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Pozdravljen_a Urban Krevl. 

 

V oktobru je bilo na Mreži MaMa zelo pestro! Od usposabljanj do priprav na II. Klub 
MaMa v letu 2018! 

Na konferenci MLADIMO PRIHODNOST smo skupaj z devetimi organizacijami izdali 
skupni dokument organizacij. 

V okviru mednarodnega seminarja mladinskih organizacij smo pripravili intervju z 
dr. Howardom Williamsonom. 

V začetku meseca smo v sklopu strateškega partnerstva Socialno vključevanje v 
mladinskih centrih v Celjskem mladinskem centru izvedli mednarodno 

usposabljanje. 

Ob podpori nacionalne agencije MOVIT smo organizirali usposabljanje za 
predstavitev sistema Logbook, v okviru katerega smo gostili enega izmed 

soustanoviteljev mreže KEKS, Jonasa Agdurja. 

Sodelovali smo v največji vseslovenski družbeno odgovorni akciji – Očistimo 
Slovenijo 2018. 

Skupaj z družbo ZEOS smo organizirali delavnice o pravilnem ravnanju z e-odpadki v 
Litiji, Hrastniku in Zagorju ob Savi. 

NE SPREGLEJTE – spletne platforme YouthWiki, ankete o pričakovanjih 
mladih do trga dela ter razpisa za zbiranje predlogov za program Erasmus+ 

za leto 2019. 

 

Se vidimo na II. Klubu MaMa 2018! 

Ekipa Mreža MaMa 
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O pomembnosti mladinskega dela za mlade 

 

Organizacije v mladinskem sektorju se že vrsto let trudimo 
mladim pomagati pri njihovem polnem vključevanju v družbo 
in gradnji boljše prihodnosti. V preteklih dveh letih smo 
aktivno izvajale  projekte Javnega razpisa za spodbujanje 
aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost, preko 
katerih smo pomagale številnim mladim pri pridobitvi 
najrazličnejših kompetenc in ... 

 
 

Za zdravo Zasavje tudi s pravilnim ravnanjem z e-
odpadki 

 

V sklopu dogodka »Zasavje za zdravje« in dogodka »Kakšno 
Zagorje si želimo?«, ki ga je organizirala Srednja šola 
Zagorje, smo na Mreži MaMa v sodelovanju z družbo ZEOS, 
24. oktobra 2018,  dijakom Zagorja ob Savi predstavili 
problematiko pravilnega ravnanja s starimi aparati. Na 
delavnicah so se dijaki še podrobneje spoznali z ... 

 
 

Logbook - orodje za razvoj mladinskega dela 

 

V začetku oktobra je Mreža MaMa v sodelovanju z Zavodom 
Movit, v Ljubljani gostila Jonasa Agdurja, mednarodnega 
strokovnjaka s področja mladinskega dela in enega od 
soustanoviteljev mreže KEKS, ki v švedskem mestu Göteborg 
skrbi za razvoj mladinskega dela. KEKS je oblikoval sistem za 
zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu, The Logbook, ... 
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"E-cikliraj z glavo in čuvaj naravo!" 

 

V mesecu oktobru smo na Mreži MaMa z družbo ZEOS, znova 
ozaveščali mlade o pravilnem ravnanju z e-odpadki.  Tako 
smo se v sredo, 17. oktobra in v torek, 23. oktobra oglasili 
na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, kjer smo skupaj z 
učenci 9. razredov izvedli dve delavnici »E-odpadki in naše 
... 

 
 

Zbiranje predlogov za program Erasmus+ v letu 
2019 

 

Evropska komisija je v sredo, 24. oktobra 2018, objavila 
razpis za zbiranje predlogov za program Erasmus+ za leto 
2019. V primerjavi z letom 2018 se je proračun programa 
zvišal za 300 milijonov, kar predstavlja 10-odstotkov več 
sredstev. Za sredstva v okviru razpisa se lahko prijavite javni 
ali zasebni subjekti, dejavni na ... 

 
 

35 tisoč posameznikov pomagalo čistiti Slovenijo 

 

Mreža MaMa je v mesecu septembru sodelovala v največji 
vseslovenski družbeno odgovorni akciji "Očistimo Slovenijo 
2018", ki so jo organizarali Ekologi brez meja. Okoljski izzivi 
potrebujejo našo takojšnjo pozornost, česar se zavedamo 
tudi na Mreži MaMa. V okviru naših aktivnosti z Družbo Zeos 
d.o.o. izvajamo delavnice E-cikliraj, na katerih mlade 
ozaveščamo ... 
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"E-cikliraj naprave, za zdravje narave!" 

