
Mreže MaMa

Dokument�o
solidarnosti�



Solidarnost je enotnost, ki temelji na skupnih interesih, ciljih, standardih in
simpatijah. 

Solidarnost je vezivo, ki povezuje ljudi v družbeni skupini.

Solidarnost je vedenje, ki podpira drugega, pomaga drugim, skupini ali
skupnosti.
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Kaj�je�solidarnost?



Zamisel o solidarnostni enoti
je septembra 2016
predlagal predsednik
Evropske komisije Jean-
Claude Juncker, ki je ocenil,
da v Evropi primanjkuje
solidarnosti, da države
pozabljajo na bistvo
evropskega povezovanja.
Zavzel se je za takojšnjo
ustanovitev Evropske
solidarnostne enote, ki je
tako dobila svojo lastno
pravno podlago.

Zakaj
solidarnost?



Mreža MaMa je z avgustom 2019 pričela z izvajanjem enoletnega projekta Evropske
solidarnostne enote z naslovom Aktivno evropsko državljanstvo. Projekt skozi svoje aktivnosti
spodbuja in krepi ter daje zagon solidarnosti. Predvsem pa želi mlade ozavestiti, da EU temelji
na solidarnosti, skupnih vrednotah in da bo v prihodnje še bolj vključujoča.

Dolgoročni cilj projekta je vzpostavitev in krepitev temeljev solidarnostnih vrednot
znotraj organizacije ter ozaveščanje mladih aktivnih državljanov o pomembni vrednosti
ter spodbujanje evropske zavesti med njimi.

Aktivno�evropsko�
�državljanstvo

Mladim pokazati pomen in bistvo solidarnosti za našo evropsko prihodnost
in Evropsko unijo.
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Skozi aktivnost projekta bo
Mreža MaMa odgovarjala na
potrebe družbe in EU ter tako
pričela pri sebi, na ravni
organizacije. Notranji akti
organizacije se bodo nadgradili
s solidarnostjo kot
vrednoto ter prakso umeščanja
momenta solidarnosti v
temeljne akte prenesli tudi na
mladinske centre, članice Mreže
MaMa.

Temeljni�akti
nadgrajeni�s
solidarnostjo



���Solidarnost

med�ljudmi

mladi naj si prizadevajo za večjo
solidarnost med ljudmi, pri čemer

spoštujejo njihovo kulturo in
tradicijo, in hočejo zgraditi

skupnost, ki si deli odgovornosti 
in se medsebojno podpira;

�Vrednote

�solidarnosti

mladi naj se zavzemajo za vrednote
solidarnosti, spoštovanja

človekovega dostojanstva in
človekovih pravic in verjamejo v

uveljavljanje pravične in
enakopravne družbe, v kateri vladajo

pluralizem, nediskriminacija,
strpnost, pravica, solidarnost in

enakopravnost;

UMEŠČANJE
SOLIDARNOSTI�V
KROVNE
DOKUMENTE
MLADINSKIH
CENTROV

Mreža MaMa si prizadeva, da se skupaj
z mladinskimi centri doseže učinek tako
na lokalni, kot tudi državni ravni z
umestitvijo solidarnosti, kot vrednote v
ključne dokumente organizacij.
Izpostavljamo nekaj pomembnih načel:



Aktivno

vključevanje
mladi naj se

vključujejo v aktivnosti na
dogodkih, ki bodo temeljli na

medvrstniškem informiranju in
učenju. S tem se bodo mladi
aktivno vključili v izvajanje

aktivnosti in pokazali pomen
solidarnosti, do svojih sovrstnikov

in tudi drugih bližnjih, kot so
starši, stari starši;

�Solidarno

sodelovanje

mladi naj bodo pripravljeni
veliko prispevati družbi in s
tem pokazati solidarnost,
sodelovanje in vzajemno

razumevanje;

��Medsebojni�

odnosi

mladi naj spoštujejo ter
negujejo medosebojne

odnose, ki so osnova za
solidarnost in

aktivno državljanstvo.

Solidarnost�

skozi�druženje
mladi naj bodo solidarni

skozi druženje, da 
bodo začutili pomen 
družbenih odnostov;



Pri komunikacijskih aktivnostih ključni moment
temelji na medvrstniškem informiranju, katerega
glavni namen je medsebojno povezovanje
mladih iste generacije, ki so lahko tudi najboljši
ambasadorji projekta Aktivno EU državljanstvo
in s tem tudi soldarnosti nasploh. Za to je
potrebno poskrbeli z jasnimi komunikacijskimi
sporočili preko socialnih omrežij.

�INFORMIRANJA
MLADIH�IN
DELEŽNIKOV�V
INTERNIH
KMUNIKACIJSKIH
KANLIH

Mreža MaMa objavlja
različne objave, dogodke in
sporočila na temo
solidarnosti in aktivnega
EU državljanstva.

Priporočilo:
Mreža MaMa nagovarja vse svoje
članice, mladinske centre, da oblikujejo
sistem medvrsniškega informiranja ter
učenja, saj mladi najbolj razumejo in
upoštevajo mlade. Z jasnimi sporočili o
tem kaj je solidarnost in kako jo živeti,
lahko preko internih komunikacijskih
kanalov dvigujemo in spodbujamo
pomen solidarnosti.



Solidarnost združuje mlade pri prizadevanju za bolj vključujočo družbo, pri pomoči najbolj ranljivim
osebam in reševanju družbenih izzivov. Za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in osebnosto rasti, je to
izkušnja opolnomočenja in navdiha.

Glavno poslanstvo novega programa je združevanje mladih v starosti med 18 in 30 let z namenom, da
se zgradi bolj vključujoča in solidarnejša demokratična družba, ki bo podpirala predvsem ranljive
skupine svojih državljanov in se odzivala na pomembne družbene izzive.

Poslanstvo�in�vizija
solidarnosti,�kot�vrednota

Splošni cilj je zagotoviti aktivnosti, ki omogočajo mladim sodelovanje v raznolikih solidarnostnih
aktivnostih, ki prispevajo h kohezivni in solidarni demokratični Evropi.



Mreža MaMa nagovarja vse svoje
članice, mladinske centre,
skupaj z zaposlenimi in
mladinskimi delavci, da v svoje
ključne interne dokumentne,
poslanstvo in vizijo umestijo 
solidarnanost kot vrednoto,
medsebojno pomoč. S tem damo
večji poudarek na solidarnosti
znotraj samih organizacij. 
 Pripravi se lahko tudi celostna
kampanja za promocijo, ki temelji
na ozaveščanju mladih evropskih
državljanov o pomenu solidarnosti,
kot vrednoste, ki je zgradila EU.

Priporočilo:



Solidaren�odziv�mladinskih
organizacij�v�času�epidemije

K solidarnosti so se v okoliščinah hitrega širjenja  nalezljive bolezni
COVID-19 priključile tudi naše članice.

Izjemen porast v prizadevanjih mladinskih organizacij, ki so v zelo kratkem času
uspele prilagoditi svoje dejavnosti novim razmeram in ponudile pomoč, so se
ponovno, kot mladi aktivni državljani izkazati s svojim socialnim čutom,
solidarnostjo in iznajdljivostjo.

Na Mreži MaMa smo zbirali vse prakse organizacij v mladinskem sektorju na
področjih digitalnega mladinskega dela, solidarnosti in prostovoljstva ter jih
postavili v skupno platformo Padlet: Mreže MaMa - prakse s terena.


