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1. UVOD 
 

Na Mreži MaMa je bila prva tretjina leta delovna, dejavna in v skladu z načrti letnega delovnega 
načrta. V drugi polovici leta, ko se je pričela epidemija koronavirusa pa se je zadeva malce 

spremenila. Delo na daljavo, fizična odsotnost, prekinitev mednarodne mobilnosti in druženja ter 

organizacija spletnih dogodkov so spremenili tok dogajanja in organizacijo srečanj in dogodkov smo iz 
off-line prestavili v on-line izvedbo. Celoten svet se je pretresel in stresel in vsi smo živeli v upanju, da 

je to to in da bo po poletju bolje. A vseeno nam je jesen in s tem drugi val epidemije pokazal, da le ni 
tako. Vse aktivnosti smo selili v digitalno okolje, v našo novo realnost, ki je postala naša rutina in 

nekako vzporedni svet. Tako rekoč že skoraj celo leto živimo v dveh svetovih, virtualnem in fizičnem. 

Fizični prostor je zamenjal virtualni, kjer se dogaja večina našega življenja. Ta novi prostor pa zahteva 
povsem drugačno mišljenje, organizacijo in pristop.  

 
Skupaj z ekipo Mreže MaMa in mladinskimi dentri smo skušali odgovoriti na sodobne izzive, se 

prilagoditi in mladinskim centrom, pa tudi ostalim organizacijam, s katerimi sodelujemo, ponuditi 
podporo. Lahko sklenemo, da smo tako več ali manj uspešno odgovorili na naše nove izzive. In tako 

je postal Zoom naš novi pripomoček za delo, če ne kar najpomembnejši del našega dela. Podatek, da 

smo imeli na Mreži MaMa na določeni točki v dveh tednih 30 Zoom sestankov ali srečanj, nam pove 
veliko. In včasih se res zazdi, da živimo dve različni življenji. 

 
V letu 2020 smo uspešno odgovorili na izzive, nekaj projektnih aktivnosti prestavili, a na naše delo in 

redno delovanje to ni vplivalo in tako lahko zapišem, da smo leto 2020 zmerno prepluli. Vsebine in 

pozitivna energija ostajajo za naslednje desetletje in še več, saj smo prav v letu 2020 skupaj z 
mladinskimi centri praznovali 15 let delovanja Mreže MaMa. V letu 2020 smo se opremili z novimi 

znanji in izkušnjami, ki nam jih je ponudila epidemija povezana s koranavirusom in tudi to je lahko 
dobro.  

 

Vsekakor smo prebrodli celotno situacijo povezano s koronavirusom, vendar pa nas v prihodnje 
čakajo še večji izzivi povezani s post COVI-19 ksituacijami in življenje ter delo bo potrebno prilagodit 

ter k temu mora pristopiti tudi mladinski sektor in s tem mladinsko delo, ki mora najti v tem 
priložnost, saj se mladinsko delo odvija v manjših skupinah, v mikrookolju in na podlagi 

medvrstnišekga učenja in informiranja.     

V nadaljevanju dokumenta predstavljam ključne poudarke po projektih, za katerimi stojijo konkretni 

rezultati in številke, ki jih ne bi dosegli brez mladinskih centrov, ki so naša največja dodana vrednost 

in s katerimi skupaj dosegamo zastavljene cilje.  

 

Najpomembnejši rezultati Mreže MaMa v letu 20120 so: 

  

 izvedba dveh Klubov MaMa, enega v živo v Celju in enega on-line z Zborom Kluba 

MaMa, 

 Izveda 3 digitalnih posvetov z mladinskimi centri na temo delovanje in vodenje 

mladinskega centra ter izvajanje mladinskega dela v času epidemije koronavirusa, 

 Priprava skupnega dokumneta na temo temo delovanje in vodenje mladinskega 

centra ter izvajanje mladinskega dela v času epidemije koronavirusa, 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 4 skupnih posvetov v partnerskem sodelovanju 

z URSM, MOVIT in MSS za mladinski sektor v navezavi z epidemijo koronavirsa, 
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 sodelovanje v delovni skupini za spremljanje ukrepov Jamstva za mlade in udeležba 

