
 

 
 
 

januar 2019 

Pozdravljen_a. 

Januar je bil tudi na Mreži MaMa čas novih začetkov. Prvi mesec letošnjega leta smo 
preživeli aktivno, s svežim zagonom smo načrtovali prihajajoče leto in se z veseljem 
spominjali dosežkov preteklega. Preberite si, kaj vse smo na Mreži MaMa počeli v 

mesecu januarju… 

Ob vstopu v novo leto smo se spomnili na projekte, ki so pustili pečat v 2018 in 
povzetke naših aktivnosti združili v Zaključni publikaciji. Ob tem smo se zazrli v 

prihodnost in pripravili načrt aktivnosti za leto 2019. 

Kot članica mreže KROJ – mladinske mreže za karierni razvoj smo sodelovali pri 
organizaciji Kariernega tedna 2019, v okviru katerega bomo v februarju izvedli 

delavnico na temo digitalnih kompetenc. Vabljeni tudi na posvet organizacij 
mladinskega sektorja s šolniki, »Mlade kariere«. 

Pričeli smo z izvajanjem projekta strukturiranega dialoga, Vsi smo EU. Objavili smo 
poziv za predlaganje predstavnikov v delovno skupino projekta, ki bo skozi 

celoten projekt skrbela za nemoten proces dialoga med mladimi in odločevalci. 

Članice iz vzhodne kohezijske regije! Ne spreglejte aktivnosti v okviru projekta 
AKTIVIUM, ki je del inovativnih programov zaposlovanja mladih, razpisanih v 

okviru sheme Jamstvo za mlade. Projekt mladim brezposelnim in delodajalcem 
ponuja številne priložnosti na področju zaposlovanja. 

V januarju smo nadaljevali tudi z rednimi aktivnostmi. Bili smo na dveh skrbniških 
obiskih, izvedli eno E-cikliraj delavnico in zaključili s terenskimi obiski v okviru 

pilotnega projekta Logbook. 

 

Spremljajte nas tudi v prihajajočih mesecih! 

 

Ekipa Mreže MaMa 

http://www.mreza-mama.si/zakljucna-publikacija-mreze-mama-2018-2/
http://www.mreza-mama.si/nacrti-mreze-mama-za-2019/?fbclid=IwAR2XruImr4fkrzU66PziyUpKcLsvKueA6dOnQIolP0zs1s5_UZ77aCEwOyM
http://mreza-kroj.si/
http://mreza-kroj.si/program-kariernega-tedna/
http://www.mreza-mama.si/vabilo-na-posvet-mlade-kariere/?fbclid=IwAR1_VTldSypqxGOGi1xDXKmkJIfRTVWHA6nWiWnz7XQ_WuUmuGZnRE3mp5E
http://www.mreza-mama.si/vabilo-na-posvet-mlade-kariere/?fbclid=IwAR1_VTldSypqxGOGi1xDXKmkJIfRTVWHA6nWiWnz7XQ_WuUmuGZnRE3mp5E
http://www.mreza-mama.si/vsi-smo-eu/
http://www.mreza-mama.si/delovna-skupina-projekta-vsi-smo-eu/
http://www.mreza-mama.si/s-projektom-aktivium-do-zaposlitve/
http://www.mreza-mama.si/s-projektom-aktivium-do-zaposlitve/
http://www.mreza-mama.si/inovativni-programi-zaposlovanja-mladih/


Vsi smo EU 

 

Mreža MaMa je bila uspešna na prijavi v program Erasmus+ 
in sicer akcijo KU3 – Podpora za reformo politik: Dialog 
mladih, s projektom Vsi smo EU. Gre za klasičen projekt 
strukturiranega dialoga (v nadaljevanju: mladinskega 
dialoga), dialoga med mladimi in odločevalci. Za Evropsko 
unijo je leto 2019 posebno leto, ker se bodo ... 

 
 

Logbook 

 

Mreža MaMa je v letu 2018 pričela z izvajanjem pilotnega 
projekta Logbook. Gre za sistem, ki mladinskim delavcem 
omogoča dokumentiranje in spremljanje učinkov 
mladinskega dela. Ideja o uvedbi sistema v Slovenijo se je 
začela na študijskem obisku na Švedskem, ko so predstavniki 
občin in različnih organizacij v mladinskem sektorju ugotovili, 
da sistem ... 

