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Postopek priprave letnega delovnega načrta 

Ta dokument je predlog Letnega delovnega načrta Mreže MaMa za leto 2023 (v nadaljevanju 

besedila LDN). Pripravili smo ga na podlagi strateških smernic delovanja Mreže MaMa ter 

skladno z izraženimi potrebami in pobudami članic Mreže MaMa. 

  

Postopek priprave in sprejema LDN in časovnica: 

  

●      Obravnava osnutka LDN Svet Mreže MaMa, oktober 2022 

●      Obravnava osnutka LDN Strokovnega sveta Mreže MaMa, oktober 2022 

●      Predstavitev osnutka LDN članicam mreže na Klubu MaMa, november/december 

2022 

●      Obravnava in sprejetje LDN 2023 Svet zavoda Mreže MaMa, februar 2023 

●      Obravnava in sprejetje LDN 2022 Zbor Kluba MaMa, februar/marec 2023 

●      Objava LDN 2023 na spletni strani Mreže MaMa, april 2023 

  

Mreža MaMa si glede na morebitno  situacijo povezano z epidemijo koronavirusa 

ali kakršnimikoli družbenimi negotovostmi pridružuje pravico do spremembe LDN 

2023. 

  

  

Dodatne informacije: maja.hostnik@mreza-mama.si 

  

  

Priprava: 

Mag. Maja Hostnik 
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Razvoj mladinskega dela 

UVOD 

Razvoj mladinskega dela vključuje izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce 

mladinskih centrov (začetnikov in izkušenih), mednarodne projekte. Gre za pridobivanje novih 

kompetenc in nadgradnjo oziroma osvežitev že pridobljenih kompetenc mladinskih delavcev. 

  

Razvoj mladinskega dela je izrednega pomena, saj s tem krepimo kadrovsko strukturo in s 

tem posledično kvaliteto mladinskih programov in projektov. 

  

V razvoj mladinskega dela uvrščamo tudi podporo mladinskim centrom pri pripravi in prijavi 

na projekte, predvsem mednarodne projekte, pri čemer pri razvoju mladinskega dela deluje 

tudi mednarodna pisarna za podporo mladinskim centrom za prijavo na projekte mednarodne 

mobilnosti. 
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Področje usposabljanja 

Cilj 2.1. v Strategiji – Vzpostavitev sistema usposabljanja za mladinske delavce, direktorje 

in vodje mladinskih centrov 

  

NAMEN: Z izobraževanjem povečamo usposobljenost za strokovno mladinsko delo in krepitev 

članic v odnosu do družbe ter skrbimo za izobraževanje profesionalnih in neprofesionalnih 

mladinskih delavcev, vodij, direktorjev mladinskih centrov za kvalitetno in usposobljeno delo 

z mladimi na številnih področjih. 

  

CILJI: 

1.    Vzpostavljen digitalni sistem in metodologija rednih usposabljanj za mladinske 

delavce novince in izkušene mladinske delavce do marca 2023. 

2.    Oblikovana mreža mladinskega dela s programom usposabljanj za izkušene 

mladinske delavce do marca leta 2023. 

3.    Sistemska ureditev usposabljanj za mladinske delavce povezane z razširjanje 

(diseminacija) rezultatov, vodenje organizacije v času sprememb, razumevanje 

vpliva projektov na okolje (učinki mladinskega dela), ulično mladinsko delo, digitalno 

mladinsko delo, zagovorništvo in zastopanje,  podpora mladim v duševni stiski. 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Izvedba izobraževanja za štiri ciljne skupine (direktorje mladinskih centrov, 

profesionalne mladinske delavce, neprofesionalne mladinske delavce ter novo 

zaposlene delavce v okviru Aktivne politike zaposlovanja). 

2. Izvedba ali koordinacija tako teoretičnega kot praktičnega dela izobraževanja. 

3. Izdelan katalog usposabljanj za leto 2023. 

4. Izdelan načrt dela delovne skupine in izvajanje usposabljanj po načrtu delovne 

skupine. 

  

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

AKADEMIJA REDNIH 

USPOSABLJANJ -  

usposabljanja za mladinske 

delavce (vodje, redno 

zaposlene in mladinske 

delavce). 

februar – 

december 

Izvedba vsaj štirih usposabljanj za mladinske 

delavce članic, glede na izraženo potrebo članic 

skozi leto. V izvedbo vključujemo zunanje 

strokovnjake in redno zaposlene. 

Izdelava kataloga in načrta usposabljanj za leto 

2023. 
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V celotnem programu sodeluje vsaj 80 

udeležencev. 

Razširjanje rezultatov 

izobraževanja/usposabljanj. 

Nabor vsebine za Akademijo rednih 

usposabljanj in vzpostavitev digitalnih 

usposabljanj: 

Novi mladinski delavci: Osnove 

mladinskega dela in digitalno mladinsko delo 

Vsi mladinski delavci in vodje: 

Informiranje, komuniciranje in promocija 

Mednarodna mobilnost in mladinsko delo 

Izkušeni mladinski delavci: Trening za 

trenerje (TBC) 

● Mladinski delavci in vodje: Zastopanje in 

zagovorništvo – diesminacija Mreža 
mladinskega dela –  

● Mladinska politika in Participacija in 
vključevanje (vzpostavitev digitalnih 
usposabljanj) 
Mladinski delavci: Duševno zdravje mladih 
in psihološka podpora mladim – diseminacija - 
ponovitev Mladinski centri za duševno zdravje  

Mladinski delavci: Digitalizacija procesov 

dela in kakovost mladinskega dela (v sklopu 

Digital NGO)  

Mladinski delavci in direktorji/vodje: 

Supervizija 

Izdelava kataloga usposabljanj 

za leto 2023 in oblikovanje 

mreže trenerjev 

  

januar - 

september 

  

Izdelan katalog usposabljanj Mreže MaMa za 

mladinske centre in za mladinske delavce. 

