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01. 
UVODNA BESEDA

Na Mreži MaMa je bila prva tretjina leta delovna, dejavna in v skla-
du z načrti letnega delovnega načrta. V drugi tretjini leta, ko se je 
pričela epidemija koronavirusa pa se je zadeva malce spremenila. 
Delo na daljavo, fizična odsotnost, prekinitev mednarodne mo-
bilnosti in druženja ter organizacija spletnih dogodkov so spre-
menili 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 dru-
gačno mišljenje, organizacijo in pristop. Skupaj z ekipo Mreže 
MaMa 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 določe-
ni 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 projekt-
nih aktivnosti prestavili, a na naše delo in redno delovanje to ni 
vplivalo in tako lahko zapišem, da smo leto 2020 lepo prepluli, 
odprli nova jadra in si oblikovali dobro pot za leto 2021, ki priha-
ja. In tako pozitivna energija ostaja, za naslednje desetletje in še 
več, saj smo prav v letu 2020 skupaj z mladinskimi centri praz-
novali 15 let delovanja Mreže MaMa. Vsekakor gremo pogumno, 
vztrajno in v pozitivnem duhu naprej v novo leto, ne glede na 
situacijo. Opremljeni smo z novimi znanji in izkušnjami, ki nam 
jih je ponudila epidemija povezana s koranavirusom in tudi to je 
lahko dobro. 

In kot rada rečem, vse z določenim namenom in vsaka situaci-
ja nas okrepi, zato naj bo leto 2021, polno premaganih izzivov 
in pozitivnega pogleda na situacijo ter prežeto z novimi znanji, 
pogumom in zdravjem.

Srečno!

mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa
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Čeprav je leto 2020 močno vplivalo na mednarod-
no mobilnost, ki je ena izmed ključnih elementov 
in pomembnih področij mladinskega dela, smo na 
Mreži MaMa kljub temu izvajali aktivnosti v okviru 
projektov strateških partnerstev, ki so podprti s stra-
ni programa Erasmus+: Mladi v akciji. Iz programa 
Erasmus:+ Mladi v akciji so bili v letu 2020 podprti 
naslednji projekti stratešakega partnerstva:

Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih 
Digitalizacija mladinskega dela je prišla v letošnjem letu še pose-
bej do izraza. Eden izmed najpomembnejših vsebinskih projektov 
tega leta je bilo zato strateško partnerstvo Pametno mladinsko 
delo v mladinskih centrih, ki smo ga izvajali skupaj s partnerji iz 
Estonije, Nemčije in Finske. Projekt smo letos tudi uspešno zakl-
jučili in s tem mladinske delavce opolnomočili z digitalnimi kom-
petencami za izvajanje mladinskega dela v virtualnem svetu. 

Skupaj smo pripravili dva anketna vprašalnika za mlade in mla-
dinske delavce, s katerima smo potrdili trditev, da mladi splet in 
družbena omrežja zaznavajo kot enega izmed pomembnih ele-
mentov digitalnega mladinskega dela. Na vzorcu 60 mladih smo 
ugotovili, da še vedno največ mladih spremlja socialno omrežje 
Facebook, sledita Instagram in Snapchat. Hkrati pa je kar 100 ods-
totkov mladih prepričanih, da lahko digitalna orodja, tudi računal-
niške igre pomagajo pri delu z mladimi

V letu 2020 smo pripravili zaključni dokument, ki opisuje vse 
kompetence, ki jih mladinski delavci potrebujejo v okviru digi-
talnega mladinskega dela. Dokument opredeljuje tudi procese, s 
pomočjo katerih lahko mladinski delavci te kompetence nadgra-
jujejo in pridobljeno znanje na tem področju vrednotijo.  

V oktobru smo izvedli zadnjo aktivnost v okviru projekta in sicer 
diseminacijski dogodek s predstavniki mladinskih centrov in slov-
enskim »podcasterjem« Anžetom Tomićem. 

02. 
MEDNARODNA  
STRATEŠKA  
PARTNERSTVA

http://www.mreza-mama.si/pametno-mladinsko-delo-tudi-v-slovenskih-mladinskih-centrih/
http://www.mreza-mama.si/pametno-mladinsko-delo-tudi-v-slovenskih-mladinskih-centrih/
https://www.notion.so/Triki-in-priporo-ila-za-uporabo-digitalnih-orodij-ter-nadgradnjo-digitalnih-kompetenc-v-mladinskem-d-56ffe89c49054ea5aeaf4f2ab4c5a34c
https://www.mreza-mama.si/zakljucili-s-projektom-pametno-mladinsko-delo/
https://www.mreza-mama.si/zakljucili-s-projektom-pametno-mladinsko-delo/
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Mreža mladinskih delavcev 
Iz leta 2019 smo nadaljevali tudi z izvajanjem 24-mesečnega 
strateškega partnerstva Mreža mladinskih delavcev, v katerem 
sodelujejo še partnerji iz Slovenije, Švedske in Hrvaške. Projekt je 
nastal kot odgovor na potrebo po profesionalizaciji mladinskega 
dela, saj mladinsko delo v državah vseh treh partnerjev nima raz-
vitega izobraževalnega programa, kjer bi poleg odgovorov – kako 
izvesti neko aktivnost za mlade, mladinski delavci pridobili tudi 
odgovore na – zakaj izvesti določeno aktivnost za mlade.

V okviru projekta smo v letošnjem letu odpotovali v švedsko 
mesto Göteborg, kjer smo skupaj s partnerji izvedli mednarodno 
partnersko srečanje. Pripravili smo načrte za štiri sklope usposa-
bljanja mladinskih delavcev na temeljnih področjih mladinskega 
dela: mladinska politika, participacija in vključevanje, učni procesi 
ter refleksija in evalvacija. 

Skozi projekt bomo mladinskemu delu ponudili teoretične temel-
je, ki temeljijo na znanosti in raziskavah, pripravili knjižnico vse 
kakovostne literature, ki nastaja v okviru razvoja mladinskega dela 
in na osnovi potreb mladinskih delavcev, mladinskim delavcem 
ponudili program usposabljanja in razvili kolektivno pogodbo za 
mladinski sektor.

