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Pozdravljen_a. 

Z mesecem aprilom smo dokončno vstopili v pomlad. V duhu vihravosti, ki je značilna 
za mesec april, je bilo tudi dogajanje na Mreži MaMa precej pestro, raznovrstno in 
barvito. Aktivno smo se udejstvovali na usposabljanjih v sklopu različnih projektov, 

hkrati pa smo se preizkušali v načrtovanju in izvajanju novih aktivnosti. Pa poglejmo 
kaj vse smo na Mreži MaMa počeli v mesecu aprilu… 

V začetku meseca je k nam zapihal svež veter. Z razpisanim delovnim mestom za 
mladinskega delavca – pomočnika vodje projektov, v okviru razpisa Urada RS za 
mladino »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, smo 

medse sprejeli novo sodelavko. Leja, dobrodošla! 

Z okrepljeno ekipo Mreže MaMa smo nadaljevali na različnih usposabljanjih. V okviru 
projekta ReYion je v Mladinskem centru Krško potekalo tridnevno usposabljanje na 
temo razvoja mladinskih iniciativ na podeželju. V mesecu aprilu smo z usposabljanji 

nadaljevali tudi v okviru projekta MLADIM. V Idriji smo izvedli usposabljanje z 
naslovom Evalvacija mladinskega dela. Število izvedenih usposabljanj v projektu 

MLADIM tako sedaj šteje že kar 61. 

V sodelovanju z Zavodom MISSS in Mrežo L'MIT je Mreža MaMa pripravila prvo 
Usposabljanje za mladinske delavce na področju informiranja in svetovanja, kjer so 

mladinski delavci pridobili kompetence informiranja in svetovanja ter spoznali različne 
komunikacijsko-informacijske platforme. 

Ekipa Mreže MaMa se je v aprilu mudila tudi na študijskem obisku v nemškem mestu 
Oldenburg, kjer smo pobliže spoznali dobre prakse socialnega vključevanja v nemških 
mladinskih centrih. Več V sklopu mednarodnega strateškega partnerstva ReYion, v 

katerega je vključena tudi Mreža MaMa, pa je v Italiji potekalo tretje srečanje 
partnerjev z namenom izmenjave dobrih praks. Več 

Novost, s katero smo na Mreži MaMa pričeli v mesecu aprilu je kampanja Delam za 
nedoločeno rast, ki je nastajala v sklopu projekta Koalicija mladih. Z iskanjem 
odgovorov na vprašanje (Za)kaj se mladim splača delat? kampanja poudarja 
pomen aktivnega vključevanja mladih v družbene procese, njihove participacije na 

trgu dela, pa tudi pridobivanja izkušenj skozi prostovoljno delo in neformalno 
izobraževanje. Več 
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Napovedujemo… 

V maju napovedujemo Zaključno konferenco v okviru projekta Youth Coalition: West 
Balkan Window, ki se bo odvijala med 8. in 10. majem 2018 v Ljubljani. V 

polnem teku so tudi priprave na Nacionalno konferenco strukturiranega dialoga, ki bo 
potekala 9. maja 2018 v Hiši EU v Ljubljani. Mreža MaMa vse mlade vabi k 

udeležbi! Prijava 

 

Kar pestro je bilo aprila na Mreži MaMa, a kot kaže nam tudi po prvomajskem oddihu 
ne bo dolgčas! 

 

Ekipa Mreže MaMa 
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Sodelovanje z Zavodom IPF 

 

Mreža MaMa je v mesecu marcu 2018, skupaj z Zavodom za uveljavljanje pravic 
izvajalcev in proizvajalcev fenogramov Slovenije (IPF) podpisala sporazum za 
določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah, ki so 
organizirane s strani organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov v 
Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega ... 

 
 

Projekt ReYion čaka le še izid priročnika 

 

Pravkar se je iz čudovitega podeželskega mesteca Cori, ki leži 44 km južno od Rima 
vrnila naša zunanja sodelavka na projektu Reyion Maja Moškerc. Med 19.4 in 
21.4.2018 je namreč tam potekalo tretje srečanje partnerjev v projektu ReYion, ki je 
osredotočen na opolnomočenje mladih na področju delovanja mladinskega sektorja 
na ... 
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Sodelovanje v kampanji »Delam za nedoločeno 
rast« 

 

Na Mreži MaMa pričenjamo z izvedbo kampanje "Delam za nedoločeno rast", ki smo 
jo v sklopu projekta Koalicija mladih, ki naslavlja temo strukturiranega dialoga ter s 
tem krepi aktivno državljanstvo, soustvarjali skupaj z mladimi. Mladi udeleženci 
projekta so izpostavili različna razmišljanja, strnjena v tematskem vprašanju 
kampanje: (Za)kaj se mladim splača ... 

"Študijski obiski so odlična priložnost, da se 
učimo drug od drugega!" 

