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Pozdravljen_a. 

Kljub temu, da smo že globoko zakorakali v poletje, smo bili na Mreži MaMa aktivni 
tudi v juliju. Katere aktivnosti smo izvedli, kaj je novega na področju mladinskega 

dela in kaj nas čaka v jeseni, pa izveste v preletu mesečnih novic… 

S svojimi aktivnostmi nadaljujemo z delom na področju  participacije mladih in 
varovanja okolja. Na temo Navade mladih na področju krožnega 

gospodarstva smo pripravili kratko anketo. Anketa je še vedno aktualna, zato vse 
mlade, ki je še niste rešili vabimo, da kliknete tukaj. 

V MKC Slovenj Gradec smo v okviru projekta MLADIM  izvedli zadnje usposabljanje 
na temo Vrednotenje mladinskega dela. Skupaj s še devetimi organizacijami pa v 

mesecu septembru že pridno pripravljamo zaključno konferenco MLADIM, z naslovom 
MLADIMO PRIHODNOST. Na koledarju si rezervirajte datum 13. september in 

se nam pridružite. Zabavno bo! Več 

V preteklem mesecu sta Evropski parlament in Svet dosegla politični dogovor o 
predlogu Evropske komisije za lasten proračun in pravni okvir programa Evropske 

solidarnostne enote do leta 2020. Več 

S strani Urada RS za mladino pa smo prejeli odgovor na predloge, ki smo jih 
podali k nekaterim ukrepom Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za 

mladino 2013-2022 za leti 2018/2019. Celoten odgovor najdete tukaj.  

Podrobnosti o ostalih aktivnostih najdete na naši spletni strani in čeprav je mesec 
avgust že zelo blizu, Mreža MaMa ostaja aktivna. 

 

Izkoristite lepe dni in si napolnite baterije - za nove izzive, ki so pred nami! 

 

Ekipa Mreže MaMa 

 

http://www.mreza-mama.si/anketa-navade-mladih-na-podrocju-kroznega-gospodarstva/
http://www.mkc-sg.si/
http://www.mreza-mama.si/skupna-zakljucna-konferenca-mladimo-prihodnost/
http://www.mreza-mama.si/okrepljena-evropska-solidarnostna-enota/
http://www.mreza-mama.si/odgovor-na-pobude-in-predloge-clanic/
http://www.mreza-mama.si/


Akcija "Očistimo Slovenijo 2018" 

 

Ekologi brez meja mladinske centre vabijo, da se pridružite akciji Očistimo Slovenijo 
2018, ki bo letos potekala 15. septembra 2018, ko se bo v enem dnevu združilo več 
kot 370 milijonov ljudi iz 150 držav sveta. Tokratni poudarek je bolj kot čistilnim 
akcijam posvečen ozaveščanju o preprečevanju nastajanja odpadkov že pred in ... 

 
 

Odgovor na pobude in predloge Mreže MaMa in 
njenih članic mladinskih centrov 

 

Na Mreži MaMa smo s strani Urada RS za mladino prejeli odgovor na predloge, ki 
smo jih podali k nekaterim ukrepom Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za 
mladino 2013-2022 za leti 2018/2019. Naj spomnimo… V začetku meseca februarja 
smo na Mreži MaMa članice mladinske centre pozvali k pripravi pobud in predlogov 
na ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/5288-2/
http://www.mreza-mama.si/odgovor-na-pobude-in-predloge-clanic/
http://www.mreza-mama.si/odgovor-na-pobude-in-predloge-clanic/
http://www.mreza-mama.si/5288-2/
http://www.mreza-mama.si/odgovor-na-pobude-in-predloge-clanic/


Dobre prakse projektov 

 

Zavod Movit je po posameznih ključnih ukrepih v okviru programa “Erasmus+ Mladi v 
Akciji” zbral primere dobrih praks, med katerimi boste našli tudi projekt strateškega 
partnerstva Mreže MaMa Youth workers academy ter primere kakovostnega izvajanja 
mladinskega dela v lokalnem okolju preko projektov naših članic mladinskih centrov. 
Kaj sploh so dobre prakse? Zgodbe, ... 

