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Pisma dobrim možem smo že poslali
 
Leto se počasi zaključuje, prihaja novo, z novimi izzivi, nalogami in odgovornostmi.
 
Leto 2018 je bilo za Mrežo MaMa leto zaključkov, kot je običajno za organizacijo, ki deluje brez 
rednega financiranja in se financira preko različnih projektov. Tako smo letos obeležili kar tri 
uspešne zaključke naših projektov. Eden od treh, pa tudi eden izmed naših največjih in najuspe-
šnejših projektov, Mladim, je zagotavljal kar dve strokovni zaposlitvi. Mladim je projekt, ki je za 
seboj pustil mnoga usposabljanja za mladinske delavce_ke in gradiva za razvoj mladinskega dela 
ter s tem pisal dobro zgodbo mladinskega sektorja. Čeprav je bil projekt mnogokrat zahteven, ga 
bomo pogrešali, saj je bil projekt, ki je skupaj z mladinskimi centri ustvarjal zaposlitve za mla-
dinske informatorje in tako povezal kar 20 mladinskih centrov, skupno pa ustvaril 28 zaposlitev.
 
V preteklem letu smo uspešno smo zaključili naše prvo strateško partnerstvo Mladinska akademi-
ja programa Erasmus+: Mladi v akciji. Prav tako smo zaključili projekt strukturiranega dialoga, 
Koalicija mladih, in projekt West Balkan Window, ki je krepil mladinske strukture na zahodnem 
Balkanu. Sodelovali smo pri projektu Urada RS za mladino, Zaposlitev na področju mladinskega 
dela v mladinskem sektorju, s pomočjo katerega smo zaposlili mladinskega delavca in delavko. 
Oba smo uspešno usposobili in bosta ostala del ekipe Mreže MaMa tudi v prihodnjem letu.
 
Iz mojega uvoda izgleda, kot da smo ostali brez projektov. Pa vendarle ni tako. V teku je projekt 
strateškega partnerstva Socialnega vključevanja v mladinskih centrih, uspešni pa smo bili tudi na 
nekaterih drugih razpisih in tako zagotovili izvajanje strateškega partnerstva Pametno mladin-
sko delo in projekt strukturiranega dialoga, EU smo mi. V letošnjem letu smo pričeli z izvajanjem 
pilotnega projekta Logbook, znotraj katerega v slovenski prostor implementiramo orodje za do-
kumentiranje in spremljanje kakovosti v mladinskem delu. Z nami pa v letu 2019 potuje tudi por-
tal mlad.si, ki ga ustvarjamo skupaj z mladinskim sektorjem in Uradom RS za mladino za mlade.
 
Leto 2019 bo na Mreži MaMa še naprej usmerjeno v krepitev mladinskega sektorja, predvsem 
bomo okrepili skrbniške sestanke in obiskali večino mladinskih centrov v Sloveniji. Božičku, Ded-
ku mrazu in ostalim dobrim možem pa smo že pisali za podporo pri raziskavi na temo kakovosti 
mladinskega dela in redno financiranje Mreže MaMa.
 
Vsekakor prihaja bolj »sobotno leto«, ko se bomo zazrli vase, se mrežili, informirali, komunicirali 
in predvsem delali ter skušali upravičiti zaupanje naših financerjev in tistih, ki nas podpirajo. Pri 
tem se želimo še posebej zahvaliti Uradu RS za mladino, NA Movit, vsem mladinskim centrom in 
občinam, pa tudi Družbi ZEOS d.o.o. in ostalim podjetjem.
 
V novem letu se veselim sodelovanja z vsemi, s tistimi, ki že sodelujem in s tistimi, s katerimi še 
bom.
 
Vsem želim srečno 2019, začinjeno s stvarmi, dejanji... ki si jih želite vi.
 
Maja Hostnik,
direktorica Mreže MaMa

1. UVODNA 
BESEDA
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2. ZBRANI 
VTISI EKIPE 
MLADINSKE 
MREŽE MAMA  
V LETU 2018

Leja Markelj, mladinska delavka, Logbook

“Letošnje leto so zaznamovali številni pomembni in lepi dogodki, 
nekateri pa so pustili prav poseben pečat. Eden izmed njih je moja 
prva zaposlitev – na Mreži MaMa. Hvaležna sem za vse izkušnje in 

nova znanja, še posebej pa za vsak trenutek, ki je prispeval k temu, 
da so naše službene vezi prerasle tudi v prijateljske.“

“Še eno leto na Mreži MaMa je minilo, kot bi rekel 
KEKS! Na prelomu leta imam spet priložnost, da 
potegnem črto in pretehtam pozitivne in manj 
pozitivne spomine. Je že tako, da slabe stvari 
ljudje hitro pozabimo in na koncu ostanejo le 

tiste lepe. Zato bi pod črto pod odhajajočim letom 
napisala: »Hvala 2018 in Mreža MaMa!« Še za eno 

leto novih izkušenj, znanja in prijateljstev.<3”

Sara Žvikart, strokovna sodelavka, 
informiranje in komuniciranje 
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“Konec novembra sem se ponovno pridružila MaMi in 
v veselje mi je ponovno sodelovati in podpirati delo 

super ekipe Mreže MaMa. Verjetno se bomo slišali, ko 
nas pokličete in naredila bom vse, kar je v moji moči, da 

vam lahko ponudim potrebne informacije. Veselim se 
ponovnega sodelovanja z vami.”