Trainee 

Področje mednarodnega delovanja je zaznamoval tudi začetek 
novega strateškega partnerstva Trainee: Usposabljanje in oza-
veščanje preko mrež za zaposlovanje in podjetništvo mladih. 
V projektu, ki ga koordinira španska organizacija Neo Sapiens, 
sodelujemo kot partnerji skupaj z drugimi organizacijami iz 
Španije, Cipra, Italije, Portugalske in Litve.  

Projekt v Slovenijo prinaša nov koncept usposabljanja mladih z 
družbenim učinkom, t.i. »družbeno koristno učenje«. Eden izmed 
ciljev projekta je zato povečati vidnost in veljavo tega pristo-
pa v vseh partnerskih državah, hkrati pa opolnomočiti mentor-
je in promotorje zaposlovanja (mladinski delavci, učitelji, šolske 
svetovalne službe, karierni svetovalci za zaposlovanje, zaposleni 

https://www.mreza-mama.si/partnerski-sestanek-mreze-mladinskih-delavcev-na-svedskem/
https://www.mreza-mama.si/partnerski-sestanek-mreze-mladinskih-delavcev-na-svedskem/
https://www.mreza-mama.si/trainee/
https://www.mreza-mama.si/trainee/
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v NVO, povezani s programi zaposlovanja mladih) za promocijo 
tega koncepta med mladimi in njegovo implementacijo v part-
nerskih državah. Februarja smo se udeležili uvodnega srečanja 
partnerjev v Španiji, zaradi epidemije pa so vse nadaljnje aktivno-
sti projekta potekale digitalno. V vmesnem času smo s partnerji 
oblikovali spletno učno platformo za promotorje zaposlovanja in 
mentorje v nevladnih organizacij in jo prevedli v 5 partnerskih 
jezikov. Julija smo izvedli vmesno srečanje partnerjev, novem-
bra pa spletni trening za uporabo e-platforme v Sloveniji. V pri-
hodnjem letu sledijo testna obdobja, v okviru katerih bodo mladi, 
mentorji v NVO in promotorji zaposlovanja preizkušali oblikova-
no e-platformo kot podporno orodje pri izvajanju družbeno ko-
ristnega učenja. 

https://www.mreza-mama.si/v-spaniji-priceli-s-projektom-trainee/
https://www.mreza-mama.si/v-spaniji-priceli-s-projektom-trainee/
https://www.mreza-mama.si/trainee-e-platforma-za-krepitev-zaposlovanja-mladih/
https://www.mreza-mama.si/trainee-e-platforma-za-krepitev-zaposlovanja-mladih/
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03. 
KAKOVOST 
MLADINSKEGA 
DELA

Kakovost mladinskega dela je eden izmed ključnih izzivov, s kat-
erim se srečuje mladinski sektor tako na nacionalni kot na ev-
ropski ravni. Z namenom razvijanja kakovosti in spremljanja 
učinkov mladinskega dela na Mreži MaMa izvajamo tudi projekte, 
ki postavljajo temelje kakovostnega mladinskega dela. 

Logbook 2.0 
V okviru projekta Europe Goes Local smo nadaljevali z drugo fazo 
pilotnega projekta Logbook, ob podpori programa Erasmus+: Mla-
di v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. Naš 
cilj v drugi fazi projekta je bil vključiti čim širši krog občin, v katere 
bomo implementirali orodje Logbook za beleženje in spremljanje 
učinkov mladinskega dela. Z začetkom leta 2020 smo tako v pro-
jektu pozdravili pet novih občin: mestni občini Maribor in Celje 
ter občine Škofja Loka, Krško in Zagorje ob Savi. Logbook sedaj 
v Sloveniji vključuje že 8 občin, znotraj le-teh pa 26 mladinskih 
centrov, ki v letu 2020 uporabljajo orodje.

Za novo vključene občine in mladinske centre smo izvedli uvod-
no srečanje in usposabljanje za uporabo orodja, kjer se nam je 
pridružil tudi idejni vodja Logbooka, Jonas Agdur. Uporabnikom 
smo nudili tehnično in vsebinsko podporo pri uporabi orodja, ki se 
je kot posebej pomembna izkazala v času epidemije, ko so mla-
dinski centri svoje aktivnosti preselili v digitalno okolje. V sodelo-
vanju z mrežo KEKS smo s tem namenom oblikovali priporočila 
za beleženje aktivnosti digitalnega mladinskega dela. Poleti, ko 
so nam epidemiološke razmere omogočale izvajanje aktivnosti v 
živo, smo na podpornih terenskih obiskih obiskali vse mladinske 
centre in občine, ki so vključene v projekt. 

Ustanovili smo regionalni odbor občin, ki deluje kot posvetovalni 
organ projekta in ga sestavljajo predstavniki in predstavnice vseh 
osmih vključenih občin, predstavniki Nacionalne agencije Movit 
in Urada RS za mladino. Regionalni odbor se je letos sestal dvakrat, 
udeležili pa smo se tudi zasedanja glavnega odbora mreže KEKS, 
kjer smo predstavili predloge in ideje v zvezi z Logbookom, ki 
smo jih prepoznali tekom dela na terenu.   

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
http://www.mreza-mama.si/logbook/
https://www.mreza-mama.si/pilotni-projekt-logbook-2-0-vkljucuje-nove-obcine/
https://www.mreza-mama.si/pilotni-projekt-logbook-2-0-vkljucuje-nove-obcine/
https://www.mreza-mama.si/logbook-na-obisku-v-2020/
https://www.mreza-mama.si/logbook-2-0-ii-srecanje-regionalnega-odbora/
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Ljubljana

Škofja Loka

Konec leta je ponovno zaznamovala letna evalvacija, ki nam daje 
vpogled v glavne kazalnike mladinskega dela za tekoče leto, na 
podlagi katerih lahko razvijamo kakovost mladinskega dela. Pred 
začetkom letne evalvacije smo se skupaj z vsemi uporabniki ses-
tali na spletnem srečanju, ki je bilo namenjeno pripravi in pred-
stavitvi posodobljenih evalvacijskih orodij. Po prejetih rezultatih 
letne evalvacije smo na spletnih lokalnih obiskih v vseh vključenih 
občinah skupaj z uporabniki interpretirali in analizirali rezultate 
letne evalvacije, pri občinah, ki so v projekt vključene že drugo 
leto, pa smo lahko vrednotili napredek v primerjavi s prejšnjim 
letom. Rezultati kažejo na izboljšanje različnih kazalnikov mladin-
skega dela, predvsem na področju participacije, vpliva in varnosti, 
ki jo mladi občutijo v mladinskih centrih. 