 
 

Pogovor z Zagovornikom načela enakosti 

 

Pred dvema letoma je bila tudi v Sloveniji uzakonjena 
institucija Zagovornika načela enakosti, ki predstavlja 
neodvisen in samostojen državni organ za varstvo pred 
diskriminacijo. V njej naj bi spodbujali enakopravnost, 
spremljali spoštovanje načela enakosti, preprečevali 
diskriminacijo in zagotavljali podporo ter svetovanje tistim, ki 
so bili izpostavljeni diskriminaciji. Zagovornik načela enakosti 

 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/vsi-smo-eu/
http://www.mreza-mama.si/logbook/
http://www.mreza-mama.si/pogovor-z-zagovornikom-nacela-enakosti/
http://www.mreza-mama.si/vsi-smo-eu/
http://www.mreza-mama.si/logbook/
http://www.mreza-mama.si/pogovor-z-zagovornikom-nacela-enakosti/


Erasmus+ dosegel rekordne številke 

 

Program mobilnosti Erasmus+ gotovo poznamo vsi, ki smo 
na kakršenkoli način povezani z mladimi. Po navedbah 
letnega poročila o programu Erasmus+, ki ga je izdala 
Evropska komisija, je program ponovno dosegel rekordne 
številke. Letno poročilo za leto 2017 namreč kaže, da je 
udeležencev več kot kadarkoli prej, število podprtih 
projektov ... 

 
 

Delovna skupina projekta "Vsi smo EU" 

 

Mreža MaMa je bila uspešna na prijavi v program Erasmus+, 
KU3 – Podpora za reformo politik: Dialog mladih, s 
projektom "Vsi smo EU". Gre za projekt strukturiranega 
dialoga (mladinskega dialoga EU), ki se v luči prihajajočih 
volitev v Evropski parlament osredotoča na ozaveščanje o 
ukrepih in aktivnostih Evropskega parlamenta in Evropske ... 

 
 

S projektom AKTIVIUM do zaposlitve 

 

V preteklem tednu smo vas pozivali k informiranju mladih o 
inovativnih programih zaposlovanja, ki jih Zavod RS za 
zaposlovanje razpisuje v okviru sheme Jamstvo za mlade. V 
vzhodni kohezijski regiji bo v okviru programa kmalu zaživel 
projekt AKTIVIUM, ki bo povezoval delodajalce z mladimi 
brezposelnimi osebami. Na Študentski organizaciji Univerze v 
... 

 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/erasmus-dosegel-rekordne-stevilke/
http://www.mreza-mama.si/delovna-skupina-projekta-vsi-smo-eu/
http://www.mreza-mama.si/s-projektom-aktivium-do-zaposlitve/
http://www.mreza-mama.si/erasmus-dosegel-rekordne-stevilke/
http://www.mreza-mama.si/delovna-skupina-projekta-vsi-smo-eu/
http://www.mreza-mama.si/s-projektom-aktivium-do-zaposlitve/


Izbor predstavnikov prostovoljskih in nevladnih 
organizacij v Svet Vlade RS 

 

Organizaciji, s katerima sodeluje in je tesno povezana tudi 
Mreža MaMa, sta s strani Ministrstva za javno upravo prejeli 
poziv k imenovanju predstavnikov in predstavnic v Svetu 
Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, 
prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih 
namestnikov. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje 
Strategije razvoja nevladnih organizacij in ... 

 
 

Inovativni programi zaposlovanja mladih 

 

Članice Mreže MaMa pozivamo, da mlade obiskovalce vaših 
mladinskih centrov informirate o možnosti vključitve v 
inovativne programe zaposlovanja mladih, razpisane s strani 
Zavoda RS za zaposlovanje v okviru sheme Jamstvo za 
mlade. V nadaljevanju najdete vse ključne informacije, ki jih 
lahko predate mladim, primernim za vključitev v tovrstne 
sheme in jih ... 

 
 

Vabilo na posvet "Mlade kariere" 

 

Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj, katere del 
je tudi Mreža MaMa, v okviru Kariernega tedna 2019 vabi 
na posvet organizacij mladinskega sektorja s šolniki, "Mlade 
kariere". Posvet bo potekal v ponedeljek, 4. februarja 2019 
med 10. in 13. uro v veliki dvorani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, na Masarykovi 16, ... 

 
 

 

http://www.mreza-mama.si/izbor-predstavnikov-prostovoljskih-in-nevladnih-organizacij-v-svet-vlade-rs/
http://www.mreza-mama.si/izbor-predstavnikov-prostovoljskih-in-nevladnih-organizacij-v-svet-vlade-rs/
http://www.mreza-mama.si/inovativni-programi-zaposlovanja-mladih/
http://www.mreza-mama.si/vabilo-na-posvet-mlade-kariere/
http://www.mreza-mama.si/izbor-predstavnikov-prostovoljskih-in-nevladnih-organizacij-v-svet-vlade-rs/
http://www.mreza-mama.si/inovativni-programi-zaposlovanja-mladih/
http://www.mreza-mama.si/vabilo-na-posvet-mlade-kariere/


Načrti Mreže MaMa za 2019 

 

Delovanje Mreže MaMa v letu 2019 se nadaljuje z 
aktivnostmi iz druge polovice leta 2018. Do bistvenih 
sprememb je prišlo le v tem, da se je lansko leto zaključil 
projekt MLADIM (financiran iz Evropskega socialnega 
sklada), eden izmed naših največjih in najuspešnejših 
projektov, ki je povezoval kar 20 mladinskih centrov ... 