Sandra Bano, 
pomočnica projektov

“Projekti, usposabljanja, delavnice, kadrovske spremembe, novi obrazi... 
vse to, predvsem pa kvalitetna izvedba naših aktivnosti, je zaznamovalo 
Mrežo MaMa v letu 2018. Hja pestro, ampak tako je to pri našem delu. 
Menim, da se glede kvalitete v 2019 ne bo veliko spremenilo, vendar pa 

si v prihajajočem letu želim predvsem gladkega poteka projektov, dobrih 
partnerjev ter posluha s strani odločevalcev.”

Urban Krevl, mladinski delavec 
na Erasmus+ projektih

“Mreža MaMa je posebne vrste organizacija, kjer 
je vedno potrebno biti na preži zaradi neštetega 
števila projektov in aktivnosti, ki se neprestano 

izvajajo. Tudi letošnje leto ni bilo nič drugače, kar 
je dobro z vidika izkušenj, ki jih pridobivamo. To 

pričakujemo in si/vam želim(o) tudi v prihodnje.”

Kamal Izidor Shaker, 
koordinator projektov
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Ob počastitvi dneva Evrope, 9 maja 2018, smo z Nacionalno konferenco strukturiranega dialoga, 
zaokrožili enoletno izvajanje projekta Koalicija mladih, ki je bil financiran s strani Erasmus+ Mladi 
Akciji. Med januarjem in marcem 2018 smo v okviru projekta skupaj s Kariernimi središči Zavoda RS 
za zaposlovanje organizirali 10 regijskih srečanj, kjer smo skupaj z mladimi pripravili več kot 60 kon-
kretnih pobud, ki smo jih na Nacionalni konferenci predali odločevalcem.

“Odločevalcem bi želela predati pobude, ukrepe in mnenja mladih. Sedaj je tudi na vas odgovornost, da 
pripomorete k uresničevanju le teh in torej k spremembam v Sloveniji. Mladi imajo predloge, radi parti-
cipirajo, a zgolj pogovor ni dovolj. Želijo tudi konkretno akcijo, dejanja in spremembe. Torej biti slišani 
in uslišani,”  Laura Krančan, vodja projektov Mreže MaMa

V sklopu projekta smo na družbenem omrežju Instagram izvedli kampanjo #DelamZaNedoločeno-
Rast, kjer smo mlade spraševali Za(kaj) se mladim splača delat? Svoje mišljenje je z nami delilo več 
kot 65 mladih, med njimi lahko izpostavimo slovensko predstavnico na Evroviziji, Leo Sirk, novega 
v.d. direktorja Urada RS za mladino, Tina Kampla, državnega sekretarja na ministrstvu za šolstvo, dr. 
Jerneja Štromajerja in radijsko voditeljico na Radiu 1, Anjo Ramšak.

V letu 2018 smo v okviru projekta Koalicija mladih izvedli:

10 regijskih srečanj
1 evalvacijsko srečanje
1 Nacionalno konferenco
1 kampanjo

3.1 Koalicija mladih

3. STRUKTURIRANI
DIALOG

https://www.instagram.com/mrezamama/
http://www.mreza-mama.si/skok-v-poletje-z-mrezo-mama/
http://www.mreza-mama.si/koalicija-mladih-odlocevalcem-predstavila-ukrepe-za-izboljsanje-polozaja-mladih/
http://www.mreza-mama.si/mladi-vedo-zakaj-se-splaca-delat/
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V letu 2019 bomo pričeli izvajati nov projekt strukturiranega dialoga “EU smo 
mi”, ki je bil podprt s strani Erasmus+ Mladi v Akciji. Namen projekta je znotraj 
mladinskega sektorja izboljšali promocijo ter  poskušati doseči čim širšo ciljno 
javnost ter jim predstavili pomen udeležbe na prihajajočih EU volitvah v mesecu 
maju 2019 in s tem tudi aktivnega državljanstva.

3.2 EU smo mi

Nova Gorica

Koper

Ljubljana

Kranj
Trbovlje

Velenje

Celje

Novo mesto

Brežice

Murska Sobota10 regijskih srečanj
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Letos smo na Mreži MaMa zaključili naš največji projekt, 
Mladim, s katerim smo leta 2016 uspešno kandidirali 
na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljan-
stva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018 Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladi-
no.  Glavna namena projekta sta okrepitev mladinske-
ga sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. 
S tem namenom smo tudi v letu 2018 uspešno izvedli 
19 usposabljanj na temo medvrstniškega informiranja, 
evalvacije in vrednotenja mladinskega dela, aktivnega 
državljanstva, mednarodnega mladinskega dela in so-
cialnih veščin ter tako projekt zaključili s 75 izvedenimi 
usposabljanji. 

