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Juhu poletje je že tu! Pa smo ga le dočakali. V teh toplih in sončnih dneh Mreža 
MaMa ni počivala, temveč je s polno paro opravljala svoje aktivnosti. Bili smo aktivni 
na mednarodnem področju, sodelovali na podelitvi priznanj in se z našimi članicami 

družili ob sproščenem vzdušju na pikniku Mreže MaMa. 

V času volitev smo politične stranke prosili, naj se opredelijo do pobud in predlogov 
mladih, ki smo jih zbrali v okviru projekta Koalicija mladih. Odgovore nam je 

posredovalo sedem kandidatnih strank. Zbrane odgovore si lahko ogledate tukaj. 

Bili smo prisotni tudi na podelitvi priznanj za Naj prostovoljec 2017, ki ga je že 
šestnajstič zapored izvedel Mladinski svet Slovenije, častni pokrovitelj pa je že nekaj 
let tudi predsednik države Borut Pahor. Kaj se je dogajalo na prireditvi in kdo so 

nagrajenci si lahko preberete tukaj. 

Naša zunanja sodelavka, Karmen Murn, nam je pojasnila kako uradno definicijo 8-ih 
ključnih kompetenc razumejo mladi in na kakšen način jim lahko približamo 

razumevanje le teh v mladinskem delu. Prispevek je na voljo tukaj. 

Bili smo tudi na usposabljanju YOCOMO v Rimu, kjer se je naš sodelavec pobliže 
seznanil z ETS kompetenčnim modelom za mladinske delavce, ki delujejo na 

mednarodnem področju. Kaj sploh je Evropska strategija usposabljanja (ETS) in kako 
si lahko na mednarodnem področju s kompetenčnim modelom pomagajo mladinski 

delavci lahko najdete na povezavi. 

Mreža MaMa se je v okviru projekta Europe Goes Local skupaj z delegacijo 17 
predstavnikov slovenskih občin in organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, 

udeležila študijskega obiska na Švedskem, kjer je spoznavala tamkajšnji model 
izvajanja mladinskega dela. Več 

Konec meseca pa smo organizirali zabaven piknik vseh mladinskih centrov, na 
katerem smo se ob sproščenem vzdušju družili, zabavali in igrali. Poleg zabavnega 

dela pa smo imeli tudi uradni del, kjer smo se seznanili z novo Strategijo EU za 
mlade, dosežki projekta Koalicija mladih in dosežki projekta ReYion. Več 
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V Mladinski postaji Moste smo v okviru projekta MLADIM izvedli usposabljanje 
Vrednotenje mladinskega dela. Več 

Tudi v mesecu juliju ne bomo počivali, saj za vas že pripravljamo nova usposabljanja 
v okviru projekta MLADIM. 

Želimo vam prijetno in sonca polno poletje! 

 
 

Ekipa Mreže MaMa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/usposabljanje-vrednotenje-mladinskega-dela/


Usposabljanje "Vrednotenje mladinskega dela" 

 

V sredo, 27. junija 2018, je v Mladinski postaji Moste potekalo usposabljanje 
Vrednotenje mladinskega dela v okviru projekta MLADIM. Usposabljanje je potekalo 
pod vodstvom Urbana Krevla, pomočnika vodje projektov  na Mreži MaMa. Vodja 
usposabljanja Urban Krevl je povedal: "Na usposabljanju so se udeleženci spoznali, 
katere kazalnike uspešnosti je smiselno spremljati na projektih ... 

 
 

Pregled aktivnosti na Mreži MaMa v letu 2018 

 

Prva polovica leta je za nami in pričenja se obdobje načrtovanja prihajajočih 
aktivnosti. V obdobju med junijem in decembrom bomo na  Mreži MaMa  izvedli 
najrazličnejše  aktivnosti, preko katerih bomo krepili tako kompetence mladih, kot 
tudi kompetence mladinskih delavcev in vodij mladinskih centrov. V septembru se 
zaključuje projekt MLADIM, zato bomo ... 
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Slovenski heroji osvojili Evropo 

 

Heroji furajo v pižamah, vseslovenska družbeno odgovorna iniciativa, ki poziva k 
zmanjšanju voženj pod vplivom alkohola med mladimi, je ponovno nagrajena. Tokrat 
z najvišjo mednarodno strokovno nagrado, ki jo Evropska unija podeljuje za delo na 
področju varnosti v cestnem prometu. Podjeljuje jo »European Road Safety Council«, 
ki prikazuje najboljše in ... 