Po uspešnem zaključku obeh pilotnih faz projekta smo oblikovali 
trajnostni model uporabe orodja Logbook v Sloveniji, zato z ve-
seljem sporočamo, da orodje ostaja v slovenskih mladinskih cen-
trih in občinah, ki bodo razvijali kakovost mladinskega dela tudi v 
prihodnje.

Logbook 2.0

http://www.skuc.org
http://ostriga.org/
https://www.mreza-mama.si/pricenja-se-letna-evalvacija-v-logbooku/
https://www.mreza-mama.si/pricenja-se-letna-evalvacija-v-logbooku/
https://www.mreza-mama.si/rezultati-letne-evalvacije-v-logbooku-so-tu/
https://www.mreza-mama.si/rezultati-letne-evalvacije-v-logbooku-so-tu/
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Novo 
mesto

Celje

Maribor

Zagorje 
ob savi

krŠko

Brežice

http://www.lokalpatriot.si/
http://www.lokalpatriot.si/
http://www.mc-celje.si/
https://mkc.si/
https://www.mczos.si/
https://www.mczos.si/
http://www.mc-krsko.si
http://www.zptm.si/
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Mreža MaMa je že vrsto let vpletena v spodbujanje mladih k ak-
tivni participaciji v družbi skozi proces mladinskega dialoga.

Projekt mladinskega dialoga: Vsi smo EU 
Letos nas je v okviru projekta Vsi smo EU, financiranega preko 
programa Erasmus+: Mladi v akciji, v začetku leta čakala sklep-
na aktivnost in sicer dvodnevna zaključna nacionalna konferenca 
mladinskega dialoga. Konferenca, ki se je je udeležilo 120 mla-
dih, je skozi pester program omogočila, da so mladi vzpostavili 
konstruktiven dialog z nacionalnimi in evropskimi odločevalci, 
med katerimi so bili minister za izobraževanje, znanost in šport, 
dr. Jernej Pikalo, Irena Joveva, dr. Milan Zver, dr. Klemen Grošelj 
in dr. Milan Brglez. 

Na konferenci smo odprli prostor za dialog o temah 8. cikla mla-
dinskega dialoga: politična participacija, aktivno državljanstvo, 
izobraževanje, zaposlovanje, podjetništvo in digitalizacija. Skozi 
raznolike panele in dialoge z odločevalci so bili na konferenci 
predstavljeni tudi predlogi in ukrepi za izboljšanje položaja mla-
dih, ki so jih mladi skupaj s poslanci in poslankami v Evropskem 
parlamentu oblikovali skozi 7 regijskih srečanj projekta. V regijs-
ka srečanja je bilo vključenih preko 260 mladih ter mladinskih 
delavcev in vodij mladinskih centrov.

Predloge mladih smo zbrali tudi v zaključni publikaciji projekta z 
naslovom »Smo res vsi EU?«, ki je izšla v začetku letošnjega leta. 

04. 
MLADINSKI 
DIALOG

vključenih preko 
260 mLadih

7 ReGijSkih SreČANj

http://www.mreza-mama.si/vsi-smo-eu/
https://www.mreza-mama.si/vsi-smo-eu-nacionalna-konferenca-odlocevaci-naklonjeni-predlogom-mladih/
https://www.mreza-mama.si/vsi-smo-eu-nacionalna-konferenca-odlocevaci-naklonjeni-predlogom-mladih/
https://www.mreza-mama.si/smo-res-vsi-eu-zakljucna-publikacija-projekta-vsi-smo-eu/
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Projekt mladinskega dialoga: Mladokracija 
Letos nas je razveselila novica, da smo bili uspešni pri prijavi v 
program Erasmus+: Mladi v akciji in sicer KU3: Podpora za re-
formo politik s projektom Mladokracija – Mladi za demokracijo. 
Mladokracija je projekt, ki postavlja v ospredje mladega človeka in 
mu omogoča, da je aktiven državljan na vseh nivojih – lokalnem 
(regionalnem), nacionalnem in nadnacionalnem. Glavni cilj pro-
jekta je, da mlade seznanimo z delovanjem procesov odločanja 
na vseh ravneh aktivnega delovanja družbe ter jih aktivno vključi-
mo v dialoge z odločevalci, s katerimi bodo skupaj razmišljali o 
njihovi prihodnosti.

V okviru projekta smo do sedaj oblikovali dokument o aktivnem 
državljanstvu oziroma gradivo za udeležence, v katerem so pred-
stavljene ključne odločevalske institucije in procesi. Prav tako 
smo pripravili metodološki program regijskih in lokalnih dogod-
kov, ki jih bomo izvajali v sodelovanju z mladinskimi centri v Idriji, 
Sežani, Slovenskih Konjicah, Kamniku, Murski Soboti in Črnomlju. 
Izvedbo dogodkov smo morali zaradi epidemije prestaviti na kas-
nejši čas, kljub temu pa smo uspeli v letošnjem letu izvesti dva 
spletna dogodka z lokalnimi odločevalci in sicer v Murski Soboti 
in v Slovenskih Konjicah.

https://www.mreza-mama.si/mladokracija-mladi-za-demokracijo/
https://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2020/11/Mladokracija-Oblikovan-delovni-zvezek.pdf
https://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2020/11/Mladokracija-Oblikovan-delovni-zvezek.pdf


Projekt Evropske solidarnostne enote: 
Aktivno evropsko državljanstvo 

Nadaljevali smo s projektom Aktivno evropsko državljanstvo v 
okviru programa Evropska solidarnostna enota – pripravništva in 
zaposlitve. Skozi različne projektne aktivnosti smo mladim prib-
ližali evropske vrednote in solidarnost in tako krepili razvoj ev-
ropske družbe in skupnega sobivanja. 