V projekt smo vključili več kot 360 mladih iskalcev zapo-
slitve iz cele Slovenije, realiziranih pa je bilo 28 zapo-
slitev, od tega 21 v mladinskih organizacijah. V okviru 
projekta je kot odgovor na krepitev mladinskega sektor-
ja in medsebojnega komuniciranja nastal Zbornik dobrih 
praks, ki predstavlja pomembno orodje, preko katerega 
se lahko mladinski delavci učimo drug od drugega in de-
limo naše dobre prakse.

Sklepno dejanje projekta je predstavljala zaključna kon-
ferenca  nacionalnih operacij JR AD z naslovom “Mladi-
mo prihodnost”, kjer smo predstavili rezultate in ključ-
ne uspehe projekta Mladim, organizacije pa smo skupaj 
oblikovale tudi priporočila za oblikovanje mladinskih 
politik in razvoj mladinskega dela. 

4.1. Mladim

4. PROJEKTI ZA 
ZAPOSLOVANJE 
MLADIH

http://www.mreza-mama.si/projekt-mladim/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.mreza-mama.si/zbornik-dobrih-praks-v-mladinskih-centrih-2/
http://www.mreza-mama.si/zbornik-dobrih-praks-v-mladinskih-centrih-2/
http://www.mreza-mama.si/skupna-zakljucna-konferenca-mladimo-prihodnost/
http://www.mreza-mama.si/skupna-zakljucna-konferenca-mladimo-prihodnost/
http://www.mreza-mama.si/mladimo-prihodnost-skupni-dokument-organizacij/
http://www.mreza-mama.si/mladimo-prihodnost-skupni-dokument-organizacij/
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V letošnjem letu smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu Zaposlitev na področju mladin-
skega dela v mladinskem sektorju, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport in je mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim omogočil zaposlitev 
in pridobivanje izkušenj na področju mladinskega dela. Na Mreži MaMa smo tako usposobili 
mladinskega delavca in delavko, ki bosta del ekipe Mreže MaMa tudi v prihajajočem letu. 

4.2 Zaposlitev na področju 
mladinskega dela v mladinskem sektorju

Mladim v številkah

v projekt vključenih 360 

mladih iz cele slovenije sodelovalo je 13 mladinskih centrov

13
zaposlitev 28 

udeležencev od tega 21 

v mladinskih centrih

razvili smo 10 modulov 

usposabljanja za celovito 

usposabljanje novih 

mladinskih delavec  

izdelali smo 10 delovnih 
zvezkov in strokovno 

gradivo za uspsobljanja 

razvili smo 1 
aplikacijo Mladim  

oblikovali 1 Zbornik 
dobrih praks 

mladinskih centrov

http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=789
http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=789
http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=789
http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/


10

Mreža MaMa sodeluje v mednarodnih projektih, ki so podprti s strani programa Erasmus + 
Mladi v Akciji, kar nam omogoča sofinanciranje programskih aktivnosti, ki bi jih brez podpore 
evropskih sredstev težko izvedla. Zaradi navedenega je za nas program nepogrešljiv že kar 
nekaj let. Iz programa Erasmus + Mladi v akciji so bili v letu 2018 podprti naslednji projekti:

5.1 Youth Workers Academy

5. MEDNARODNI 
PROJEKTI
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V sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške in Turčije smo uspešno 
zaključili z dve leti trajajočim strateškim partnerstvom Youth Workers Academy. Namen 
projekta je bil proučiti dobre prakse s področja dela z deprivilegiranimi mladimi (socialno 
ogrožena mladina, LGBT mladina, gluha in naglušna mladina) in poiskati učinkovite načine 
za njihovo vključevanje v družbo. S tem namenom smo marca na letošnjem prvem Klubu 
MaMa izvedli dve delavnici. Eno na temo LGBT+ mladine in drugo na temo gluhe in naglušne 
mladine. V maju je v Ljubljani potekalo zaključno evalvacijsko srečanje projekta, kot trajnostni 
rezultat projekta pa je nastala publikacija “Nič o nas brez nas”, v kateri so opisane različne 
metode dela z deprivilegiranimi skupinami mladih, ki temeljijo na metodah mladinskega dela 
in neformalnega učenja.

http://www.mreza-mama.si/youth-workers-academy/
http://www.mreza-mama.si/1-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
http://www.mreza-mama.si/1-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
http://www.mreza-mama.si/nic-o-nas-brez-nas/
http://www.mreza-mama.si/nothing-about-us-without-us/
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V letu 2018 smo nadaljevali z mednarodnim strateškim partnerstvom Socialno vključevanje v 
mladinskih centrih, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz Estonije, Latvije in Nemčije in je podprt 
s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji. Namen projekta je razviti strateške programske 
usmeritve za mladinske centre na področju socialnega vključevanja in usposobiti mladinske 
delavce za soočanje z izzivi socialne izključenosti mladih v lokalni skupnosti. 

