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Članicam Mreže MaMa

VABILO na Klub MaMa 2022
Vabimo vas na dnednevni Klub MaMa z Zborom Kluba MaMa, ki bo potekal v četrtek, 3. 3. in petek,
4. 3. 2022. Prvi dan bo bolj vsebinski, v nadaljevanju pa bo potekal Zbor Kluba MaMa, ki bo prav
tako vsebinsko obarvan in sicer v smeri potrjevanja Strategije Mreže MaMa in načrtov za naprej.
Zaradi trenutne situacije načrtujemo Klub MaMa v prilagojeni obliki, zato vas prosimo, da ob prijavi na
Klub MaMa označite, ali bi se Kluba MaMa udeležili v živo ali online. Glede na vaše odzive v prijavi
bomo sporočili, v kakšni obliki bo potekal Klub MaMa – vsekakor pa bo dvodnevni.
Vabljeni, da skupaj z nami preživite dva marčevska dneva, saj prihajajo dnevi in meseci, ko bo
potrebno stopiti skupaj in se aktivno odzvati na izziv Evropskega leta mladih 2022.

Program 2022
Četrtek, 3. 3. 2022
10.00 – 10.15

Pozdravni nagovor

moderator, Mreža MaMa

Pozdravni nagovor

mag. Maja Hostnik, direktorica Mreža MaMa
10.15 – 11.15

Trainee – multiplikacijski dogodek
Klemen Balanč, Mreža MaMa

11.15 – 11.30

Odmor

11.30 – 13.00

Določitev standardov kakovosti mladinskih centrov in mladinskega
dela
Delavnica za določitev standardov kakovosti mladinskih centrov in
mladinskega dela

13.00 – 14.00

Čas za kosilo

14.00 – 15.30

Resolucija o nacionalnem programu za mladino - vidik mladinskih
centrov
Delavnica na temo priprave nacionalnega progama za mladino 2022-2031 (9
letno obdobje)

Petek, 4.3.2022
10.00 – 11.30

Zbor Kluba MaMa
- Uvod in sprejem poslovnika Zbora Kluba MaMa
- Izvolitev delovnega predsedstva
- Potrditev dnevnega reda Zbora Kluba MaMa
- Pregled in potrditev zapisnika 1. Kluba MaMa v 2021
- Seznanitev članic s poročilom o delovanju za leto 2021
- Strategija Mreža MaMa 2022-2027
- Letni delovni načrt Mreže MaMa 2022
- Predlog višine članarine 2022-2023
- Predstavitev aktivnosti v prvi polovici leta 2022
- Razno

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.30

Pogovor z odločevalci – predstavitev zaključkov prvega dne
ekipa Mreže MaMa, članice

13.30 – 15.00

Erasmus + Mladi in Evropska solidarnostna enota (TBC)
Predstavitev novega programa za mladinske centre

Prijava
Na Klub MaMa ste vabljeni zakoniti zastopniki in vodje mladinskih centrov, mladinski delavci ter vsi
ostali predstavniki članic Mreže MaMa, ki vas vsebinske teme Kluba MaMa zanimajo in bi se radi
podružili z ostalimi našimi članicami.
Prosimo vas, da nam do petka, 17.2.2022 potrdite svojo udeležbo na tej povezavi PRIJAVA!

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

Lep pozdrav,
ekipa Mreže MaMa

