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Pozdravljen_a.
Za nami je pester november na Mreži MaMa! Izvedli smo II. Klub MaMa v letu
2018 na katerem smo tudi potrdili nove predstavnike v Svet MaMa.

V okviru projekta Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih smo v Ljubljani
skupaj s partnerji Finske, Nemčije in Estonije uvodno srečanje.

Del ekipe MaMa se je na Finskem udeležila usposabljanja S podeželja do učne
mobilnosti.

V okviru delovne skupine Jamstva za mlade smo se sestali z ministrico za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenijo Klampfer.

Ne spreglejte prijave na delavnico kritične pismenosti v organizaciji Pekarne
Magdalenske mreže.

Prosta delovna mesta – objavili smo razpis za delovno mesto Vodjo projektov
ter razpis za Strokovnega_o sodelavca_ko – Informatorja_ko na Mreži MaMa.

Želimo vam miren prehod v veseli december!

Ekipa Mreže MaMa

Srečanje delovne skupine Jamstvo za mlade z
ministrico
V petek, 30. novembra 2018, se je delovna skupina Jamstvo
za mlade, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, Zavoda
RS za zaposlovanje in predstavniki mladih, v kateri sodeluje
tudi naša direktorica mag. Maja Hosnik, sestala z ministrico
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag.
Ksenijo Klampfer. S pomočjo ukrepov Jamstvo ...

Pametno mladinsko delo tudi v slovenskih
mladinskih centrih
V Ljubljani je med 26. in 29. novembrom 2018 potekalo
uvodno srečanje 24 mesečnega strateškega partnerstva
Smart youth work in youth centres (Pametno mladinsko delo
v mladinskih centrih), ki ga bo Mreža MaMa izvajala skupaj s
partnerji iz Estonije (MTU Eesti Avatud Noortekeskuste
Uhendus), Nemčije (Jugendkulturarbeit EV) ter Finske
(Nuorisokeskus ...

Razpis za delovno mesto Projektni menedžer vodja projektov
Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto
projekti menedžer - vodja projektov na Mladinski mreži
MaMa (m/ž). Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža
MaMa Predpisana izobrazba Najmanj V. stopnja Zahtevane
delovne izkušnje Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
mladinskem področju Posebna znanja Aktivno znanje
slovenskega jezika Aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika Organizacijske, komunikacijske in vodstvene
sposobnosti Poznavanje dela na področju mladinskih ...

Razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec informator
Mreža MaMa za potrebe urejanja portala mlad.si razpisuje
delovno mesto Strokovni sodelavec - intormator (m/ž). Naziv
delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa Predpisana
izobrazba Najmanj VII. stopnja izobrazbe ali 1. bolonjska,
družboslovne ali humanistične smeri Zahtevane delovne
izkušnje Vsaj 1 leto na področju dela z mladimi in na
področju komuniciranja in informiranja ter priprave
komunikacijskih in novinarskih ...

Poziv: Delavnica kritične pismenosti
Pekarna Magdalenske mreže v četrtek, 6. decembra 2018,
vabi na Delavnico kritične pismenosti, namenjeno vsem
tistim, ki si prizadevate pri mladih razvijati kritičnost v
odnosu do informacij, sporočil in tekstov, ki poskušajo
usmerjati njihova življenja ali pa jih mladi ustvarjajo sami. O
kritični pismenosti S kritično pismenostjo kot konceptom, ki
pismenosti kot referenci ...

Usposabljanje "S podeželja do učne mobilnosti"
Špela (Društvo Netek), Matej (Hiša mladih Ajdovščina) in
Maja (Mreža MaMa) smo se na turobno ponedeljkovo jutro,
konec oktobra odpravili na Finsko, po novo "podeželsko
izkušnjo". Končna destinacija je bil mladinski
center Hyvärilä, v Nurmesu, mini mestecu na vzhodu, blizu
meje z Rusijo. Po mnogih urah letenja in več sto...

II. Klub MaMa z Zborom MaMa 2018
V četrtek, 8. in petek, 9. novembra 2018 je v organizaciji
Mreže MaMa potekal drugi letošnji Klub MaMa z Zborom
MaMa, na katerem so se zbrali predstavniki in predstavnice
mladinskih centrov iz vse Slovenije. Srečanje je potekalo v
prostorih MC Hiša mladih Ajdovščina, kjer je ekipa Mreže
MaMa pripravila pester ...

Znani so novi predlagani kandidati za Svet MaMa
V sredo, 7. novembra 2018, je na Mladinski Mreži MaMa
volilna komisija pregledala prispele prijave kandidatov za
nove predstavnike v Svet MaMa. Potrjenih je bilo vseh
sedem prispelih kandidatur. Kandidati se bodo direktorjem in
vodjem mladinskih centrov predstavili v petek, 9. novembra
2018, ko bodo v okviru II. Zbora MaMa ...

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.

Sledite nam na:
Facebook | Twitter | Youtube
Mreža MaMa 2018 www.mreza-mama.si