V aprilu se je del ekipe Mreže MaMa z namenom spoznavanja dobrih praks socialnega vključevanja 
udeležil enotedenskega študijskega obiska v mestu Oldenburg v Nemčiji, konec julija pa smo 
se s partnerji sestali na vmesnem srečanju v Latviji, kjer smo pričeli z oblikovanjem strateških 
usmeritev in mednarodnega usposabljanja za mladinske delavce ter spoznali dobre prakse 
tamkajšnjih mladinskih centrov.  

Oktobra smo v Celjskem mladinskem centru organizirali in izvedli mednarodni trening, na 
katerem so sodelovali strokovnjaki s področja dela s socialno izključenimi skupinami mladih. 
Mladinski delavci iz različnih držav so pridobili znanja o teoriji in praksi socialnega vključevanja 
ter kompetence, ki jim bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju pilotnih projektov in konkretnih 
programov v mladinskih centrih.

5.2 Social Inclusion in Youth Centres

Oldenburg, 
april 2018

http://www.mreza-mama.si/socialno-vkljucevanje-v-mladinskih-centrih/
http://www.mreza-mama.si/socialno-vkljucevanje-v-mladinskih-centrih/
http://www.mreza-mama.si/studijski-obiski-so-odlicna-priloznost-da-se-ucimo-drug-od-drugega/
http://www.mreza-mama.si/vmesno-srecanje-partnerjev-siyc-v-latviji/
http://www.mc-celje.si/
http://www.mreza-mama.si/mednarodni-trening-v-okviru-projekta-siyc/
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5.3 Youth Coalition
V letu 2018 je Mreža MaMa zaključila še eno strateško partnerstvo, ki smo ga izvajali s partnerji iz 
Bosne in Hercegovine ter Srbije. Cilj projekta Youth Coaliton: West Balkan Window je bila izmenjava 
dobrih praks s področja strukturiranega dialoga, ki je eden pomembnih projektov, ki ga že vrsto let 
izvaja Mreža MaMa in področja socialnega vključevanja, ki so ga po razmerah, ki jih je na Balkanu 
pustilo zgodovinsko dogajanje, dobro razvili partnerji iz Srbije ter Bosne in Hercegovine.

Konec marca 2018 je Mreža MaMa skupaj s članicami MC Hiša mladih Ajdovščina, MC Bled, MC 
Dravinjske doline in Epicenter Piran, sodelovala na vmesnem štiridnevnem srečanju v Beogradu. 
Meseca maja pa je v Ljubljani sledila Zaključna konferenca, kjer je bila predstavljena izvedba 
projekta ter rezultati. Ključni del konference je predstavljal dogodek strukturiranega dialoga, 
dialoga med mladimi in nacionalnimi odločevalci, ki je  potekal ob dnevu Evrope.

V sklopu projekta je v sodelovanju partnerskih organizacij nastal Priročnik za socialno vključevanje 
in strukturirani dialog v mladinskem delu.

Zaključna 
konferenca

http://www.mreza-mama.si/izmenjava-dobrih-praks-v-beogradu-uspela/
http://www.mreza-mama.si/izmenjava-dobrih-praks-v-beogradu-uspela/
http://www.mreza-mama.si/zakljucna-konferenca-youth-coalition/
http://www.mreza-mama.si/prirocnik-west-balkan-window/?fbclid=IwAR03AKTbP2rVLyQ6ggnZkDMXorVDIke_utWbcSar-4LHMtOpgrTTCczpMNo
http://www.mreza-mama.si/prirocnik-west-balkan-window/?fbclid=IwAR03AKTbP2rVLyQ6ggnZkDMXorVDIke_utWbcSar-4LHMtOpgrTTCczpMNo
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5.4 ReYion
Mreža MaMa je v okviru 19-mesečnega strateškega partnerstva sodelovala pri projektu Rural 
Empowerment through Youth Initiatives and Organisations Networking Reyion, katerega namen je bil 
opolnomočiti mlade na ruralnih področjih v partnerskih državah.

Konec aprila 2018 je v Rimu potekalo (zadnje) 3. srečanje partnerskih organizacij, kjer udeleženci 
v projektu pregledali pretekle aktivnosti, si izmenjali izkušnje in se še zadnjič poglobili v priročnik 
Reyion, ki je nastal kot končni produkt projekta in mladinskim delavcem pomaga pri oblikovanju in 
upravljanju mladinskih pobud na podeželju.