 

V četrtek, 4. oktobra 2018, je ekipa Mreže MaMa v 
sodelovanju z Družbo Zeos d.o.o. obiskala dijake 1. letnika 
na Gimnaziji Litija, ki so se na zabaven in zanimiv način 
spoznali z e-odpadki in odpadnimi baterijami in vsemi 
lokacijami za njihovo oddajo. Mlade je popeljal v svet E-
cikliranja informativen kviz, poleg ... 

 
 

Anketa: Pričakovanja mladih od trga dela 

 

Vse članice mladinske centre vabimo k širjenju ankete o 
pričakovanjih mladih od trga dela ter njihovih predstavah o 
lastni prihodnosti, ki jo je pripravil Mladinski svet Slovenije. V 
anketi lahko sodelujejo tri ključne skupine mladih: študentje, 
nezaposleni in zaposleni mladi. Za mlade, ki še nikoli niso bili 
redno zaposleni oz. samozaposleni: - Študentje, ki so vpisani 
na ... 

 
 

Usposabljanje za uporabo Logbook-a 

 

Mreža MaMa je ob podpori NA Movit med 8. in 9. oktobrom v 
Ljubljani organizirala usposabljanje za predstavnike občin in 
mladinske delavce za uporabo sistema beleženja in 
dokumentiranja učinkov mladinskega dela, The Logbook. 
Sistem je razvila mreža za zagotavljanje kakovosti v 
mladinskem delu na Švedskem, KEKS. Sistem mladinskim 
delavcem omogoča, ... 
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Mednarodno usposabljanje na temo socialnega 
vključevanja 

 

Ekipa Mreže MaMa je med, 2. in 8. oktobrom 2018 v 
Celjskem mladinskem centru pripravila mednarodno 
usposabljanje na temo Socialno vključevanje v mladinskih 
centrih, projekta, ki je financiran s strani programa 
Erasmus+ Mladi v akciji. V ospredju študijskega obiska je 
bilo teoretično poznavanje teme in priznanih metod, ki se 
uporabljajo ... 

 
 

Youth Wiki - več znanja za boljše mladinske 
politike 

 

Urad Republike Slovenije za mladino in Zavod MOVIT, 
nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji sta 
v torek, 9. oktobra 2018, organizirala predstavitev spletne 
platforme Youth Wiki (www.youthwiki.si). Youth Wiki je 
evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih 
mladinskih politik, ki jo je v sodelovanju z državami članicami 
izdelala Evropska komisija. Spletno ... 

 
 

Intervju z mladinskim delavcem Howardom 
Williamsonom 

 

V okviru mednarodnega seminarja o zgodovini mladinskih 
organizacij, je v preteklem tednu Slovenijo obiskal dr. 
Howard Williamson, priznani mladinski delavec z bogatimi 
izkušnjami in eden izmed največjih poznavalcev mladinske 
politike in mladinskega dela v Evropi.  tJeudi eden izmed 
pomembnih sooblikovalcev koncepta mladinske politike, ki se 
je oblikoval v  80. letih prejšnjega stoletja ... 
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Mladimo prihodnost - Skupni dokument 
organizacij 

 

V zadnjih dveh letih smo različne organizacije v mladinskem 
sektorju izvajale projekte, financirane prek razpisa »Javni 
razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za 
večjo zaposlenost 2016–2018«, s čimer smo dosegli izjemne 
učinke tako na ravni mladih posameznikov, organizacij, 
lokalne skupnosti kot tudi na ravni družbe kot celote. V 
mesecu septembru 2018, ... 

 
 

Vabilo na II. Klub MaMa 2018 

 

Čas je, da z vami ponovno preživimo dva aktivna in poučna 
dneva, zato vas vabimo na II. Klub MaMa 2018, ki bo med 8. 
in 9. novembrom 2018 potekal v prostorih Mladinskega 
centra Hiša mladih Ajdovščina. Za vas pripravljamo več 
zanimivih delavnic, kjer bomo govorili o profesionalizaciji in 
dvigu kakovosti mladinskega dela, ki ... 

 
 
 

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 
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