 
 

Postani mladinski delegat pri OZN 

 

Objavljen je razpis za izbor mladinskega delegata pri OZN! 
Mladinski svet Slovenije (MSS) tudi letos nadaljuje z 
delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji 
združenih narodov (OZN), s katerim spodbujajo aktivno 
participacijo in vključevanje mladih v globalne razsežnosti 
mladinskega delovanja. Mladinski delegat je glasnik dela 
Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati ... 

 
 

Konferenca: Vloga mladinskega dela pri 
zagotavljanju Evropske kohezije 

 

NA MOVIT vse mladinske delavce, oblikovalce politik, 
odločevalce, raziskovalce, predstavnike evropskih mrež in 
druge deležnike s področja mladine in mladinskega dela, 
vabi na konferenco z naslovom "Regaining Europe – The 
Role of Youth Work in Supporting European Cohesion", ki bo 
potekala med 12. in 15. marcem 2019 v nemškem mestu ... 

 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/nacrti-mreze-mama-za-2019/
http://www.mreza-mama.si/postani-mladinski-delegat-pri-ozn/
http://www.mreza-mama.si/konferenca-vloga-mladinskega-dela-pri-zagotavljanju-evropske-kohezije/
http://www.mreza-mama.si/konferenca-vloga-mladinskega-dela-pri-zagotavljanju-evropske-kohezije/
http://www.mreza-mama.si/nacrti-mreze-mama-za-2019/
http://www.mreza-mama.si/postani-mladinski-delegat-pri-ozn/
http://www.mreza-mama.si/konferenca-vloga-mladinskega-dela-pri-zagotavljanju-evropske-kohezije/


Mladinska izmenjava European Bandcamp 2019 

 

Center mladih Koper išče 8 udeležencev_k, starih med 16. in 
19. let, za mladinsko izmenjavo European Bandcamp, ki bo v 
letošnjem letu potekala v treh državah (Nemčija, Portugalska 
in Slovenija). Izmenjave potekajo v okviru projekta 
Solidarnost povezuje Evropo (Solidarity Connects Europe – 
New Pathways for Youth Work), ki je financiran s ... 

 
 

Zaključna publikacija Mreže MaMa 2018 

 

Ob vstopu v novo leto smo se na Mreži MaMa spomnili vseh 
dosežkov in projektov, ki so pustili vtis v preteklem letu. Leto 
2018 je bilo pri nas zelo pestro, saj smo obeležili kar tri 
uspešne zaključke naših projektov. Kljub temu se v 2019 
odpravljamo z novimi izzivi in projekti, ... 

 
 

Začetek novega cikla Mladinskega dialoga EU 

 

Evropska komisija vseskozi podpira mlade preko različnih 
razpisov, projektov in izobraževanj. Posebno mesto v nizu 
spodbujanja mladih k aktivni participaciji v demokratičnem 
življenju na nacionalnih in EU ravni, pa ima zagotovo 
strukturirani dialog (oziroma po novem Mladinski dialog EU). 
Za nekatere precej neobičajna besedna zveza, za druge 
močno orodje za sooblikovanje ... 

 
 
 

Aktivnosti Mreže MaMa omogočajo: naše prostovoljno delo, organizacije članice 
Mreže MaMa, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad, 

Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, MOVIT NA MLADINA, European 
Commission – DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 

http://www.mreza-mama.si/mladinska-izmenjava-european-bandcamp-2019/
http://www.mreza-mama.si/zakljucna-publikacija-mreze-mama-2018/
http://www.mreza-mama.si/zacetek-novega-cikla-mladinskega-dialoga-eu/
http://www.mreza-mama.si/mladinska-izmenjava-european-bandcamp-2019/
http://www.mreza-mama.si/zakljucna-publikacija-mreze-mama-2018/
http://www.mreza-mama.si/zacetek-novega-cikla-mladinskega-dialoga-eu/


Sledite nam na: 

Facebook | Twitter | Youtube 

 
Mreža MaMa 2019 www.mreza-mama.si 

. 

 

https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa
https://twitter.com/mrezamama
https://www.youtube.com/channel/UCE96cdlNFxIKr8zNT4ssyJA
http://www.mreza-mama.si/

