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Pozdravljen_a. 

Poletje se približuje s polno paro, kljub temu pa počitka še ni na vidiku. V mesecu 
maju smo bili na Mreži MaMa zelo aktivni. Zaključili smo z dvema projektoma, 

organizirali kar nekaj novih usposabljanj … pa še bi lahko naštevali. 

Preden začnemo, bi vas radi obvestili, da v okviru nove uredbe EU o varstvu 
podatkov, zbiramo soglasja o nadaljnjem prejemanju e-novic. Da bi naše e-novice 

prejemali tudi v prihodnje, vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec. 

Na Mreži MaMa smo ob zaključku projekta Koalicija mladih, na Dan Evrope, 9. maja, 
organizirali Nacionalno konferenco strukturiranega dialoga, kjer smo mlade aktivno 
vključili v dialog z odločevalci. Ob 9. maju smo zagnali tudi nov projekt Nacionalni 

natečaj za novinarske nagrade, namenjen mladim novinarjem. Več 

S tridnevno zaključno konferenco v Ljubljani se je končal projekt Youth Coalition: 
West Balkan Window, na evalvacijskem srečanju pa smo gostili predstavnike 

partnerskih organizacij iz projekta Youth Workers Academy, ki so se veselili izida 
priročnika »Nič o nas brez nas«.  

Projekt MLADIM je vse mlade razveselil z novimi in svežimi usposabljanji. V prostorih 
naše članice, Mladinske postaje Moste, smo prvič izvedli usposabljanje z naslovom 

Razširi svojo socialno mrežo in se aktivno vključi v družbo! 

Na Instagramu Mreže MaMa nadaljujemo z izvedbo ozaveščevalne kampanje Delam 
za nedoločeno rast, ki so se ji pridružili številni mladi, med njimi tudi pevka Lea Sirk, 
ki je letos zastopala naše barve na pesmi Evrovizije. Vsi mladi še vedno lepo vabljeni, 

da se nam pridružijo! Več 

V juniju napovedujemo zaključni dogodek projekta ReYion, ki bo potekal v 
Mladinskem centru Zagorje ob Savi, 19. junija 2018, na dogodku »Skok v poletje« 

pa bomo poskrbeli za neformalno druženje članic Mreže MaMa. 

Več informacij sledi kmalu - spremljajte nas! 

Ekipa Mreže MaMa 

http://www.mreza-mama.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF9OcmstqL1zK678x4Exk3Uix-ykVpifCW3cC0UOp5kSakrQ/viewform
http://www.mreza-mama.si/projekt-koalicija-mladih/
http://www.mreza-mama.si/koalicija-mladih-odlocevalcem-predstavila-ukrepe-za-izboljsanje-polozaja-mladih/
http://www.mreza-mama.si/vabilo-k-sodelovanju-v-novinarskem-natecaju-2018/
http://www.mreza-mama.si/youth-coalition-tokrat-v-ljubljani/
http://www.mreza-mama.si/youth-coalition/
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http://www.mreza-mama.si/nic-o-nas-brez-nas/
https://www.facebook.com/MladinskaPostajaMoste/
https://www.instagram.com/mrezamama/
http://www.mreza-mama.si/delam-za-nedoloceno-rast/
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http://www.mreza-mama.si/zakaj-dela-lea-sirk/
http://www.mreza-mama.si/vabilo-mladim-k-sodelovanju-v-kampanji-delam-za-nedoloceno-rast/
http://www.mreza-mama.si/reyion-rural-empowerment-youth-initiatives-organisations-networking/
https://www.mczos.si/


"Volit grem!" 

 

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo 
informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja za državljanstvo in socialno 
vključevanje. Gre za usposabljanja mladih brezposelnih oseb, ki želijo spoznati načine 
aktivnega vključevanja v lokalno skupnost, osvojiti socialno mreženje v teoriji in 
praksi ter ... 

 
 

Pobude mladih tudi v rokah vseh kandidatnih 
strank 

 

Na Mreži Mama smo v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije ob Dnevu Evrope, 
9. maja 2018, na zaključni prireditvi »Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga: 
KOALICIJA MLADIH«, predstavili 72 konkretnih pobud in predlogov za izboljšanje 
stanja organizirane in neorganizirane mladine v Sloveniji. Ukrepi so nastali na 12 
regijskih dogodkih v enoletnem dialogu ... 
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Mentorstvo pri kariernem načrtovanju z Miranom 
Moranom 

 

Razvoj kariere je dejaven proces pridobivanja različnih spretnosti, izkušenj in znanja 
in vključuje tako formalno, kot neformalno in priložnostno obliko učenja. Verjamemo, 
da se pedagoški delavci na izobraževalnih ustanovah po Sloveniji po svojih najboljših 
močeh trudijo pripravljati mlade na izbiro poklica, imajo pa za razvoj kariere 
mladostnikov velik pomen predvsem ... 

 
 

Kako ustrezno oceniti mladinsko delo? 