Zasledovali smo tudi glavni cilj projekta, ki je umestiti vrednote 
solidarnosti v temeljne notranje akte mladinskih centrov. S tem 
namenom smo oblikovali dokument o solidarnosti, ki smo ga 
predstavili direktorjem in vodjem mladinskih centrov na prvem 

05. 
AKTIVNO 
DRŽAVLJANSTVO

http://www.mreza-mama.si/aktivno-evropsko-drzavljanstvo-ese/
https://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2020/08/Dokument-o-solidarnosti-predstavitev.pdf
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letošnjem Klubu MaMa. V okviru projekta smo realizirali tudi eno 
zaposlitev mlade osebe, ki je krepila svoje kompetence na po-
dročju mladinskega dela. 

»Brez vez(e) do službe«
Na Mreži MaMa sodelujemo pri projektu »Brez vez(e) do službe«, 
ki ga izvaja Društvo Mladinski ceh. Gre za projekt, financiran s stra-
ni Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport in se osredotoča na krepitev 
aktivnega državljanstva skozi spodbujanje zaposljivosti mladih. 

Projekt je namenjen vsem brezposelnim mladim med 15. in 29. 
letom starosti, ki želijo pridobiti kompetence s področja podjet-
ništva in/ali vsa potrebna znanja za izboljšanje svojega položaja 
na trgu dela. Tekom projekta bomo izvedli 6 usposabljanj Zapos-
litveni kamp in 4 usposabljanja Podjetniški začetek. 

V letošnjem letu smo na Mreži MaMa v okviru projekta izvajali 
module usposabljanj za mlade v okviru Zaposlitvenega kampa 
in sicer v živo smo izvedli usposabljanja v Idriji, Celju, Ljubljani 
in Mariboru, kasneje pa smo morali zaradi razmer usposabljanja 
prestaviti na splet. Digitalna usposabljanja smo izvedli v Kranju in 
Novem mestu. 

https://www.mreza-mama.si/projekt-brez-veze-do-sluzbe/
http://www.mladinski-ceh.si/
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Raznolikost mladinskega sektorja in področij, ki jih obravnava, 
kliče po povezovanju z drugimi sektorji. Povezovanje je stalnica 
na Mreži MaMa, uspešna sodelovanja pa smo navezali tudi v letu 
2020. 

EUYOU (EU and YOUth)
Kot vodilni partner smo nadaljevali z izvajanjem projekta 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. 

V izvedbo ozaveščevalnih dogodkov in ostalih projektnih aktiv-
nosti smo vključili tudi 10 članic Mreže MaMa, s katerimi smo se 
letos sestali na partnerskem sestanku. V juniju smo izvedli dve 
on-line in eno off-line usposabljanje za mladinske delavce na 
temo projekta in načrtovanja lokalnih dogodkov. Usposabljanj se 
je udeležilo kar 26 mladinskih delavcev in  sicer iz 15 različnih 
mladinskih centrov. Skupaj smo pripravili 40 načrtov za imple-
mentacijo lokalnih dogodkov štirih tipov: spoznavni dogodki, 
medkulturni dogodki, dogodki na temo demokratične partici-
pacije in dogodki mladinskega dialoga. 

06. 
MEDSEKTORSKO 
SODELOVANJE IN 
POVEZOVANJE

http://www.mreza-mama.si/eu-and-youth-euyou/
https://ec.europa.eu/info/index_sl
https://ec.europa.eu/info/index_sl
https://www.euro-access.eu/programm/rights_equality_and_citizenship
https://ipm.si/
http://m-komunikacije.si/
https://www.mreza-mama.si/zacetek-usposabljanja-za-mladinske-delavce-projekta-euyou/
https://www.mreza-mama.si/zacetek-usposabljanja-za-mladinske-delavce-projekta-euyou/
https://www.mreza-mama.si/zakljucek-usposabljanja-za-mladinske-delavce-projekta-euyou/
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Med oktobrom in novembrom smo tako v sodelovanju z 10 mla-
dinskimi centri izvedli 32 lokalnih dogodkov različnega tipa, načr-
tovanih in prilagojenih na vsako lokalno skupnost posebej. Red-
no smo komunicirali s partnerji in skupaj pregledovali izvajanje 
projektnih aktivnosti na vmesnih partnerskih sestankih. Mladinske 
centre smo podprli tudi s pripravo komunikacijskega načrta za 
promocijo projekta v času izvajanja dogodkov. V decembru smo 
organizirali pogovor s poslanci Evropskega parlamenta, v sklopu 
katerega smo za Erasmus+ študente ter prostovoljce Evrospke 
solidarnostne enote pripravili poučno predavanje o pravicah EU 
mobilnih državljanih ter strukturi Evropske unije.

Be a hero 
Kot partnerska organizacija sodelujemo v mednarodnem projek-
tu strateškega partnerstva Be a hero, ki ga izvaja Zavod VOZIM, sk-
upaj s partnerji iz Portugalske in Belgije ter ob podpori programa 
Erasmus+: Mladi v akciji. 

Projekt je namenjen opolnomočenju mladinskega sektorja skozi 
nadgradnjo kompetenc in strokovnega znanja s področja pro-
metne varnosti. Cilj projekta je mlade s skupnimi močmi in z ra-
zličnimi metodami ozaveščati o prometni varnosti, ki še vedno 
predstavlja pereč problem med mladimi. 

V letu 2020 smo oblikovali priročnik za mladinske delavce za delo 
z mladimi z gibalnimi ovirami in manj priložnostmi, izvedli smo 
spletni študijski obisk, kjer smo skupaj s partnerji spoznavali do-
bre prakse, prav tako pa smo pripravili ozaveščevalno kampanjo, 
v kateri smo mlade ozaveščali o prometni varnosti.  

https://www.mreza-mama.si/lokalni-dogodki-projekta-euyou/
https://www.mreza-mama.si/partnerski-sestanek-projekta-euyou/
https://www.mreza-mama.si/pogovor-z-eu-poslanci/
http://www.mreza-mama.si/be-a-hero/
http://www.vozim.si/en/
https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/posts/1834690370002811
https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/photos/a.288581057947091/1850902968381551/
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Europe Goes Local
Mreža MaMa je bila tudi letos del nacionalne delovne skupine v 
sklopu projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi 
mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga vodi Nacionalna agenci-
ja Movit. V juniju smo se sestali na srečanju delovne skupine v 
Divači, kjer smo pregledali izvedene projektne aktivnosti in načr-
tovali prihajajoče.

http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
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V okviru projektnega partnerstva Europe Goes Local smo v le-
tošnjem letu izvajali aktivnost »Predstavitev dobrih praks – Obči-
na na obisku«, katerih namen je bil povezati mladinske centre 
z občinami ter predstaviti dobre prakse občin na področju mla-
dine. Vsega skupaj smo izvedli 8 dogodkov, v zadnjih mesecih pa 
smo jih morali zaradi razmer prestaviti v virtualno okolje. Eval-
vacije so pokazale na izjemno uspešnost dogodkov, predvsem 
zaradi priložnosti za povezovanje, medsebojno deljenje izkušenj 
in prenos dobrih praks med občinami. Veseli nas, da tudi s tovrst-
nimi aktivnostmi prispevamo k razvijanju kakovostnega mladins-
kega dela na lokalni ravni.