na posvetih o oblikovanju ukrepov v sklopu Jamstva za mlade,   

 izpeljali posvetovanja z odločevalci v lokalnih okolji in oblikovali predloge za 

oblikovanje ukrepov v sklopu procesa mladinskega dialoga, (izvedba dveh 

dogodkov),  

 Izvedba 32 dogodkov v sklopu projekta EUYOU,  

 koordinacija pilotnega projekta Logbook in vključevanje novih občin (8), 

 izvedba 1 zaposlitve v sklopu Evropske solidarnostne enote,  

 urednikovanje portala mlad.si,   

 redno komuniciranje in informiranje, 

 nadaljevanje aktivnosti zastopanja z organizacijami v sektorju, koalicija »Mladimo 

prihodnost«,  

 potrditev standarda kakovosti v NVO,   

 izdelano poročilo o prostovoljski organizaciji, 

 zagovorniške aktivnosti in zastopanje interesov mladinskih centrov do URSM in SVM, 

RS, 

 izveda usposabljanj v okviru ESS projektov aktivnega državljanstva za večjo 

zaposljivost mladih, 

 izdelava zaključnega izdelka  - kompetenčnega modela za digitalno mladinsko delo, v 

sklopu projekta strateškega partnerstva Digitalno mladinsko delo v mladinskih 

centrih.  

 

 

Zaključna publikacija 2020: https://www.mreza-mama.si/zakljucna-publikacija-mreze-mama-

2020/ 
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2.  Razvoj mladinskih centrov, mladinskega dela in Mreže MaMa  

 
Razvoj mladinskega dela vključuje izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce 
mladinskih centrov, mednarodne projekte. Gre za pridobivanje novih kompetenc in 
nadgradnjo oziroma osvežitev že pridobljenih kompetenc mladinskih delavcev. 
 
Razvoj mladinskega dela je izrednega pomena, saj s tem krepimo kadrovsko strukturo in s 
tem posledično kvaliteto mladinskih programov in projektov. 
 

Ključna področja:  
- izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce mladinskih centrov,  

- mednarodni projekti 
- pridobivanje novih kompetenc in nadgradnja oziroma osvežitev že pridobljenih kompetenc 

mladinskih delavcev 

- kakovost mladinskega dela  

 

Področje kakovosti mladinskega dela 

Logbook 

- V drugo fazo pilotnega projekta smo vključili 5 novih občin (Maribor, Celje, Krško, Škofja Loka 

in Zagorje ob Savi) 

- Izvedli smo uvodno srečanje za novo vključene občine 

- Izvedli smo usposabljanje za novo vključene občine z Jonasom Agdurjem 

- Ustanovili smo regionalni odbor občin, ki ga sestavlja 8 občin, predstavniki Mreže MaMa, 

URSM in Movit; izvedli smo 2 srečanji regionalnega odbora 

- Oblikovali smo priporočila za beleženje aktivnosti digitalnega mladinskega dela  

- Prevedli smo posodobljene pogoje uporabe  

- Izvedli smo 7 podpornih terenskih obiskov v občinah in mladinskih centrih 

- Izvedli smo zaključno evalvacijsko srečanje 

- Oblikovali trajnostni model za delovanje Logbooka v prihodnje 

Raziskovanje  
- Diseminacija rezultatov analize mladinskih centrov izdelane v 2019 med mladinskimi centri in 

deležniki 

- Končno oblikovanje analize in javna objava  

Področje mednarodnega delovanja in mednarodni projekti: Erasmus + Mladi v akciji 

Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih  

- Priprava zaključnega dokumenta v okviru projekta, v katerem smo zajeli vse digitalne 

kompetence ter se osredotočili na to, kako lahko mladinski delavci te kompetence 

nadgrajujejo oziroma kako lahko svoje znanje na tem področju vrednotijo.  

- Izvedba online partnerskega srečanja. 

- Diseminacijski dogodek z delavnico izdelave podcastov.  

- Diseminacija rezultata projekta v okviru drugih digitalnih posvetov po zaključku projekta 

(MOVIT posveti in posveti z mladinskimi centri) 
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Mreža Mladinskih delavcev  

- Izvedba mednarodnega partnerskega srečanja na Švedskem. 

- Priprava načrtov za usposabljanja (Mladinska politika, Vključevanje v mladinskem delu, Proces 

učenja,  Evalvacija in refleksija v mladinskem delu). 