 
 

Anketa: Navade mladih na področju krožnega 
gospodarstva 

 

Na Mreži MaMa nadaljujemo z delovanjem na področju aktivne participacije mladih in 
varovanja okolja. Tokrat raziskujemo navade mladih na področju krožnega 
gospodarstva. Odkrijte kaj je krožno gospodarstvo in si vzemite nekaj minut časa za 
našo prihodnost na področju varovanja okolja. In ne pozabite ankete deliti tudi med 
svojimi prijatelji. Anketa je dostopna TUKAJ . 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/dobre-prakse-projektov/
http://www.mreza-mama.si/anketa-navade-mladih-na-podrocju-kroznega-gospodarstva/
http://www.mreza-mama.si/anketa-navade-mladih-na-podrocju-kroznega-gospodarstva/
http://www.mreza-mama.si/dobre-prakse-projektov/
http://www.mreza-mama.si/anketa-navade-mladih-na-podrocju-kroznega-gospodarstva/


Evropski cilji mladih 

 

Na drugi evropski mladinski konferenci (EU Youth Conference) v okviru aktualnega 
cikla strukturiranega dialoga na temo "Mladi v Evropi - Kaj prihaja?", ki je potekala 
od 17. do 19. aprila 2018 v Sofiji, so bili na podlagi posvetovanj, izvedenih z več kot 
50.000 mladimi, sprejeti Evropski cilji mladih (European Youth ... 

 
 

Usposabljanje "Vrednotenje mladinskega dela" v 
Slovenj Gradcu 

 

V četrtek, 5. julija 2018, je v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec potekalo 
usposabljanje Vrednotenje mladinskega dela v okviru projekta MLADIM. V prvem 
delu usposabljanja so udeleženci spoznali na kakšne načine merimo učinke 
mladinskega dela na posameznikih in organizacijah ter osnove vrednotenja, kjer so 
izvedeli, katera področja mladinskega dela sploh vrednotimo, ... 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/evropski-cilji-mladih/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-vrednotenje-mladinskega-dela-v-slovenj-gradcu/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-vrednotenje-mladinskega-dela-v-slovenj-gradcu/
http://www.mreza-mama.si/evropski-cilji-mladih/
http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-vrednotenje-mladinskega-dela-v-slovenj-gradcu/


Skupna zaključna konferenca: Mladimo 
prihodnost 

 

Deset organizacij že pridno pripravlja dogodek, ki bo popestril začetek jeseni. Skupna 
zaključna konferenca nacionalnih operacij JR AD z naslovom Mladimo prihodnost se 
bo odvila 13. septembra 2018 na Gospodarskem razstavišču. Ideja za skupno 
zaključno konferenco je nastala v želji po večji vidnosti  in prepoznavnosti vseh 
vključenih nacionalnih projektov ter mladinskega ... 

 
 

Kampanja za mlade #EUandME 

 

Že veste, kaj počnete s strastjo in kako vam lahko EU pri tem pomaga? Počitnice so 
čas, ko lahko zaradi brezskrbnosti kreativno preživljamo svoj prosti čas in se 
osredotočimo na tisto, kar počnemo s strastjo. Ker nam je lahko pri tem v pomoč 
tudi EU, vas vabimo, da raziščete vse ugodnosti ... 

 
 
 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/skupna-zakljucna-konferenca-mladimo-prihodnost/
http://www.mreza-mama.si/skupna-zakljucna-konferenca-mladimo-prihodnost/
http://www.mreza-mama.si/kampanja-za-mlade-euandme/
http://www.mreza-mama.si/skupna-zakljucna-konferenca-mladimo-prihodnost/
http://www.mreza-mama.si/kampanja-za-mlade-euandme/


Usposabljanje na Finskem: "S podeželja do učne 
mobilnosti" 

 

Mednarodna mladinska organizacija Hyvärilä mladim nudi priložnosti za kakovostno 
učno mobilnost po vsej Evropi in med 22. in 27. oktobrom 2018 pripravlja seminar za 
mladinske delavce z naslovom"S podeželja do učne mobilnosti". Seminar  "S 
podeželja do učne mobilnosti" bo potekal v Mladinskem centru Hyvärilä (mesto 
Nurmesu) na Finskem in bo v ... 

 

Okrepljena Evropska solidarnostna enota 

 

Evropski parlament in Svet sta dosegla politični dogovor o predlogu Evropske 
komisije za lasten proračun in pravni okvir programa Evropske solidarnostne enote 
do leta 2020. Solidarnost je ena od temeljnih vrednot Evropske unije, ki povezuje 
evropske državljane. Program Evropske solidarnostne enote predstavlja ključni del 
prizadevanj Evropske unije, da okrepi participacijo in ... 

 
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 2017 www.mreza-mama.si 

http://www.mreza-mama.si/poziv-seminar-s-podezelja-do-ucne-aktivnosti-na-finskem/
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