Novembra je v sklopu projekta potekala letna konferenca občin 
“Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”, pri kateri smo 
sodelovali kot soorganizatorji. Konferenca, ki se je je udeležilo 50 
predstavnikov občin, je bila namenjena krepitvi podpornih struk-
tur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih sk-
upnostih ter mreženju predstavnikov občin, medsebojnemu pov-
ezovanju in izmenjavi dobrih praks. 

https://www.mreza-mama.si/obcina-na-obisku-v-celjskem-mladinskem-centru/
https://www.mreza-mama.si/obcina-na-obisku-v-celjskem-mladinskem-centru/
https://www.mreza-mama.si/konferenca-mladost-je-norost-po-obcini-skace-kjer-je-most-2020/
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Digitalni posveti Mreže MaMa 
Na Mreži MaMa smo v drugi polovici leta 2020 izvedli štiri dig-
italne posvete, ki so bili namenjeni povezovanju in medsebo-
jnemu deljenju izkušenj o mladinskem delu v času epidemije. 
Posveti so si sledili glede na prepoznane vsebinske potrebe mla-
dinskih centrov. Prvi posvet je bil namenjen deljenju dobrih praks 
in izpostavljanju težav, s katerimi se  mladinski centri srečujejo v 
času epidemije. Ob tem smo skupaj z mladinskimi delavci iskali 
primerne rešitve za izvajanje mladinskega dela v času epidemi-
je. Na drugem posvetu  smo pričeli z oblikovanjem smernic za 
delovanje mladinskih centrov v času novega vala koronavirusa. 
Tretji digitalni posvet predstavnikov mladinskih centrov je bil bolj 
neformalne narave, namenjen druženju, mreženju in predstavitvi 
skupnega dokumenta Vodenje in upravljanje mladinskega cen-
tra ter izvajanje mladinskega dela v času epidemije koronavirusa. 
Četrti digitalni posvet mladinskih centrov z delavnico “Nahranimo 
svojo dušo v času epidemije” je vodila supervizorka, psihotera-
pevtka in pedagoginja Tatjana Verbnik Dobnikar. Namenjen je 
bil predvsem skrbi za psihofizično kondicijo mladinskih delavcev 
v času epidemije. Posveti so se izkazali kot pomemben prostor 
mreženja in podpore mladinskih centrov, zato bomo s to prakso 
na Mreži MaMa nadaljevali tudi v prihodnje.

Digitalna srečanja mladinskega sektorja
Letos smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi digitalnih posvetov 
mladinskega sektorja skupaj z Uradom RS za mladino, NA Movit 
in Mladinskim svetom Slovenije, ki so nastali kot odgovor na po-
trebe mladinskih centrov in drugih organizacij v mladinskem sek-
torju po povezovanju v času epidemije. Ker so se ob vzpostavitvi 
novih praks dela z mladimi v času prvega vala epidemije v marcu 
in aprilu odpirala številna vprašanja in dileme, smo prvo digitalno 
srečanje mladinskega sektorja posvetili iskanju odgovorov na 
izzive, ki jih je pred mladinsko delo postavila epidemija. Z umir-
janjem razmer v maju so organizacije ponovno začele z izva-
janjem mladinskega dela v »fizični obliki«, ob tem so se porajala 
številna vprašanja in dileme: katere aktivnosti lahko izvajamo in 

07. 
PODPORA  
NAŠIH  
ČLANIC

https://www.mreza-mama.si/posvet-mladinski-centri-in-dejavnosti-mladinskega-dela-v-casu-koronavirusa-covid-19/
https://www.mreza-mama.si/2-spletni-posvet-mladinski-centri-in-dejavnosti-mladinskega-dela-v-casu-epidemije-koronavirusa-covid-19/
https://www.mreza-mama.si/3-spletni-posvet-mladinski-centri-in-dejavnosti-mladinskega-dela-v-casu-epidemije-koronavirusa-covid-19/
https://www.mreza-mama.si/4-posvet-mladinskih-centrov-z-delavnico-nahranimo-svojo-duso-v-casu-epidemije/
https://mlad.si/blog/digitalno-srecanje-mladinskega-sektorja/
https://mlad.si/blog/digitalno-srecanje-mladinskega-sektorja/
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katere še ne, kakšne so omejitve pri izvedbi posameznih aktivno-
sti, kakšne pogoje moramo zagotavljati za zakonito in varno izva-
janje aktivnosti. Tej temi je bil namenjen drugi digitalni posvet. V 
drugem valu smo organizirali še dve digitalni srečanji z naslovom 
»Mladigitalni (pre)skok na splet«, ki smo ju namenili vsebinskim 
izzivom digitalnega mladinskega dela. Tretje srečanje je bilo 
posvečeno neformalnemu izobraževanju, pridružil pa se nam je 
tudi Andreas Karsten iz raziskovalne mreže RAY. Četrto srečanje 
je bilo namenjeno digitalnemu mladinskemu delu. Pripravili smo 
ga v sodelovanju s Šolo retorike, saj smo krepili kompetence mla-
dinskih delavcev za izvajanje spletnih dogodkov z organizacijske-
ga, psihološkega in komunikacijskega vidika.

Klub MaMa
Tradicija produktivnega druženja z našimi članicami se je nadal-
jevala tudi v letu 2020. Na Mreži MaMa smo namreč organizirali 
dva Kluba MaMa, prvič pa smo izvedli tudi on-line Klub.