5.5 Smart Youth Work
Na Mreži MaMa smo v letu 2018 zaštartali z novim 24 mesečnim strateškim partnerstvom Smart 
youth work in youth centres (Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih). Projekt je financiran 
s strani Erasmus+ Mladi v Akciji in ga bomo izvajali skupaj s partnerji iz Estonije, Nemčije ter Finske. 

Z namenom boljšega poznavanja področja digitalnega mladinskega dela, smo se v organizaciji 
Salto Youth v mesecu septembru udeležili študijskega obiska na Finskem, kjer so nam pionirji na 
tem področju predstavili številne dobre praske. 
V okviru projekta smo konec novembra 2018 že izvedli prvo uvodno srečanje, kjer smo s partnerskimi 
organizacijami določili cilje projekta, ki bo odgovor na izzive s katerimi se na področju digitalizacije 
mladinskega dela soočajo mladinska politika, mladinsko delo in mladi.

V letu 2019 bomo v okviru projekta izvedli študijski obisk, kjer si bomo ogledali dobre prakse 
partnerskih organizacij, mednarodno usposabljanje za mladinske delavce, ki so odgovorni za 
razvoj programov v mladinskih centrih, načrtujemo pa tudi nacionalna usposabljanja, kjer bodo 
usposobljeni mladinski delavci prejeta znanja prenesli ostalim mladinskim delavcev.

http://www.mreza-mama.si/projekt-reyion-se-bliza-koncu/
http://www.mreza-mama.si/reyion-prirocnik-za-mladinske-organizacije-oblikovanje-in-upravljanje-mladinskih-pobud/
http://www.mreza-mama.si/reyion-prirocnik-za-mladinske-organizacije-oblikovanje-in-upravljanje-mladinskih-pobud/
http://www.mreza-mama.si/studijski-obisk-digitalno-mladinsko-delo/
http://www.mreza-mama.si/pametno-mladinsko-delo-tudi-v-slovenskih-mladinskih-centrih/
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6.PODPORA IN 
INFORMIRANJE 
NAŠIH ČLANIC
6.1 Klub MaMa
Mreža MaMa je v letu 2018 za svoje članice tradicionalno organizirala dva Kluba MaMa. 

I. Klub MaMa z  Zborom MaMa 2018 se je meseca marca odvijal v Mladinskem kulturnem 
centru Slovenj Gradec, kjer se je zbralo več kot 60 predstavnikov iz 28 članic mladinskih 
centrov. 

Pester program Kluba MaMa je organizacijska ekipa Mreže MaMa nadgradila z več strokovno 
vodenimi delavnicami za mladinske delavce, na Klubu pa sta se udeležencem pridružila 
dva pomembna sogovornika za delovanje mladinskih centrov - Rok Primožič, bivši direktor 
Urada RS za mladino ter Janez Škulj, predsednik upravnega odbora MOVIT.

http://www.mreza-mama.si/1-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
http://www.mkc-sg.si/
http://www.mkc-sg.si/
http://www.mkc-sg.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.movit.si/
http://www.movit.si/
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V začetku novembra 2018 je organizacijska ekipa Mreže MaMa organizirala II. Klub MaMa 
z Zborom MaMa. Srečanje je potekalo v prostorih MC Hiša mladih Ajdovščina, kjer je ekipa 
Mreže MaMa pripravila pester vsebinski program, ki je z raznolikimi aktivnostmi, predavanji 
in delavnicami naslavljal osrednjo temo Kluba – kakovost dela v mladinskih centrih.

Poleg delavnice o kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih je bila udeležencem 
predstavljena  raziskava, ki jo na temo kvalitete mladinskega dela v letu 2019 načrtuje 
Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z Uradom RS za mladino. Na osrednjo temo Kluba se je 
nanašala tudi predstavitev sistema Logbook, okrogla miza na temo »Kaj je danes mladinski 
center?« ter predstavitev spletne platforme Youth Wiki.  V okviru letnega srečanja pa je 27 
članic mladinskih centrov na Zboru Kluba MaMa potrdilo sedem novih kandidatov, ki bodo 
v začetku novega leta pričeli s štiriletnim mandatom v Svetu MaMa.

6.2 Skrbniški sestanki 
V letu 2018 smo pričeli z novim krogom skrbniških sestankov. Obiskali smo 5 mladinskih 
centrov in sicer MKC Slovenj Gradec, ŠKTM Radlje ob Dravi, KMKC Kompleks in Center 
za mlade Domžale. Več svetovanja in podpore se je izvajalo preko telefonskih klicev, 
elektronske pošte v obliki tedenskih novic, na spletni strani in družbenih omrežjih. 

Namen skrbniških obiskov je pregled dela članic in podajanje informacij o tekočih 
dogodkih/aktivnostih/razpisih na mladinskem področju. Gre predvsem za svetovanje in 
podporo članicam.

http://www.mreza-mama.si/ii-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
http://www.mreza-mama.si/ii-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
http://www.mc-hisamladih.si/
http://www.mc-hisamladih.si/
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6.3 Supervizija za direktorje
Skupinska supervizija za direktorje, ki jo Mreža MaMa organizira že tretje leto, je namenje-
na poklicni refleksiji, preprečevanju odtujenega odnosa do dela in izgorevanju, opredelje-
vanju lastne vloge, razmejevanju vlog in odgovornosti v delovnem procesu ter ločevanju 
med osebnim in poklicnim življenjem v procesu dela.

