapacitet 

hostlov želimo omogočiti nadaljnji razvoj dejavnosti mladinskega dela v okviru mladinskih centrov 

in odpiranje novih delovnih mest za mlade. 

 

Namen zaključne prireditve je, da skupaj s sodelujočimi akterji in partnerskim organizacijami v 

mladinskem sektorju delimo svoje dosežke in v sproščenem vzdušju spletemo niti bodočega 

sodelovanja.  

 

 

Program zaključne prireditve 

 

14.00 – 14.20    Uvodni pozdravi     

14.20 – 15.20     Naši rezultati          

 - Začetki… 

- Vključevanje mladih z manj priložnostmi 

- Kaj ponuditi mladim (pilotni mladinski tabori) 

- Skupna promocija 

15.20 – 16.20     Debatna čajanka – Priložnosti za mladinske centre hostle  

- mag. Peter Debeljak - direktor Urada RS za mladino   

- predstavnik MDDSZ  

- Marko Pritržnik, prof. - direktor Mladinskega centra Velenje  

- Jana Apih - direktorica zavoda Tovarna trajnostnega turizma  

16.20 – 17.10      Celjske legende oživijo 

17.10 - …              Druženje ob prigrizku 
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Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo prisotnost 

(ime in priimek, organizacija) potrdite na elektronski naslov mirjana.klinec@mreza-mama.si 

najkasneje do ponedeljka, 16.6.2014. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Dodatne informacije: 

Mirjana Klinec – vodja projekta 

mirjana.klinec@mreza-mama.si 

040 814 745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. Razvojne prioritete Enake možnosti in 

spodbujanje socialne vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne 

vključenosti.   
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