- Projekt je v mirovanju.  

Trainee 

- Udeležili smo se kick-off srečanja partnerjev v Španiji 

- Izvedli smo vmesno srečanje partnerjev v spletni obliki 

- Pripravili smo vsebino za e-platformo, namenjeno usposabljanju NVO mentorjev in 

promotorjev zaposlovanja za vključevanje mladih v družbeno koristno učenje. 

Evropska solidarnostna enota – Aktivno državljanstvo  
- Promocija solidarnosti in aktivnega državljanstva  

- Ostaja še odprto – zaposlitev za 6 in 3 mesece 

 

USPOSABLJANJA V ŠTEVILKAH 
 

Največ usposabljanj, ki jih je v letu 2020 vodila Meža MaMa (v urah) je bilo namenjenega področju 

Logbooka, ESS projektov Aktivnega državljanstva-Brez veze do službe in projekta EUYOU, saj so 

ostale aktivnosti projektov v mirovanju. Med usposabjanji je tudi sodelovanje z Mrežo Kroj.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število aktivnosti  7 9 8 112 51 30 26 

Število vključenih organizacij  13 30 45 75 39 25 28 

Število ur 90 200 136 450 552 450 200 

 

 
 MEDNARODNO MLADINSKO DELO V ŠTEVILKAH  

 

 AKTIVNOST ŠT. UR 

Smart youth work 500 

TRAINEE 250 

Mreža mladinskega dela  250 

Be a hero 160 

SKUPAJ 1160 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število aktivnosti  10 26 8 30 51 54 10 

Število vključenih organizacij  18 40 40 60 23 24 6 

Število ur 324 724 750 1924 752 1720 160 
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3. Področje medsektorskega povezovanja 
 

EUYOU 
 

Gre za pilotni nacionalni projekt, so-financiran s strani Evropske komisije v sklopu programa Rights, 
Equality and Citizenship (REC), ki ga izvajamo skupaj z Inštitutom za politični menedžment (IPM) in M 

komunikacijami. Namen projekta je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in njihova 

vključitev v lokalne demokratične skupnosti, pri čemer je poseben poudarek na ciljni skupini mladih.  
 

Ključni poudarki: 
- Sodelovanje z Inštitutom za politični menedžment in M-Komunikacijami  

- Izvedba partnerskega sestanka z mladinskimi centri. 

- Izvedba online (11., 18. 6. 2020) in offline (30. 6. 2020 - Celjski mladinski center) 

usposabljanja za mladinske delavce na temo projekta in načrtovanje lokalnih dogodkov. - 

Udeležba 26 mladinskih delavcev 

- Priprava 40 načrtov za implementacijo lokalnih dogodkov (taylor made dogodkov v lokalni 

skupnosti). Izvedli smo: 8 spoznavnih dogodkov, 8 medkulturnih dogodkov, 8 dogodkov na 

temo demokratične participacije, 8 dogodkov mladinskega dialoga. 

- Priprava komunikacijskega načrta za mladinske centre za promocijo projekta v času izvajanja 

dogodkov. 

- Priprava urnika in načrta lokalnih dogodkov. 

BE A HERO 

- Priprava priročnika za mladinske delavce, za delo z mladimi z gibalnimi ovirami in manj 

priložnostmi 

- Sodelovanje pri ozaveščevalni kampanji o pomenu varne vožnje med mladimi  

- Udeležba na študijskem obisku (on-line) 

 

PROJEKTI V 2020 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število projektnih aktivnosti  26 58 70 120 51 54 40 

Število vključenih organizacij  300 70 100 110 23 24 22 

Število ur 1200* 724 1300 3334 752 1.720 1200 

* Ocena je približna glede na št. zaposlenih in glede na zaposlenega.  
 

 

4. Zastopanje, dialog in participacija 
 

Policy networking ali mreženje je termin oziroma poglavje, ki govori o treh temeljnih stebrih delovanja 

Mreže MaMa kot mrežne organizacije, ki skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov, njenih 
članic. Gre za dejavnosti kot so zastopanje, komuniciranje-informiranje, mladinski dialog, lobiranje in 

servis. Gre za mreženje organizacije na zunaj in znotraj v odnosu do naših ključnih ciljnih javnosti in 
deležnikov. 