V letu 2018 se je supervizijskih srečanj udeleževalo 7 direktorjev, srečanja pa so se izvajala 
skozi celo leto. 

6.4 Usposabljanja
Usposabljanja doma

Usposabljanje za mladinske delavce na področju informiranja

Meseca aprila 2018 smo v sodelovanju z Mrežo L’MIT in Zavodom MISSS organizirali Uspo-
sabljanje za mladinske delavce na področju informiranja, po modelu Jimmy, Evropske 
agencije informiranja in svetovanja ERYCA (European Youth Information and Counselling 
Agency). 

Osnove mladinskega dela

V marcu 2018 smo izvedli usposabljanje Osnove mladinskega dela, ki je bilo namenjeno 
novim mladinskim delavcem, ki so se v mladinskih centrih šele zaposlili. Tako smo se sku-
paj s 35 »svežimi« mladinskimi delavci podali v svet mladinskega dela.Usposabljanje je 
zasnovano kot celodnevno srečanje, namenjeno bodočim mladinskim delavcem za krepitev 
njihovih zaposlitvenih kompetenc. 

http://www.mreza-mama.si/v-ljubljani-usposobili-nove-jimmy-je/
http://www.mreza-mama.si/v-ljubljani-usposobili-nove-jimmy-je/
http://www.mreza-mama.si/osnove-mladinskega-dela-2/
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Usposabljanja v Evropi

Trening Yocomo 

V organizaciji SALTO Youth in italijanske Nacionalne agencije smo se udeležili pilotnega 
treninga YOCOMO, na temo ETS (European training strategy) kompetenčnega modela za 
mladinske delavce, novega modela kompetenc v kontekstu Evropskih mladinskih politik in 
programov, ki se nanaša na mednarodno dimenzijo teh aktivnosti ter interakcije na učnih 
mobilnosti projektov.

S podeželja do učne mobilnosti

Oktobra smo odpotovali v mesto Nurmes na Finskem, kjer smo se udeležili usposabljanja 
“S podeželja do učne mobilnosti”, v organizaciji mednarodne mladinske organizacije 
Hyvärilä. Glavni namen seminarja je združiti mladinske delavce, ki delajo z mladimi iz 
oddaljenih podeželskih okolij in jih spodbuditi, da bi ustvarili dolgoročno partnersko 
mrežo za podporo učenja mladih z mednarodnimi mobilnostmi.

http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-yocomo-v-rimu/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-s-podezelja-do-ucne-mobilnosti/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-s-podezelja-do-ucne-mobilnosti/
https://www.annalindhfoundation.org/members/hyvarila-youth-centre-finland
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6.5 Sporazum z Zavodom IPF
Meseca marca smo na Mreži MaMa skupaj z Zavodom za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev 
fenogramov Slovenije (IPF) podpisali sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fono-
gramov na prireditvah, ki so organizirane s strani organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov 
v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter bolj-
šega življenja v družbi.

Sporazum IPF

6.6 Mobilna aplikacija 
Mreže MaMa
Za kvalitetno delovanje mladinskih centrov je Mladinska mre-
ža MaMa razvila mobilno aplikacijo MLADIM, preko katere je 
omogočena dodatna promocija mladinskih centrov na mladim 
privlačen način. Aplikacijo si lahko prenesete iz trgovine Goo-
glePlay (za uporabnike Android sistema), za uporabnike iOS 
sistema pa je na voljo v AppStore.

6.7 Portal mlad.si
V letu 2018 je Urad RS za mladino vzpostavili nov, razširjen in tehnično ter oblikovno prenovljen portal 
mlad.si, ki ga že od leta 2011 uspešno urednikuje Mladinska mreža MaMa. 

Nov portal na enem mestu ponuja vse aktualne informacije, ki jih mladi potrebujejo na poti v odraslost, 
del zgodbe portala pa še vedno ostaja mladinski sektor, ki s svojimi vsebinami skrbi za večjo povezanost 
mladinskega sektorja Slovenije, boljšo informiranost mladih in posledično tudi rast portala.