I. Klub MaMa v 2020 s 3. Skokom v poletje
Junija je v Celjskem mladinskem centru potekal I. letošnji Klub 
MaMa z našim tradicionalnim skokom v poletje.  Dopoldanski del 
programa je bil namenjen projektu EUYOU, ki ga Mreža MaMa 
izvaja skupaj s Inštitutom za politični menedžment – IPM, M ko-
munikacijami in 10 mladinskimi centri članicami. V nadaljevanju 
je Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice, 
predstavila projekt Green Sport Games, financiran s strani pro-
grama Erasmus+ Šport, na tokratnem Klubu pa smo gostili tudi 
novo v.d. direktorice Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores, 
ki se je udeležila pogovora s predstavniki mladinskih centrov. Kot 
običajno, smo tudi tokrat del Kluba prepustili članicam, ki so v 
zadnjem formalnem delu dneva predstavile dobre prakse v času 
epidemije. Drugi dan Kluba je potekal v zelo sproščenem vzduš-
ju, v luči mreženja, povezovanja in načrtovanja. Skupaj z mla-
dinskimi centri smo delili dobre prakse in pripravili načrte na po-
dročju informiranja in promocije mladinskega dela. Pogovarjali 
smo se tudi o zastopanju in potrebah članic, pri čemer je bila 
posebej izpostavljena potreba po ločevanju mladinskega dela od 
športa in kulture, kar je ponekod postala praksa pri združevanju 
organizacij v večje zavode.

https://www.mreza-mama.si/drugo-digitalno-srecanje-mladinskega-sektorja/
https://www.mreza-mama.si/prvi-del-mladigitalni-preskok-na-splet/
https://www.mreza-mama.si/drugi-del-mladigitalni-preskok-na-splet/
https://www.mc-celje.si/
https://www.mreza-mama.si/i-klub-mama-v-2020-s-3-skokom-v-poletje/
https://www.mreza-mama.si/i-klub-mama-v-2020-s-3-skokom-v-poletje/
https://www.mreza-mama.si/eu-and-youth-euyou/
https://www.sport-konjice.si/2020/02/28/green-sport-games/
https://www.mlad.si/blog/dolores-kores-mladinski-sektor-je-zatocisce-kjer-se-razvijajo-ideje-angaziranih-mladih/
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II. Klub MaMa z Zborom Kluba MaMa 2020
December smo otvorili z II. Klubom MaMa z Zborom Kluba MaMa, 
ki je prvič potekal v digitalni obliki. Klub MaMa smo začeli s preda-
vanjem profesorja dr. Tomaža Deželana na temo Novo državljan-
stvo mladih, ki je najnovejša raziskava, izdelana v začetku leta na 
temo aktivnega državljanstva in participacije mladih. Klub MaMa 
smo na podlagi teoretičnega uvoda nadaljevali z Zborom Klu-
ba MaMa, kjer smo najprej dopolnili osnovne dokumente Mreže 
MaMa in sicer v delovanje organov dodali, da se le ti lahko izva-
jajo na daljavo, vendar v primeru višje sile in izrednih razmer, kat-
erim smo priča danes. Ekipa Mreže MaMa je predstavila delovanje 
v prvem letu dela in tudi načrte za prihodnost. Klub MaMa se je 
zaključil ob bolj kulturnem in sproščenem vzdušju, ob glasbi Mar-
ka Hatlaka, saj se zavedamo, da je kultura eden izmed pomem-
bnih vsebinskih delov mladinskih centrov, skozi katero se mladi 
izražajo in pridobivajo neformalna znanja za njihovo življenje.

Spletno usposabljanje na temo duševnega zdravja mladih
Na Mreži MaMa smo letos združili moči z Mladimi Zmaji in pri-
pravili spletno usposabljanje z naslovom »Duševno zdravje mla-
dih in krizne intervence mladinskih delavcev«. Usposabljanje sta 
vodila Matic Munc, koordinator četrtnega mladinskega centra 
Mladi zmaji Črnuče in Jerneja Munc, psihosocialna svetovalka 
na Mladih zmajih. Duševno zdravje je tematika, ki ji moramo v 
mladinskih centrih, kot pomembnem neformalnem in varnem 
prostoru za mlade, zaradi trenutne situacije, ki je v naša življen-
ja prinesla veliko sprememb, nameniti še posebno pozornost. Ta 
poseben čas sprememb postavlja mlade pred nove izzive, ki  tako 
ali drugače povečujejo njihovo ranljivost ter poglabljajo duševno 
stiske.

https://www.mreza-mama.si/ii-klub-mama-z-zborom-kluba-mama-2020/
https://www.mreza-mama.si/spletno-usposabljanje-na-temo-dusevnega-zdravja-mladih/
https://www.mreza-mama.si/spletno-usposabljanje-na-temo-dusevnega-zdravja-mladih/
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Nacionalni spletni posvet mladinskega sektorja 2020
Nacionalni posvet mladinskega sektorja je dogodek, ki se ga 
mora udeležiti prav vsak, ki je na kakršenkoli način povezan 
z mladinskim sektorjem. Mreža MaMa se je tudi letos že tradi-
cionalno udeležila nacionalnega posveta, ki ga vsako leto orga-
nizira Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom 
Slovenije. Letošnji nacionalni posvet je prvič potekal v virtualni 
obliki, namenjen pa je tematiki Prostor in participacija za vse. Na 
posvetu je potekal pogovor z direktorico Urada RS za mladino, 
mag. Dolores Kores, o stanju in prihodnosti mladinskega sektorja, 
podeljena pa so bila tudi državna priznanja za izjemne dosežke v 
mladinskem sektorju za letošnje leto. Sledil je posvetovalni del po 
metodi odprtega prostora, v okviru katere so udeleženci posveta 
v devetih tematskih skupinah oblikovali konkretne predloge za kl-
jučne izzive tematikah mladinskega sektorja. Eno od tem je pred-
lagala tudi Mreža MaMa. Zaključke posveta in predstavitev pred-
logov smo imeli predstavniki mladinskega sektorja že na posvetu 
možnost predstaviti ministrici za izobraževanje, znanost in šport, 
dr. Simoni Kustec.

http://www.ursm.gov.si/si/
http://www.ursm.gov.si/si/
http://mss.si/
http://mss.si/
http://mss.si/
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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 pred-
stavniki mladih smo na tokratni seji obravnavali aktualne teme 
povezane z mladimi in načrte za prihodnje.