 
Na področje zastopanja, dialoga in participacije umeščamo vse aktivnosti zagovorništva in zastopanja 

interesov Mreže MaMa in mladinskih centrov.  

 

https://ec.europa.eu/info/index_sl
https://www.euro-access.eu/programm/rights_equality_and_citizenship
https://www.euro-access.eu/programm/rights_equality_and_citizenship
https://ipm.si/
http://m-komunikacije.si/
http://m-komunikacije.si/
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Ključna področja:  
 

- Policy networking ali mreženje  
- zastopanje interesov mladinskih centrov,  

- zastopanje, komuniciranje-informiranje, mladinski dialog, lobiranje in servis 
- odnosi z javnostmi ali strateško komuniciranje 

 
V času epidemije koronavirusa in s tem povezanimi vsemi dejavniki, smo največ časa namenili 
zastopanju, povezovanju in informiranju, predvsem na področju podpore mladinskim centrom in s 

tem povezano zapiranje in ponovni zagon mladinskih dejavnosti. Predvsem je tu šlo za povezovanje z 

različnimi deležniki (ministrstva, NIJZ, URSM, MOVIT). Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi štirih 
digitalnih posvetov mladinskega sektorja in pri snovanju agende za sestanek z ministrico v sklopu 

delovanja Koalicije Mladimo prihodnost. Prav tako smo bili v navezavi z URSM glede delovanja 
mladinskih centrov hostlov in mladinskih centrov. 

 

Dejstvo je, da imamo več manjših projektov in aktivnosti, ki jih je potrebno zbrati v celoto in pripraviti 
referenčni model novega delovanja in vodenja mladinskih centrov in  s tem tudi Mreže MaMa. Nastaja 

t.i. dokument »new menagement«. 
 

V začetku leta smo izvedli tudi nacionalno konferenco v sklopu projekta Vsi smo EU z ministrom za 

izobraževanje in vključili okoli 300 mladih. Follow up konference se žal ni zgodil, ker je prišlo do 
menjave oblasti.  

 
V začetku leta smo tudi zagnali delovanje delovnih skupin, vendar so med epidemijo zamrle, vsekakor 

pa bomo v letošnjem letu sklicali še delovne skupine, da nadaljujemo z delom in začrtanimi cilji, 
čeprav je potrebno njihove delovanje potrditi na Klubu MaMa, kar pa načrtujemo do konca leta. Ali v 

off-line ali on-line, bo pokazal čas.  

 
Konec meseca junija smo organizirali eno-dnevni Klub MaMa, kar pa se je izkazalo glede na 

evalvacijo, da je v negotovih situacijah druženje bolj zadržano. V decembru smo izvedli Zbor kluba 
MaMa v on-line izvedbi. 

 

Skrbništvo članic je v mirovanju, ampak v kolikor bodo MC-ji zato in če bodo delovali, bomo opravili 
skrbništvo na terenu, saj gre za sestanke v manjših skupinah.  

 
Na nacionalni ravni smo podali mnenje glede Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 

za leto 2019 in v sklopu DS Jamstvo za mlade pripravili priporočila za novo shemo Jamstva za mlade, 
ki bo vključevala vse mlade stare do 29. leta. Sodelovali smo tudi na predstavitvi EU strategije za 

mlade 2019-2027.  

 
Na področju zastopanja in zagovorništva smo tudi izvedli obiske občin na terenu v sklopu projekta 

EGL (Europe Goes local), ki ga vodi NA MOVIT in tako mladinske centre povezali z občinami. Dogodki 
so potekali v mladinskih centrih, razen v Novem mestu in Brežicah. Aktivnosti obiskov na terenu 

ocenjujemo zelo pozitivno, saj se srečanje zgodi v manjših skupinah in tako so lažje vidni učinki dela. 

