
 

 
 
 

september 2018 

Pozdravljen_a. 

Juhuhu, jesen polna aktivnosti je tu! 

V septembru smo na Mreži MaMa skupaj z devetimi organizacijami soorganizirali 
konferenco MLADIMO PRIHODNOST, ki je bila samo napoved v aktivno in 

pestro jesen. 

V okviru projekta MLADIM smo izdali zbornik dobrih praks v mladinskih centrih. 

NAPOVEDUJEMO Klub MaMa, ki bo 8.11. in 9. 11. 2018 potekal v Mladinskem 
centru Hiša mladih v Ajdovščini! 

V koledar si zapišite datum, 20. 11. 2018, ko bo potekal nacionalni Posvet v 
mladinskem sektorju. 

Do 18.10. 2018 lahko na urad RS za mladino posredujete predloge za Državno 
priznanje za dosežke v mladinskem sektorju. 

Članice pa NE POZABITE datuma 16. 10. 2018, ko je rok za prijavo Evropskih 
solidarnostnih enot v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji. 

NE SPREGLEJTE, prenovljenega portala mlad.si. 

 

Mirno jesen in obilo uspeha pri prijavi novih projektov vam želimo! 

 

Ekipa Mreže MaMa 
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Študijski obisk: Digitalno mladinsko delo 

 

Med 17. in 21. septembrom se je naša sodelavka Sara v 
mestu Espoo na Finskem, udeležila študijskega obiska z 
naslovom »Developing digital youth work«, ki ga je 
organiziral Razvojni center za digitalno mladinsko delo Verke. 
Na Mreži MaMa se že pripravljamo na začetek novega 
projekta Smart youth work, kjer bo v ... 

 
 

Za zdravje mladih: Usposabljanje za promotorje 
zdravja 

 

Mreža mladinskih organizacij Za zdravje mladih išče najmanj 
60 mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev za udeležbo 
na usposabljanjih in nadaljnje izvajanje programov za 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga med mladimi. 
Terminska izvedba*: 11. - 13. oktober 2018, Postojna 19. - 
21. oktober 2018, Celje 9. - 11. november 2018, Brežice 16. 
- 18. november 2018, Planica *Vsak ... 

 
 

Solidarnostni projekti za mlade v programu ESE 

 

Vse članice Mreže MaMa spodbudujamo k prijavi projektov v 
program Evropska solidarnostna enota, ki predstavlja 
možnost pridobivanja in izpopolnjevanja kompetenc in znanj 
mladih, za vas kot mladinski center pa je to odlična 
priložnost, da s svojimi projekti, v okviru programa, 
zagotovite razvoj in kakovost mladinskega dela v vaši lokalni 
skupnosti. ... 
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Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2018 

 

Leto je že naokoli in Urad RS za mladino, v sodelovanju z 
Mladinskim svetom Slovenije, že pripravlja letošnji nacionalni 
posvet mladinskega sektorja. Le ta bo tokrat potekal v 
četrtek, 22.novembra 2018, v Hotelu Brdo na Brdu pri 
Kranju. Namen letošnjega posveta bo pogovor o vprašanjih, 
povezanih s kakovostjo v mladinskem delu. Vse ... 

 
 

Evropa potrebuje glas mladih 

 

V četrtek, 13. septembra 2018, je na Gospodarskem 
razstavišču potekala mladinska konferenca MLADIMO 
PRIHODNOST. V dopoldanskem delu konference so 
predstavili rezultate mladinskih projektov in 10 inovacij na 
področju mladinskega dela, popoldanski sklop pa je bil 
posvečen gostom konference ter »Dialogu z državljani«, v 
katerem so mladi z evropskim komisarjem za ... 