https://www.ipf.si/
https://www.ipf.si/
https://www.ipf.si/
http://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2018/03/Sporazum-IPF.pdf
http://www.mreza-mama.si/
http://www.mreza-mama.si/
http://www.mreza-mama.si/
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.mreza_mama.android&hl=sl
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.mreza_mama.android&hl=sl
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.mreza_mama.android&hl=sl
https://itunes.apple.com/cn/app/mladim/id1256697545?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/cn/app/mladim/id1256697545?l=en&mt=8
https://www.mlad.si/
https://www.mlad.si/
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7.1 Logbook 
Mreža MaMa je kot koordinatorska organizacija vključena v pilotni projekt uvajanja siste-
ma Logbook v Slovenijo, ki poteka na pobudo treh občin (Ljubljana, Novo mesto in Bre-
žice). Predstavniki slovenskih občin in organizacij so letos maja na študijskem obisku na 
Švedskem namreč ugotovili, da sistem odgovarja tudi na potrebe mladinskega sektorja v 
Sloveniji. Gre za sistem, ki mladinskim delavcem omogoča dokumentiranje in spremljanje 
učinkov ter kakovosti mladinskega dela. Razvila ga je mreža KEKS, ki na Švedskem skrbi za 
zagotavljanje kakovosti mladinskega dela, v Slovenijo pa ga bomo uvedli v okviru projekta 
Europe Goes Local, pod vodstvom NA MOVIT. 

Letos smo bili skupaj s predstavniki mladinskih centrov in občin na študijskem obisku v 
švedskem mestu Göteborg, na sedežu mreže KEKS, kjer smo v praksi spoznavali mladinsko 
delo v tem švedskem mestu in se seznanili z delovanjem sistema Logbook. 

V mesecu oktobru smo v Ljubljani gostili enega od soustanoviteljev mreže KEKS, Jonasa 
Agdurja, ki je za mladinske delavce v Sloveniji pripravil usposabljanje za uporabo Logboo-
ka. Ekipa Mreže MaMa je v letošnjem letu sistem prevedla v slovenščino, v vseh sodelujočih 
mladinskih centrih izvedla evalvacijski vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra in v 
decembru izpeljala tudi terenske obiske vseh vključenih organizacij z namenom nudenja 
podpore pri uporabi in implementaciji sistema v lokalna okolja. 

7. KAKOVOST 
MLADINSKEGA 
DELA V 
SLOVENIJI

http://www.mreza-mama.si/europe-goes-local-mladinsko-delo-na-svedskem/
http://www.mreza-mama.si/europe-goes-local-mladinsko-delo-na-svedskem/
http://www.keks.se/english/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
http://www.movit.si/
http://www.mreza-mama.si/studijski-obisk-spoznavanje-sistema-logbook/
http://www.mreza-mama.si/studijski-obisk-spoznavanje-sistema-logbook/
http://www.mreza-mama.si/logbook-orodje-za-razvoj-mladinskega-dela/
http://www.mreza-mama.si/logbook-orodje-za-razvoj-mladinskega-dela/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-za-uporabo-logbook-a/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-za-uporabo-logbook-a/
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7.2 Nacionalni posvet mladinskega 
sektorja 2018 
Del ekipe Mreže MaMa se je tudi letos udeležil Nacionalnega posveta mladinskega sektorja 
2018, ki ga vsako leto organizira Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom 
Slovenije.

Letošnji posvet je bil namenjen pogovorom o vprašanjih, povezanih s kakovostjo v mla-
dinskem delu. O razvoju in zagotavljanju kvalitete v mladinskem delu se v zadnjem času 
intenzivno razpravlja na lokalni, nacionalni in evropski ravni, med drugim je bila izposta-
vljena tema tudi v ospredju našega II. Kluba MaMa v letu 2018. Kljub razpravam, pa se v 
zvezi s tem pojavljajo dileme pri opredelitvi kakovosti in metodah za spremljanje kakovosti 
mladinskega dela. Cilj posveta je bil pridobiti odgovore na odprta vprašanja, ki se nanašajo 
na koncepte in oblike mladinskega dela v Sloveniji, opredelitve kakovosti in spremljanje 
učinkov mladinskega dela.

http://www.mreza-mama.si/nacionalni-posvet-mladinskega-sektorja-2018-2/
http://www.mreza-mama.si/nacionalni-posvet-mladinskega-sektorja-2018-2/
http://www.mreza-mama.si/nacionalni-posvet-mladinskega-sektorja-2018-2/
http://www.ursm.gov.si/si/
http://www.ursm.gov.si/si/
http://mss.si/
http://mss.si/
http://mss.si/
http://www.mreza-mama.si/ii-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
http://www.mreza-mama.si/ii-klub-mama-z-zborom-mama-2018/
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8.PARTNERSKO
SODELOVANJE

8.1 Delavnice E-cikliraj
V sodelovanju z Družbo Zeos smo tudi letos skozi celo leto po Sloveniji izvajali delavnice 
e-cikliraj za aktivno participacijo in ozaveščanje mladih na področju okoljske tematike. V 
letošnjem letu smo uspešno izpeljali kar 8 delavnic e-cikliraj v različnih lokalnih skupnostih 
širom Slovenije in in s tem mlade ozavestili o nevarnosti e-odpadkov in odgovornostjo 
ločevanja odpadkov za ohranjanje čistega in zdravega okolja.