 

V ponedeljek, 15. maja 2018, je Mreža MaMa izvedla usposabljanje projekta MLADIM 
v okviru modula: Vrednotenje mladinskega dela. Tokrat smo se srečali v prostorih 
naše članice, Celjskem mladinskem centru. Usposabljanje je potekalo pod vostvom 
izkušene mladinske delavke Karmen Murn. V prvem delu usposabljanja so se 
udeleženci spoznali z osnovami vrednotenja, z ... 
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Predvolilna soočenja: Mladinska politika 

 

V torek, 15.5. in četrtek, 17.5.2018, Mladinska postaja Moste organizira predvolilni 
soočenji s poudakom na aktualnih temah za mlade. Pobude s strani mladih, ki smo 
jih zbrali v okviru projekta Koalicija mladih, bo v četrtek, 17.5., predstavila tudi Mreža 
MaMa. Mladi bodo lahko političnim strankam zastavili svoja vprašanja, ki se dotikajo 
... 

 
 

Youth Coalition tokrat v Ljubljani 

 

Mreža MaMa je v okviru projekta Youth Coalition: West Balkan Window organizirala 
Zaključno konferenco, ki je potekala od srede, 8.5. do petka 11.5.2018, v Ljubljani. 
Projekt Youth Coalition je bil namenjen krepitvi lokalnih skupnosti in prenosu dobrih 
praks. Mreža MaMa  že več let uspešno izvaja strukturiran dialog – dialog med ... 
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Nič o nas brez nas! 

 

Socialna izključenost in vključenost sta dandanes še posebej odmevni temi sodobne 
družbe. Dejavniki, ki mladim otežujejo  vključevanje v družbo in njihovo aktivno 
participacijo so: socialne ovire, ekonomske ovire, invalidnost, učne težave, kulturne 
razlike, zdravstvene težave, geografske ovire. Posledica socialne izključenosti pri 
posamezniku je preprečeno polno sodelovanje v gospodarskem, družbenem in ... 

 
 

Ali veš, kje in kako lahko glasuješ? 

 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predstavitev alternativnih načinov in 
alternativnih terminov, ki so na voljo mladim ob glasovanju na predčasnih volitvah 
poslancev v Državni zbor v nedeljo, 3. junija 2018. Satistika kaže, da mladi med 18. 
in 30. letom ne hodijo na volišča. Zakaj?     Ker je to ravno tista nedelja, ko vas ne ... 
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Koalicija mladih odločevalcem predstavila ukrepe 
za izboljšanje položaja mladih 

 

Na Mreži MaMa smo ob počastitvi dneva Evrope z Nacionalno konferenco 
strukturiranega dialoga, zaokrožili enoletno izvajanje projekta Koalicija mladih, na 
kateri smo predstavili rezultate enoletnega dela z mladimi iz cele Slovenije - 60 
konkretnih pobud, ki smo jih v letu dni na 12 regijskih posvetih pripravili skupaj z 
mladimi iz ... 

 
 

(Za)kaj dela Lea Sirk? 

 

Na Mreži MaMa smo na družbenem omrežju Instagram zagnali ozaveščevalno 
kampanjo #DelamZaNedoločenoRast, ki smo jo pripravili na pobudo mladih iz 
lokalnih okolij po celi državi. S kampanjo želimo doseči, da mladi podajo svoje 
mnenje, odgovor na vprašanje (Za)kaj se mladim splača delat?, ter s tem nagovorijo 
svojo generacijo, svoje prijatelje ... 
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Vabilo k sodelovanju v novinarskem natečaju 
2018 

 

Na Mreži MaMa organiziramo Nacionalni natečaj za novinarske nagrade za mlade in 
malo manj mlade novinarje. Pobudo, ki je bila do sedaj usmerjena le na regijsko 
področje, želimo razširiti na nacionalno raven in odpreti prostor za dialog o temah, 
povezanih z mladimi. Novinarski natečaj 2018 je namenjen spodbujanju medijske 
obravnave zgodb ... 

 
 

Usposabljanja Mladim v maju 

 

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj... Ampak maj je že tu! In s seboj prinaša čisto 
nova in sveža usposabljanja v sklopu projekta Mladim: Evalvacija mladinskega dela, 
Vrednotenje mladinskega dela in Razširi svojo socialno mrežo in se aktivno vključi v 
družbo. pridruži se nam! :) RAZŠIRI SVOJO SOCIALNO MREŽO IN ... 
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VABILO MLADIM K SODELOVANJU V KAMPANJI 
DELAM ZA NEDOLOČENO RAST 

 

Vse mlade vabimo k sodelovanju v kampanji Delam za nedoločeno rast Kampanjo 
Delam za nedoločeno rast smo na Mreži MaMa soustvarjali z mladimi, ki se sprašujejo 
(Za)kaj se splača delat? Kampanja poteka na družbenem omrežju Instagram, kjer 
mladi podajajo svoja mnenja in stališča glede dela in v kratkih videih odgovarjajo na 
... 

 
 
 

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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