 
Ne glede na trenutno situacijo smo tudi opravili presojo za standard kakovosti ki je potekala tako on-

line kot tudi off-line. Standard kakovosti smo podaljšali in s tem pričeli tudi načrtovati nove vidike 
procesa dela, ki delujejo po principu on-line in off-line.  
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Svet Vlade RS za mladino 

 

Oktobra je potekala 6. seja Sveta Vlade RS za mladino, ki smo se je udeležili tudi s strani Mreže 
MaMa. Svet Vlade RS za mladino omogoča dialog med predstavniki mladih in predstavniki vlade ter 

oblikovanje politik za mlade. Predstavniki ministrstev in predstavniki mladih smo na tokratni seji 
obravnavali aktualne teme povezane z mladimi in načrte za prihodnje. 

 
Jamstvo za mlade 

 

Predstavniki različnih mladinskih organizacij, med drugim tudi Mreže MaMa, se združujejo v delovno 
skupino za izvajanje programa Jamstvo za mlade. Shemo je oblikovala Evropska komisija z namenom 

spodbujanja zaposlovanja mladih. Skozi celo leto smo se udeleževali rednih sestankov delovne 
skupine, sodelovali pa smo tudi pri pripravi priporočil za novo shemo Jamstva za mlade, ki bo 

vključevala vse mlade do 29. leta.  

 
Nacionalni program za mladino in EU strategija za mlade 

 
Aktivni smo bili na področju zastopanja v okviru nacionalnih in evropskih dokumentov na področju 

mladine. Na nacionalni ravni smo podali mnenje glede Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za 
mladino za leto 2019, kamor smo vključili tudi naše članice. Letos smo sodelovali tudi na predstavitvi 

EU strategije za mlade 2019-2027.  

 
3. Evropska konvencija o mladinskem delu 

 
Decembra je potekala štiridnevna Evropska konvencija o mladinskem delu, ki predstavlja osrednjo 

evropsko platformo za razpravo o najsodobnejših dosežkih na področju mladinskega dela in mladinske 

politike v Evropi. Mreža MaMa se je konvencije udeležila kot del slovenske delegacije, ki so jo 
sestavljali še predstavniki Urada RS za mladino, Nacionalne agencije Movit, Mladinskega sveta 

Slovenije, Urada za mladino MOL in Mladinskega kulturnega centra Maribor. Glavni rezultat konvencije 
je zaključna deklaracija, ki jo je pripravljalna skupina poimenovala z naslovom “Kažipot za 

prihodnost”, saj opredeljuje glavne korake uresničevanja Evropske agende za mladinsko delo.  

 
 

Področje mladinskega dialoga  
 

Vsi smo EU  
- Izvedli smo nacionalno konferenco in vključili 120 mladih, v skupnem projektu 360 mladih 

- Vključili smo odločevalce (minister in evropski poslanci) 

- Izkazalo se je, da je nujno prisotnost na konferenci mladih ki so vključeni v lokalne dogodke, 
kar je z vidika procesa mladinskega dialoga zelo pomembno 

- Teme, ki smo jih naslavljali so bile v skladu z 8. Ciklom mladinskega dialoga in sicer mladi 
zaposlovanje in podjetništvo, digitalizacija  in kakovost mladinskega dela 

 

Mladokracija 
- Pripravili smo dokument o aktivnem državljanstvu (gradivo za udeležence). 

- Izvedli smo online partnerski sestanek z mladinskimi centri (Idrija, Sežana, Slovenske Konjice, 

Kamnik, Murska sobota, Črnomelj). 

- Metodološko smo pripravili program regijskih/lokalnih dogodkov. Na temo 9. Cilja 

mladinskega dialoga (prostori in participacija za vse). 

- Izvedba 2 dogodkov od načrtovanih 6 

Delovanje v nacionalni delovni skupini za mladinski dialog. 

https://www.mreza-mama.si/6-seja-sveta-vlade-rs-za-mladino/
https://www.ess.gov.si/mladi
https://ec.europa.eu/info/index_sl
https://www.mreza-mama.si/3-evropska-konvencija-o-mladinskem-delu/
https://www.eywc2020.eu/downloads/doctrine/WebforumVeranstaltungenWebsiteBundle:Media-file-54/3rdEYWC_finaldeclaration.pdf
https://www.eywc2020.eu/en/agenda/
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Prostovoljska organizacija  

 
V letu 2020 smo obdržali prostovoljsko organizacijo in tako zabeležili 806 prostovoljskih ur, kar je 

manj kot v letu 2019 (1261). Aktivno vključevanje prostovoljcev v izvajanje aktivnosti Mreže MaMa ter 

spodbujanje mladinskih centrov k vključevanju je izrednega pomena in s tem smo nadaljevali tudi v 

letu 2020. Aktivno smo sodelovali tudi v razpisu Prostovoljec leta 2019.  

