
 

 
 
 

avgust 2018 

Pozdravljen_a. 

Avgusta smo na Mreži MaMa izdali dve publikaciji in en video, bili mednarodno aktivni 
ter se pripravljali na jesen, ki bo polna aktivnosti! 

V začetku meseca smo se skupaj s partnerji iz Latvije ter Estonije mudili v Latviji na 
vmesnem srečanju v okviru projekta Socialno vključevanje v mladinskih centrih. Več 

o srečanju si lahko preberete tukaj. 

Ob mednarodnem dnevu mladih smo na Mreži MaMa obeležili tudi zaključek 
ozaveščevalne kampanje #DelamZaNedoločenoRast, potekala na družbenem omrežju 
Instagram. Ekipa Mreže MaMa je sporočilo kampanje povzela v kratkem zaključnem 

filmu. 

V okviru projekta Youth Coalition: West Balkan Window je Mreža MaMa je s partnerji 
iz Srbije ter Bosne in Hercegovine izdala priročnik za socialno vključevanje in 

strukturirani dialog v mladinskem delu. 

Konec meseca je izšla tudi zaključna publikacija projekta ReYion za mladinske 
organizacije na temo oblikovanja in upravljanja mladinskih pobud. 

Vabimo, da se prijavite na konferenco Mladimo prihodnost, ki bo potekala 13. 
septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na konferenco se prijavite 

tukaj. 

Za mladinske delavce, ki jih zanima področje socialnega vključevanja mladih iz 
marginalnih skupin Mreža MaMa v oktobru pripravlja mednarodni trening, na 

katerega se prijavite tukaj. 

 

Želimo vam, da se naužijete še čim več zadnjih sončnih žarkov! 

 

Ekipa Mreže MaMa 
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Predstavitev Evropske solidarnostne enote in 
delavnice programa Erasmus+: Mladi v Akciji 

 

Zavod Movit v četrtek, 6. septembra 2018 v Hiši EU v Ljubljani pripravlja otvoritveni 
dogodek programa Evropska solidarnostna enota ter predstavitev in delavnice 
programa Erasmus+: Mladi v akciji. Predstavitev programa Evropska solidarnostna 
enota bo potekala med 9.30 in 13.30 uro, seznanili pa se boste lahko tudi kakšne 
oblike projektov bo možno ... 

 
 

Priročnik za mladinske organizacije: oblikovanje 
in upravljanje mladinskih pobud 

 

Mreža MaMa je v okviru strateškega partnerstva sodelovala pri projektu Reyion, 
katerega namen je bil opolnomočiti mlade na ruralnih področjih v partnerskih 
državah. Cilj projekta je bil s pomočjo pregleda trenutnega stanja lokalnega okolja in 
predstavitve dobrih praks partnerskih organizacij, razviti mladinske storitve na 
podeželju. Da bi to dosegle so partnerske ... 
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Na konferenci Mladimo prihodnost s predlogi novi 
Vladi RS za izboljšanje stanja v mladinskem 
sektorju 

 

V Ljubljani bo 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču potekala konferenca 
Mladimo prihodnost, na kateri bomo med drugim govorili tudi o stanju v mladinskem 
sektorju v Sloveniji. Organizacije v mladinskem sektorju imamo namreč pomembno 
vlogo pri mladih predvsem na področjih neformalnega izobraževanja, zaposlovanja 
ter aktivnega državljanstva in participacije mladih. Poleg ... 

 
 

Konferenca Mladimo prihodnost 

 

Organizacije v mladinskem sektorju se že vrsto let trudimo mladim pomagati pri 
njihovem polnem vključevanju v družbo in gradnji boljše prihodnosti. V preteklih 
dveh letih smo aktivno izvajale tudi projekte, katerih cilj je vzpodbujanje aktivnega 
državljanstva za večjo zaposljivost mladih. Prek teh projektov smo pomagale 
številnim mladim pri pridobitvi najrazličnejših ... 
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Mednarodni trening v okviru projekta SIYC 

 

Na Mreži MaMa v okviru projekta Socialno vključevanje v mladinskih centrih, med 
1.  in 8. oktobrom v Celjskem mladinskem centru pripravljamo mednarodni trening. 
Trening je namenjen mladinskim delavcem, ki jih zanima področje socialnega 
vključevanja mladih iz marginaliziranih skupin (beguncev, Romov, mladih 
prestopnikov) in bi želeli sodelovati pri razvijanju strateških usmeritev, ... 

 
 

Mreža MaMa s partnerji pri projektu Youth 
Coalition: West Balkan Window izdala priročnik 

 

Mreža MaMa je s partnerji iz Bosne in Hercegovine ter Srbije sodelovala pri projektu 
Youth Coalition: West Balkan Window. V sklopu projekta je v sodelovanju partnerskih 
organizacij nastal Priročnik za socialno vključevanje in strukturirani dialog v 
mladinskem delu. V priročniku boste našli več zanimivih vsebin kot so; mentorski 
projekt Starejši ... 
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"Mladi vedo zakaj se splača delat!" 

 

Ob mednarodnem dnevu mladih na Mreži MaMa obeležujemo tudi zaključek 
ozaveščevalne kampanje #DelamZaNedoločenoRast. Kampanja je potekala na 
družbenem omrežju Instagram, kjer so mladi skozi kratke video posnetke odgovarjali 
na vprašanje (Za)kaj se mladim splača delat? Z iskanjem odgovorov na to vprašanje 
je kampanja poudarjala pomen aktivnega delovanja mladih in pridobivanja ... 

 
 

Mednarodni dan mladih 

 

Vodilna misel letošnjega mednarodnega dneva mladih, namenjenega opozarjanju na 
položaj mladih, ter težave s katerimi se srečujejo v obdobju prehoda v odraslost so 
“Varni prostori za mlade”. "Dolžnost vsakega izmed nas je, da mladim generacijam 
zagotovimo varno, moderno in kakovostno življenje s proaktivnim vključevanjem v 
lokalni, nacionalni in mednarodni prostor. Pomembno ... 
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Vmesno srečanje partnerjev SIYC v Latviji 

 

Mreža MaMa nadaljuje aktivnosti v projektu Socialno vključevanje v mladinskih 
centrih. Tokrat smo se s partnerskima organizacijama iz Estonije ANK in Latvije Youth 
Leaders Coalition srečali v Latviji, kjer oblikujemo program za trening, ki ga bomo v 
oktobru izvedli v Sloveniji. Ob tej priložnosti nam bodo v Latviji na področju 
socialnega ... 

 
 
 

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 

 
 

Mreža MaMa 2018 www.mreza-mama.si 
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