 
 

Očistimo Slovenijo: Navodila za 15. september 

 

Še ne veste, kaj bi počeli in niste prepričani, če bi se 
pridružili največji ekološki akciji sveta? Tukaj najdete vse 
predloge in navodila na enem mestu. Poiščite, kaj se dogaja 
v vaši občini ali kako se lahko organizirate sami. Prijava na 
akcijo ni obvezna, lahko pa vam olajša iskanje pravih ... 
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Zaključna konferenca: Mladimo prihodnost 

 

Ekipa Mreže MaMa je v pričakovanju začetka skupne 
zaključne konference nacionalnih operacij JR AD z naslovom 
"Mladimo prihodnost", ki jo pripravljamo skupaj z drugimi 
nacionalnimi organizacijami v mladinskem sektorju. Na 
konferenci bomo predstavili rezultate in ključne uspehe 
projekta Mladim ter odprli prostor za vprašanja, ki zadevajo 
mlade ter skupaj z gosti ... 

 
 

Prenovljen portal mlad.si 

 

Urad RS za mladino je včeraj, 10.9.2018, vzpostavil nov 
portal mlad.si, ki na enem mestu ponuja vse aktualne 
informacije, ki jih mladi potrebujejo na poti v odraslost. Nov 
portal je namenjen predvsem informiranju mladih in jim 
ponuja informacije s področja izobraževanja, bivanja, športa, 
zabave, štipendij, zdravja in še marsičesa. Za urednikovanje 
bo ... 

 
 

Zbornik dobrih praks v mladinskih centrih 

 

Zaključek projekta Mladim bomo na Mreži MaMa obeležili 
tudi z izdajo publikacije 50-ih dobrih praks članic Mreže 
MaMa, ki smo jo soustvarili skupaj z našimi članicami. 
Publikacija Zbornik dobrih praks v mladinskih centrih 
Uporabna in slikovita publikacija Zbornik dobrih praks v 
mladinskih centrih, predstavlja pomemben prispevek pri 
prepoznavnosti in vidnosti mladinskega dela ... 
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Pregled lokalnih dogodkov ob zaključku projektov 
JR-AD 

 

Na Mreži MaMa smo pripravili kratek pregled dogodkov, ki jih 
ob zaključku projektov Javnega razpisa za spodbujanje 
aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost, 
pripravljajo mladinski centri po Sloveniji in Inštitut za 
mladinsko politiko Ajdovščina. Zaključno konferenco 
nacionalnih operacij JR AD z naslovom »Mladimo 
prihodnost«, 13. septembra 2018, pripravlja tudi deset 

nacionalnih ... 

 
 

Aktivna in pestra jesen pred vrati Mreže MaMa 

 

Poletje je že (skoraj) za nami, ekipa Mreže Mama pa že 
pripravlja aktivnosti, ki nas čakajo v prihodnjih mesecih. V 
nadaljevanju smo za vas pripravili kratek pregled dogodkov, 
ki bodo popestrili začetek jeseni in publikacij, ki so nastale v 
okviru naših projektov Erasmus+. Pomembni datumi, ki si jih 
morate zabeležiti v ... 

 
 

Državna priznanja v mladinskem sektorju 2018 

 

Urad RS za mladino, kakovostno delo in posebne dosežke na 
področju mladinskega dela vsako leto nagradi z državnim 
priznanjem, ki je najvišje priznanje RS v mladinskem 
sektorju. Mladinski centri s svojimi aktivnostmi in projekti 
pomembno prispevate k razvoju ekonomskega in 
družbenega življenja, med vami pa več mladinskih 
delavcev_delavk že daljše časovno ... 

 
 

http://www.mreza-mama.si/5409-2/
http://www.mreza-mama.si/5409-2/
http://www.mreza-mama.si/aktivna-in-pestra-jesen-pred-vrati-mreze-mama/
http://www.mreza-mama.si/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-2018/
http://www.mreza-mama.si/5409-2/
http://www.mreza-mama.si/aktivna-in-pestra-jesen-pred-vrati-mreze-mama/
http://www.mreza-mama.si/drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-2018/


Prvi teden šole obiščite tudi mladinske 
organizacije 

 

Izobrazba je pomembna. Izobraževanje pa ne poteka samo v 
šolah, pač pa tudi v mladinskih organizacijah, kjer se izvajajo 
različni projekti in delavnice. To je tisti del izobraževanja, ki 
je še vedno organiziran, a je obenem tudi zabaven in 
kreativen, mladim pa omogoča razvoj vseh tistih talentov, ki 
jih šola ... 

 
 
 

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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