 

Zastopanje v številkah  

 

Zastopanje je doseglo in vključilo 450 mladih in se je izvajalo v 40 različnih mestih ter v enajstih 

regijah v Sloveniji. Vsebine, ki so se izvajale na tem področju so bile najpogosteje dialogi in sestanki 

ter srečanja z odločevalci, sodelovanja v odborih, komisijah in delovnih skupinah, kot so na primer 

delovna skupina za Jamstvo za mlade, nacionalna delovna skupina za mladinski dialog, komisija za 

izbor naj prostovoljca in komisija za NPK ter ostale aktivnsoti mreženja in komuniciranja z različnimi 

deležniki (UKOM, Predstavništvo evropske komisije, Informacijska Pisarna Evropskega parlamenta, 

resorna ministrstva, Svet Vlade RS za mladino, Udeležba na 3. evropski mladinski konvenciji, 

diseminacijsi dogodek EGL). Poleg komisij pa je zagovorništvo pokrivalo tudi aktivnosti kot so 

spremljanje izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino, sodelovaje z URSM, sodleovanje 

z MOVIT Ljubljana - Europe goes Local, mreženje z neorganizirano mladino z manj priložnostmi in 

sodelovanje s sorodnimi organizacijami. V času epidemije se je zagovorništvo in zastopanje interesov 

še bolj okrepilo, saj je to področje delovanja izrednega pomena v situacijah kot je epidemija 

koronavirusa.  

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Število aktivnosti/zagovorniških 

akcij  
32 37 180 200 108 

225 250 

Število vključenih organizacij  40 70 67 70 37 42 45 

Število ur 375 458 520 960 920 1.800 1.960 

 
 

5. Informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti 
 
Informiranje članic omogoča obveščanje in pretok informacij med članicami in s tem skrbimo za 

stabilnost mreže, ter hkrati negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže MaMa. 
 

Na področju informiranja, prepoznavnosti in vidnosti v javnosti smo v času epidemije več časa 

namenili informiranju in načrtovanju pojavljanja v javnosti. Oblikovali smo spletno platformo padlet za 
delitev dobrih praks.  

 
Sodelujemo tudi v delovni skupini za promocijo učinkov mladinskega dela, ki jo vodi Mladinski svet 

Slovenije.  
 
 

Ključna področja:  

- obveščanje in pretok informacij med članicami  
- skrb za stabilnost mreže,  
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- negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže MaMa. 
 

Kampanja 15 let Mreže MaMa 
- ozaveščanje javnosti o delovanju Mreže MaMa in mladinskih centrov  

- Udeležba na usposabljanju promocije v NVO (Organizacija MCDD, Izvedba: LUNA). 

- Priprava načrta izvedbe kampanje ob 15-letnici Mreže MaMa. 

- Priprava 15 infografik o preteklih projektih Mreže MaMa.  

- Posnetih 15 videov mladinskih delavcev o tem, kaj njim Mreža MaMa pomen in kakšna je 

pozicija Mreže MaMa v celotnem sektorju.  

- Novinarska konferenca na mednarodni dan mladih, 12.8.2020 

 

Aktivnosti  informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti v javnosti  

 

Na področju infomrianja, komuniciranja in prepozavnosti v javnosti smo v letu 2020 namenili največ 

pozornosti komuniciranju navzven in internemu komuniciranju med mladinskimi centri. Prav tako smo 

na podlagi pripravljenega komunikacijskega načrta izvedli komunikacijske podporo vsem našim 

projektom in aktivnostmi. Na podalgi kriznega načrta komuniciranja pa tudi komuniciranje obrnili in 

okrepili interno komuniciranje med članicami. Oblikovali smo tudi platformo Padlet, za izmenjavo 

praks.  