08. 
ZASTOPANJE

Jamstvo za mlade
Predstavniki različnih mladinskih organizacij, med drugim tudi 
Mreže MaMa, se združujejo v delovno skupino za izvajanje pro-
grama 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. 

6. seja sveta 
vlade rs za 
mLadiNo

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/6-seja-sveta-vlade-rs-za-mladino/
https://www.mreza-mama.si/6-seja-sveta-vlade-rs-za-mladino/
https://www.mreza-mama.si/6-seja-sveta-vlade-rs-za-mladino/
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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 mladin-
skem delu, ki predstavlja osrednjo evropsko platformo za razpra-
vo o najsodobnejših dosežkih na področju mladinskega dela in 
mladinske politike v Evropi. Mreža MaMa se je konvencije udeleži-
la 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. 

https://www.mreza-mama.si/3-evropska-konvencija-o-mladinskem-delu/
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/
https://www.eywc2020.eu/en/agenda/
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09. 
INFORMIRANJE 
IN DELJENJE 
DOBRIH PRAKS
Komunikacijski kanali Mreže MaMa 
Na Mreži MaMa vsako leto poskrbimo za informiranje in obveščan-
je naših članic, pa tudi širše javnosti. Z namenom doseganja čim 
večje ciljne publike o naših aktivnostih in aktualnem dogajanju v 
mladinskem sektorju informiramo preko naše spletne strani in so-
cialnih omrežij. V letošnjem letu smo za spletno stran napisali 141 
prispevkov, okrepili pa smo svoje delovanje na socialnih omrežjih, 
kjer smo skupno objavili kar 412 objav - Facebook 197, Instagram 
119 in Twitter 96 objav. Prav tako smo vsak mesec izdajali e-infor-
mator Mreže MaMa, članice pa smo redno obveščali o aktivnostih 
mladinskega sektorja v okviru tedenskih novičnikov. V letošnjem 
letu se je Mreža MaMa kar 28-krat pojavila v različnih medijih. 

412 objav! 96
objav

197
objav

119 
objav

http://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2018/03/Sporazum-IPF.pdf
https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/mrezamama/
https://twitter.com/mrezamama
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Kampanja »15 utrinkov za 15 let« 
Leto 2020 je bilo za Mrežo MaMa prav posebno, saj je praznova-
la svojo 15. letnico delovanja. V ekipi Mreže MaMa smo združili 
moči in ob tej priložnosti pripravili prav posebno kampanjo, ki je 
potekala na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Dvakrat 
tedensko smo na naše komunikacijske kanale objavljali različne 
vsebine, ki so nas spomnile na ključne trenutke našega dela. 

V okviru kampanje smo pripravili 15 infografik o preteklih projektih 
Mreže MaMa in 15 video vsebin, v katerih so mladinski delavci, 
direktorji in vodje članic ter drugi sodelujoči, ki so na kakršen koli 
način prispevali k uspešni zgodbi Mreže MaMa, skozi video zapise 
izpostavili kaj jim pomeni Mreža MaMa in kako jo vidijo v odnosu 
do celotnega sektorja.  V okviru kampanje smo izvedli tudi novi-
narsko konferenco ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgusta. 

15 infografik

https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa
https://www.instagram.com/mrezamama/?hl=en
https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/photos/1723642891107560
https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/videos/?ref=page_internal
https://www.mreza-mama.si/mednarodni-dan-mladih-2020-za-vecjo-vkljucenost-in-skupno-delovanje/
https://www.mreza-mama.si/mednarodni-dan-mladih-2020-za-vecjo-vkljucenost-in-skupno-delovanje/
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Padlet Mreže MaMa
Mladinski sektor je v letošnjem letu nedvomno dokazal, da se s 
svojo fleksibilnostjo in inovativnostjo več kot uspešno prilagaja 
razmeram, v katerih smo se znašli v času epidemije. Organizaci-
je so se odzvale različno, predvsem pa z veliko mero aktivnosti 
in zagonom, da kljub situaciji tako ali drugače vzpostavijo stik z 
mladimi. Ob tem pa so se razvijale tudi nove oblike in načini dela 
z mladimi, ki svoj navdih iščejo v digitalnem mladinskem delu.

Da bi uspešne zgodbe in prakse mladinskega dela postale glas-
nice obdobja, ki je vse postavilo pred velik izziv, smo se na Mreži 
MaMa odločili, da prakse s terena zberemo na enem mestu in 
tako je zaživel Padlet Mreže MaMa. Skupno platformo, namenje-
no izmenjavi dobrih praks na področjih digitalnega mladinskega 
dela, solidarnosti in prostovoljstva, smo vzpostavili tudi v 2. valu 
epidemije. 

Portal mlad.si
Že od leta 2011 uspešno urednikujemo portal mlad.si. O uspešnih 
zgodbah mladinskih centrov, priložnostih za mlade in aktualnem 
dogajanju smo informirali tudi v letošnjem letu. Portal na enem 
mestu ponuja vse aktualne informacije, ki jih mladi potrebujejo 
na poti v odraslost, del zgodbe portala pa še vedno ostaja mla-
dinski sektor, ki s svojimi vsebinami skrbi za večjo povezanost 
mladinskega sektorja Slovenije, boljšo informiranost mladih in 
posledično krepi vidnost mladinskega dela na nacionalni ravni.