 
 

Širimo glas prostovoljstva 

 

Mreža MaMa želi, da bi glas prostovoljstva dosegel čim večje število posameznikov, 
zato kot prostovoljska organizacija vabi mladinske centre, da vse mlade, svoje 
prostovoljce in mladinske delavce pozovejo k prijavi na prostovoljske e-novice 
Slovenske filantropije.  Prostovoljstvo je naše poslanstvo in vrednota ter kot način 
aktivne participacije mladih prispeva k pridobivanju kompetenc in ... 
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Skupaj smo skočili v poletje 

 

Mreža MaMa je v torek, 19.6.2018, v Mladinskem centru Zagorje ob Savi organizirala 
piknik vseh mladinskih centrov, na katerem smo se ob sproščenem vzdušju družili, 
zabavali in igrali. Poleg zabavnega dela pa smo imeli tudi uradni del, kjer smo se 
seznanili z novo Strategijo EU za mlade, dosežki projekta Koalicija ... 

 
 

Europe Goes Local: Mladinsko delo na Švedskem 

 

Med 21. in 25. majem se je delegacija 17 predstavnikov slovenskih občin in 
organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, mudila na študijskem obisku v 
švedskem mestu Göteborg, kjer so spoznavali model ter način izvajanja mladinskega 
dela na Švedskem in sistem za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu, ki ga je ... 
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Usposabljanja Vrednotenje Mladinskega dela 

 

Vabimo vas na usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom VREDNOTENJE 
MLADINSKEGA DELA. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo spoznati, kako 
meriti učinek mladinskega dela na posameznikih in organizaciji. Na usposabljanju 
bodo udeleženci spoznali: Katere kazalnike uspešnosti je smiselno spremljati na 
projektih in katere na programih. Kako kazalnike uspešnosti ustrezno interpretirati. ... 

 
 

Usposabljanje YOCOMO v Rimu 

 

Iz Rima se je pred nekaj dnevi vrnil naš sodelavec Urban, ki se je v organizaciji 
SALTO Youth in italijanske Nacionalne agencije, udeležil pilotnega trening 
usposabljanja YOCOMO, na temo ETS kompetenčnega modela za mladinske delavce, 
ki delujejo na mednarodnem področju. Kaj sploh je Evropska strategija usposabljanja 
(ETS) in kako si ... 
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Skok v poletje z Mrežo MaMa 

 
 

Osem Ključnih kompetenc 

 

Kompetence so v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta opredeljene kot 
»kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne 
kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, 
dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.” Kako uradno definicijo 
razumejo mladi in na kakšen način jim lahko približamo razumevanje ... 
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Priznanje v natečaju #NajProstovoljec prejela 
tudi naša sodelavka 

 

Včeraj, 4. junija 2018, je na Brdu pri Kranju potekala zaključna prireditev natečaja 
Prostovoljec leta 2017. Natečaj je letos že šestnajstič zapored izvedel Mladinski svet 
Slovenije, častni pokrovitelj natečaja pa je že vrsto let predsednik RS Borut Pahor, ki 
je v uvodnem govoru izrazil zahvalo in čestital Mladinskemu svetu Slovenije ... 

 
 

"Opredelitev kandidatnih strank do pobud in 
predlogov mladih" 

 

Na Mreži MaMa smo ob počastitvi dneva Evrope, 9. maja 2018, na zaključni prireditvi 
»Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga: Koalicija mladih«, predstavili 60 
konkretnih pobud, ki smo jih na 12 regijskih posvetih pripravili skupaj z mladimi iz 
cele Slovenije. Konferenca je postavila dobre temelje za začetek konstruktivnega 
dialoga med mladimi in odločevalci, ki ... 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mreza-mama.si/priznanje-v-natecaju-najprostovoljec-prejela-tudi-nasa-sodelavka/
http://www.mreza-mama.si/priznanje-v-natecaju-najprostovoljec-prejela-tudi-nasa-sodelavka/
http://www.mreza-mama.si/opredelitev-kandidatnih-strank-do-pobud-in-predlogov-mladih/
http://www.mreza-mama.si/opredelitev-kandidatnih-strank-do-pobud-in-predlogov-mladih/
http://www.mreza-mama.si/priznanje-v-natecaju-najprostovoljec-prejela-tudi-nasa-sodelavka/
http://www.mreza-mama.si/opredelitev-kandidatnih-strank-do-pobud-in-predlogov-mladih/


 
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 
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