 

Največ prepoznvanosti nam je doprineslo komuniciraje z drugimi deležniki izven mladinskega sekotrja 

kot je na  primer diseminacijski dogodek v sklopu projekta Europe goes loacal. H kouminkacijski 

podpori in večanju vidnosti in prepoznavnosti pa zelo podpiramo tudi objave mladisnkih centrov v 

lokalnih medijih, kjer pri obveščanju in informiranju omenijo tudi Mrežo MaMo. Tovrstnih objav si 

želimo še več.   

 

Družbena omrežja so za Mrežo MaMa izrednega pomena, zato redno in kontinuirano objavljamo na 

družbenih omrežjih (Twitter, Instagram in Facebook) naše aktivnosti in pojavljanje v javnosti. Prav 

tako redno objavljamo novice ne spletni strani in portalu Mlad.si. Redno, na tednski ravni pa vsem 

članicam pošljemo tudi mailing in jih obveščamo o aktivnsotih Mreže MaMa in mladinskega sektorja 

ter mladinskih centrih.  

 

Ob zaključku leta in ob zaključku vsakega projekta pa izdamo tudi e-publikacije, ki jih uporabljamo za 

diseminacijo projektov. 

 

Tako smo v letu 2020 namenimi tudi več pozornosti diseminaciji produktov projektov iz prejšnjih let.  

 

Komuniciranje in informiranje v številkah 

 

Mreža MaMa je v letu 2020 aktivno izvajala naloge javnega komuniciranja. Tako je, kot je razvidno v 

spodnji tabeli je Mreža MaMa preko celega leta komunicirala s splošno javnostjo preko objav na 

spletni strain www.mreza-mama.si, Facebooku, Instagramu in Twitterju.  

 

 
 

http://www.mreza-mama.si/
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Informiranje v številkah 2020 

 

VRSTA SKUPAJ 

eMaMa - mesečni informator 7 

ePublikacije 2 

Publikacije 0 

www objave 142 

FB objave 197 

TW objave 96 

Instagram objave 119 

    

Objave na mlad.si 29 

    

Ostalo (navedi kaj) - mediji 28 

Ostalo - delovni zvezki z 
usposabljanja  0 

mednarodne publikacije 0 

 

 

Vrsta in število objav  

 

VRSTA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

eMaMa - mesečni informator 10 12 12 12 12 12 7 

ePublikacije 4 3 2 3 6 3 2 

Publikacije 0 0 0 2 2 0 0 

www objave 141 109 276 150 153 160 142 

FB objave 134 181 192 278 231 250 197 

Instagram objave      120 200 96 

TW objave 46 101 46 45 91 63 119 

YOUTUBE 0 3 4 8 - 1   

Objave na mlad.si 17 24 64 43 28 26 29 

Ostalo - mediji 40 67 33 26 9 30   

mednarodne publikacije 5 1 0 1 3 1 28 

Aplikacija Mreže MaMa   695 489 - - 0 

       0 
 
 

6. SVETOVANJE  
 

VSEBINA SVETOVANJA  ŠT. UR 
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Svetovanje za prijavo URSM JP - določitev evropskih vsebin  40 

Svetovanje Erasmus + Mladi v akciji 50 

Svetovanje za finančno strukturo MC-ja za občino 5 

Svetovanje pri pravno-formalni urediti MC-ja  10 

Svetovanje v zvezi z IPF- mehanska glasba  0 

Svetovanje v zvezi s pripojitvijo MC-jev drugim dejavnostim 12 

Svetovanje pri organizacijski obliki in dejavnostih društva na področju mladine 5 

Svetovanje pri mladinskih razpisih 8 

Svetovanje pri SAZAS  0 

Svetovanje mladinski dialog  60 

Mladinski cnetri hostli  30 

Študentska zakonodaja  0 

Delovanje mladinskih centrov v času epidemije COVID-19 220 

Logbook 360 

 

 

 

 

 

7. DOBLJENI RAZPISI V 2020 
 

1. Erasmus + MvA: Mladinski dialog – Mladokracija 

2. Erasmus + MvA: Strateško partnerstvo – Mladinski delavci za duševno zdravje mladih 

3. Evropski parlament – EU Rural  

 

 

Pripravila: mag. Maja Hostnik, direktorica  

 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

Število aktivnosti  10 26 34 45 75 80 100 110 

Število vključenih 
mladinskih centrov 

12 16 25 32 34 
35 38 40 

Število ur 21 47 80 160 320 480 400 800 