 

Med 9. in 14. aprilom 2018 se je Mreža MaMa skupaj s štirimi mladinskimi centri 
(Mladinski center Zagorje ob Savi, Celjski mladinski center, Zavod BOB in Mladinski 
center Dravinjske doline) v sklopu projekta Socialno vključevanje v mladinskih centrih 
mudila na študijskem obisku na severu Nemčije v mestu Oldenburg, kjer je ... 
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"V Ljubljani na področju informiranja dobili nove 
Jimmy-je" 

 

V petek, 13. in soboto, 14. aprila 2018 je Mreža L'MIT v sodelovanju z Mrežo MaMa 
in Zavodom MISSS organizirala Usposabljanje za mladinske delavce na področju 
informiranja, po modelu Jimmy, Evropske agencije informiranja in svetovanja ERYCA 
(European Youth Information and Counselling Agency). Dvodnevno usposabljanje je 
potekalo v prostorih ... 

Poziv za promotorje zdravlja v okviru projekta Za 
zdravje mladih 2.0 

 

Mreža MaMa je partnerska organizacija v projektu Za zdravlje mladih, 
namenjenega  spodbujanju zdravega življenjskega sloga mladih. V prvem ciklu 
projekta iščemo vsaj 45  mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev za udeležbo na 
usposabljanjih in nadaljnje izvajanje programov za spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga med mladimi. Terminska izvedba*: 4.-6. maj 2018 – Ajdovščina 
11.-13. maj 2018 ... 
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»Delam za nedoločeno rast« 

 

Napovedujemo kampanjo v okviru projekta Koalicija mladih   Kampanja Delam za 
nedoločeno rast izhaja iz potreb mladih in je nastajala v soustvarjanju skupaj z 
mladimi. Ključno vprašanje, zastavljeno s strani mladih na različnih aktivnostih 
znotraj projekta Koalicija mladih, je (Za)kaj se mladim splača delat? Ob vseh 
možnostih in različnih načinih zaslužka, ki ... 

"Usposabljanje v okviru projekta Reyion, posadilo 
novo seme!" 

 

Mreža MaMa je med 5. in 7. aprilom, v MC Krško, organizirala tridnevno 
usposabljanje na temo razvoja mladinskih iniciativ na podeželju. Usposabljanje je 
potekalo v sklopu projekta ReYion, katerega cilj je s pomočjo organizacij iz različnih 
držav razviti mladinske storitve na podeželju. Projekt ReYion Mreža MaMa izvaja 
skupaj s partnerskimi organizacijami iz ... 
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Študijski obisk v okviru projekta SIYC v Nemčiji 

 

Projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih (Social Inclusion in Youth Centers) 
je 24 mesečni projekt, ki ga Mreža MaMa pripravlja v sodelovanju s partnerji iz 
Estonije (ANK), Latvije (Youth Leaders Coalition) in Nemčije (Jugendkulturundarbeit 
Oldenburg) in  je financiran s strani programa Erasmus+. V okviru projekta se je 
ekipa Mreže MaMa skupaj s članicami ... 

Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga: 
Koalicija mladih 

 

Mreža MaMa vas v okviru projekta Koalicija mladih vabi na Nacionalno konferenco 
strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci, ki bo potekala na Dan Evrope, 9. 
maja 2018, med 10. in 14. uro, v Hiši Evropske unije (Dunajska cesta 20, 1000 
Ljubljana). Zakaj je tvoja udeležba pomembna? Nacionalna konferenca, ki jo Mreža 
... 
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Zaključna konferenca: Youth Coalition 

 

Mladinska mreža MaMa vas vabi na ZAKLJUČNO KONFERENCO v okviru projekta 
Youth Coalition: West Balkan Window, namenjenega krepitvi lokalnih skupnosti in 
prenosu dobrih praks, na področju strukturiranega dialoga in socialnega vključevanja, 
med partnerskimi organizacijami iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. 
Zaključna konferenca bo potekala v Ljubljani in sicer med ... 

Regijsko srečanje v Velenju 

 

Mreža MaMa je v četrtek, 29.3.2018, v okviru projekta Koalicija mladih (Erasmus+) 
organizirala že 10. regijsko srečanje na Kariernem središču v Velenju med 
predstavniki mladinskih centrov in predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje OS 
Velenje. S strani mladinskih centrov so se regijskega posveta udeležili: Uroš Pajenk 
(Mladinski kulturni center Slovenj Gradec), Marko Pritržnik (Mladinski center ... 
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Izmenjava dobrih praks v Beogradu uspela 

 

Mreža MaMa je od ponedeljka, 26.3., do četrtka, 29.3.2018, skupaj s partnerji iz 
Bosne in Hercegovine ter Srbije v sklopu projekta Youth Coalition: Western Balkan, 
sodelovala na vmesnem štiridnevnem srečanju v Beogradu. Na srečanju so sodelovali 
tudi članice MC Hiša mladih Ajdovščina, MC Bled, MC Dravinjske doline in Epicenter 
Piran. V sklopu ... 

 
 
 

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 
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