Mobilna aplikacija Mreže MaMa
Za kvalitetno delovanje mladinskih centrov smo razvili mobilno 
aplikacijo MLADIM, preko katere je omogočena dodatna promo-
cija mladinskih centrov na mladim privlačen način. Aplikacijo si 
lahko prenesete iz trgovine GooglePlay (za uporabnike Android 
sistema), za uporabnike iOS sistema pa je na voljo v AppStore.

https://www.mreza-mama.si/padlet-mreze-mama-prakse-s-terena-na-enem-mestu/
https://www.mreza-mama.si/padlet-mreze-mama-v-casu-2-vala-epidemije-prakse-s-terena-na-enem-mestu/
https://www.mreza-mama.si/padlet-mreze-mama-v-casu-2-vala-epidemije-prakse-s-terena-na-enem-mestu/
https://www.mlad.si/
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.mreza_mama.android&hl=sl
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.mreza_mama.android&hl=sl
https://itunes.apple.com/cn/app/mladim/id1256697545?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/cn/app/mladim/id1256697545?l=en&mt=8
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Mreža KROJ 
Mreža MaMa se z Zavodom Nefiks in drugimi mladinskimi orga-
nizacijami povezuje v mrežo KROJ - mladinsko mrežo za karierni 
razvoj, v okviru katere smo v začetku letošnjega leta sodelovali 
na Kariernem tednu 2020 in na Kariernem središču v Ljubljani 
izvedli delavnico na temo digitalnih orodij, ki je bila namenjena 
mladim, ki vsakodnevno uporabljajo informacijsko-komunikacijs-
ko tehnologijo. V okviru mreže KROJ smo vzpostavili tudi karierni 
digitalni mladinski center.  

Heroji furajo v pižamah
Tudi letos smo nadaljevali uspešno sodelovanje z Zavodom 
VOZIM v družbeno odgovorni iniciativi Heroji furajo v pižamah, ki 
mlade in njihove starše ozavešča o prometni varnosti ter si priza-
deva k zmanjševanju števila voženj pod vplivom alkohola. Nedav-
no so heroji zakorakali v že 4. sezono, v kateri so glas dobili vplivni 
mladi. Gaja Prestor, Tim Gajser, Janja Garenbret, Štefan Hadalin 
in Blaž Janc so predstavniki mladih, ki v letošnji kampanji svojim 
sovrstnikom sporočajo: »Mladi si zaslužimo pohvalo, saj skupaj 
na cestah dosegamo hvale vredne in varne rezultate! Gremo še 
naprej.« V okviru projekta je potekal tudi posvet z mladimi v Mest-
ni občini Ptuj, na katerem so mladi različnim strokovnjakom in 
odločevalcem predstavili svoje predloge za zmanjšanje voženj 
pod vplivom alkohola ter škodljive rabe alkohola med mladimi.

10. 
PARTNERSKA 
SODELOVANJA

https://nefiks.si/
http://mreza-kroj.si/
http://karierniteden.mreza-kroj.si/
http://www.vozim.si/sl/
http://www.vozim.si/sl/
http://www.mreza-mama.si/heroji-furajo-v-pizamah/
https://www.mreza-mama.si/heroji-furajo-v-pizamah-zakorakali-ze-v-4-sezono/
https://mlad.si/blog/heroji-furajo-v-pizamah-na-ptuju/
https://mlad.si/blog/heroji-furajo-v-pizamah-na-ptuju/
http://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2018/03/Sporazum-IPF.pdf
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Na Mreži MaMa smo letos prejeli državno priznanje za kakovost-
no in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem 
sektorju, ki so bila podeljena v okviru Nacionalnega posveta mla-
dinskega sektorja.  Državno priznanje v mladinskem sektorju je 
najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju 
mladinskega dela oziroma njegove popularizacije, zato priznanje 
za nas pomeni ogromno potrditev, da skozi vseh 15 let našega 
delovanja delamo kakovostno in prispevamo k razvoju in krepit-
vi mladinskega sektorja. Tega pa seveda ne bi zmogli brez naših 
članic, s katerimi soustvarjamo in razvijamo uspešne zgodbe za 
mlade in celoten mladinski sektor. 

11. 
DRŽAVNO 
PRIZNANJE V 
MLADINSKEM 
SEKTORJU ZA 
LETO 2020

https://www.youtube.com/watch?v=cWYKRBzMTOM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M6E8lggnJz2IQWICipqn-QWlmvIo3rsU_fMjM3rQBzEYbu86Ld9Mz9AA
https://www.youtube.com/watch?v=cWYKRBzMTOM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M6E8lggnJz2IQWICipqn-QWlmvIo3rsU_fMjM3rQBzEYbu86Ld9Mz9AA
https://www.youtube.com/watch?v=cWYKRBzMTOM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0M6E8lggnJz2IQWICipqn-QWlmvIo3rsU_fMjM3rQBzEYbu86Ld9Mz9AA
https://www.mreza-mama.si/6968-2/
https://www.mreza-mama.si/6968-2/
http://www.mreza-mama.si/wp-content/uploads/2018/03/Sporazum-IPF.pdf
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12. 
KAJ BOMO 
POČELI V LETU 
2021?

V letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanjem projektnih aktivnosti 
tekočih projektov, pričeli pa smo tudi z nekaterimi svežimi. Aktivni 
bomo tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, predvsem pa 
bo naše glavno vodilo kakovostna izvedba projektov, v katere si 
bomo tudi v prihodnjem letu prizadevali vključiti naše članice 
mladinske centre. Izvajali bomo naslednje projekte: 

• Mreža mladinskih delavcev (Erasmus +)
• Mladinski delavci za duševno zdravje mladih (Erasmus +)
• Be a hero (Erasmus +)
• Trainee (Erasmus +)
• Mladokracija (Erasmus +)
• EUYOU (Rights, Equality and Citizenship, Evropska komisija)
• Logbook (partnerstvo z NA Movit, URSM in občinami)
• rEUralna Evropa: Promocija EP v ruralnih okoljih in dialog mla-

dih z evropskimi poslanci (Evropski parlament)

V okviru rednih aktivnosti bomo na Mreži MaMa nadaljevali z 
(digitalnimi) posveti mladinskih centrov, znotraj Mreže MaMa pa 
bomo vzpostavili mrežo digitalnih mladinskih centrov. Naše de-
lovanje bo usmerjeno v usposabljanja mladinskih delavcev, za-
govorništvo in informiranje ter iskanje kreativnih poti, s katerimi 
bomo naslovili aktualne teme mladinskega sektorja in mladih.

AKTIVNOSTI MREŽE MaMa OMOGOČAJO: 
Naše prostovoljno delo, organizacije članice Mladinske mreže 
MaMa, Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, NA MOVIT, 
KEKS in Evropska komisija. 

https://www.ess.gov.si/
https://www.ess.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.ursm.gov.si/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/
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