8.2 Za zdravje mladih
Kot partnerji smo bili vključeni v projekt Za zdravje mladih, ki smo ga izvajali v sodelovanju 
z Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija. Cilj projekta je ozaveščanje mladih o zdravem 
življenjskem slogu ter posledično zmanjšati in preprečevati bolezni, povezane z življenjskim 
stilom mladih. Projekt se osredotoča na usposabljanje in izobraževanje mladinskih 
delavcev, promotorjev zdravja. Kot trener trenerjev je na usposabljanjih sodeloval tudi naš 
sodelavec, Urban Krevl. 

http://www.zeos.si/sl/
http://www.zdravjemladih.si/
http://www.noexcuse.si/
http://www.mreza-mama.si/mreza-mama-na-usposabljanju-trenerjev-za-zdravje-mladih-2-0/?fbclid=IwAR0b-nd-HTep2EwnANS7rVa6hKNh9irTjYJho56jEM4YxxxcGf0yO1UM-es
http://www.mreza-mama.si/mreza-mama-na-usposabljanju-trenerjev-za-zdravje-mladih-2-0/?fbclid=IwAR0b-nd-HTep2EwnANS7rVa6hKNh9irTjYJho56jEM4YxxxcGf0yO1UM-es
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8.3 Heroji furajo v pižamah 
Mreža MaMa sodeluje v družbeno odgovorni iniciativi Zavoda VOZIM in nagovarja mlade, da ne 
vozijo pod vplivom alkohola, hkrati pa poziva starše, da poskrbijo za varen prevoz svojih otrok 
domov. S celovito akcijo »Heroji furajo v pižamah« smo mlade ozaveščali o prometni varnosti in 
javnem zdravju  ter implementirali konkretne rešitve, ki vodijo v izboljšanje prometne varnosti 
v lokalnem okolju. Zavod Vozim je v letu 2018 obiskal kar štiri slovenske regije (Pomursko, 
Koroško, Gorenjsko in Primorsko-Notranjsko), kjer so se herojskim aktivnostim pridružile tudi 
naše članice mladinski centri.  

http://www.mreza-mama.si/
http://www.vozim.si/sl/
http://www.vozim.si/sl/
http://www.mreza-mama.si/heroji-furajo-v-pizamah/
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Na Mreži MaMa vsako leto poskrbimo za informiranje in obveščanje naših članic, pa tudi 
širše javnosti. V letu 2018 smo se pri tem še posebej trudili in stopili v korak s časom (in 
mladimi). Odprli smo svoj Instagram profil, kjer lahko mladi, mladinski delavci, članice in 
druge mladinske organizacije, spremljate naše delo in aktivnosti. 

V letošnjem letu smo za spletno stran napisali kar 169 prispevkov, na posamezna socialna 
omrežja pa skupno objavili več kot 450 objav - Facebook 230, Instagram 111 in Twitter 120 
objav. Statistika objav je prikazana v spodnjem grafu. 

9.KOMUNICIRANJE 
V ŠTEVILKAH

36 %

27 %

18 %

Instagram

Twitter

Spletna stran

Facebook19 %

Komuniciranje Mreže MaMa
Število objav na socialnih omrežjih v letiu 2018

https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/mrezamama/
https://twitter.com/mrezamama
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V letu 2019 bomo nadaljevali z izvajanjem projektov tako na nacionalni kot na mednarodni 
ravni. V prihajajočem letu se nam obeta nadaljevanje projektov, pa tudi začetek nekaterih 
novih. Še naprej bomo usmerjeni v krepitev mladinskih delavcev in mladinskih centrov ter 
skozi različna izobraževanja in usposabljanja skrbeli za opolnomočenje mladinskega sek-
torja. Še posebej se bomo osredotočali na zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu, ki je 
ključnega pomena za kvalitetno in usposobljeno delo z mladimi v sodobni družbi. 

AKTIVNOSTI MREŽE MaMa OMOGOČAJO: 
Naše prostovoljno delo, organizacije članice Mladinske mreže MaMa, Zavod RS za zaposlo-
vanje, Urad RS za mladino, NA MOVIT , European Comission DG Employment,Social Affairs 
and Inclusion. 

KOLOFON
Naslov: e-Publikacija Zavoda Mladinska mreža MaMa 2018Priprava besedila: Sara Žvikart, Leja MarkeljOblikovanje: Pia Rihtarič, Studio PunktFoto: Foto arhiv Zavoda Mladinska mreža MaMaPregled: mag. Maja Hostnik

Izdal: Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska 5, SI – 1000 LjubljanaIzdaja: elektronska izdaja
December 2018

10.NAČRTI ZA 
LETO 2019

Mladinska Mreža MaMa

mrezamama
mrezamama

- Logbook

- Smart Youth Work

- Social Inclusion 

in Youth Centres

- EU smo mi

- Klub MaMa

- Mlad.si

https://www.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/
https://twitter.com/mrezamama
https://www.instagram.com/mrezamama/
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ZAPISKI:
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