5 trenerjev v mreži trenerjem MaMa 
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Področje kakovosti mladinskega dela 

Program: Razvoj digitalnega orodja za spremljanje mladinskega dela za 

kakovost mladinskega dela  

NAMEN: Razvoj skupnega digitalnega orodja za mladinske centre za spremljanje kakovosti 

v mladinskem delu na lokalni ravni ter poenotenje beleženja mladinskega dela na nacionalni 

ravni s pomočjo digitalnega orodja, z namenom enotnega in skupnega orodja mladinskega 

dela za merjenje učinkov in kakovosti mladinskega dela.  

  

CILJI: 

1. Nadaljevanje z uporabo sistema Logbook v 7 že vključenih občinah (Ljubljana, Novo 

mesto, Brežice, , Celje, , Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brda). 

2. Vključitev novih uporabnikov in širitev implementacije novega orodja)v slovenske 

mladinske centre s ciljem zagotoviti čim širši (nacionalni) pregled mladinskega dela v 

Sloveniji. 

3. Vključitev nacionalnih mladinskih organizacij in drugih NVO in senzibilizacija drugih 

deležnikov za priznavanje in prepoznavnost mladinskega dela. Krepitev in razvoj 

kakovosti v mladinskem delu na lokalni in nacionalni ravni. 

4. Vzpostavitev mreže spremljanja kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o mladinskem 

delu, implementacija njihove uporabe v vsakodnevno delo mladinskih delavcev za rast 

kakovost mladinskega dela in za izvajanje diseminacije. 

5. Uresničevanje trajnostnega modela in dolgoročne vizije beleženja mladinskega dela  v 

Sloveniji, z zagotavljanje kakovosti mladinskega dela in merjenja učinkov.  

6. Prilagoditve orodja za beleženje aktivnosti digitalnega mladinskega dela in prilagoditev 

orodja na slovenske razmere mladinskega dela.  

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 
1. Izdelana analiza stanja uporabe evalvacijskih orodij mladinskih centrov.  

2. Zagotavljanje celostne rešitve za beleženje mladinskega dela na nacionalni ravni. 

3. Prilagojeno orodje za slovenske razmere za beleženje in spremljanje mladinskega dela 

za dvig kakovosti mladinskega dela in merjenje učinkov. 

4. Spremljanje mladinskega dela v slovenskem prostoru na podlagi kvalitativnih in 

kvantitativnih podatkov. 

5. Izveden trajnostni in samovzdržen model za delovanje digitalnega orodja.  spremljanje 

kakovosti in učinkov mladinskega dela. 
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AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Sektorska posvetovanja o 

kakovosti mladinskega dela 

januar-december Priprava temeljev in strateških dokumentov za 

kakovostno mladinsko delo v mladinskih 

centrih. 

Razvoj/nadgradnja orodja za 

spremljanje mladinskega dela  

januar – 

december 

Januar - Vključitev uporabnikov in mladinskih 

centrov v uporabo digitalnega orodja za 

beleženje.  

Predstavitveno srečanje za novo vključene 

občine, mladinske centre. 

Spletno usposabljanje novih občin in mladinskih 

centrov ter ostalih mladinskih organizacij za 

uporabo razvitega digitalnega orodja.  

Marec in september/oktober – Izvedba srečanj 

interdisciplinarnih skupin in regionalnega 

odbora občin za zagotavljanje kakovostne 

izvedbe in spremljanja projekta. 

Junij-julij – testiranje. Podporni terenski obiski 

mladinskih centrov (vsebinska in tehnična 

podpora). 

Junij in december - Redne analize, poročila in 

evalvacije digitalnega orodja in koncept 

merjenja učinkov.  

September – Izvedba srečanja vseh 

uporabnikov z namenom priprave na letno 

evalvacijo. 

Oktober - Izvedba in podpora občinam in 

mladinskim centrom pri letni evalvaciji v 

mladinskih centrih. 

November-december - Analiza in interpretacija 

rezultatov letne evalvacije in lokalna srečanja v 

občinah in podpora pri interpretaciji rezultatov. 
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December – Konferenca Digital NGO: letno 

srečanje vseh uporabnikov Logbooka vs. Digital 

NGO v Sloveniji (mreženje, deljenje izkušenj, 

povezovanje, gradnja Logbook skupnosti). 

Celo leto – sodelovanje pri oblikovanju razvojnih 

komponent Logbooka  vs. Digital NGO 

(prilagoditve za beleženje aktivnosti digitalnega 

mladinskega dela) 

Celo leto - Vsebinska in tehnična podpora 

občinam in mladinskim centrom pri uporabi 

sistema, redni pregledi beleženja aktivnosti. 

Celo leto – Aktivnosti za pridobivanje novih 

občin in mladinskih centrov, promocija projekta 

v mladinskem sektorju. 

Celo leto - Redna lokalna srečanja ključnih 

deležnikov projekta in usposabljanja.  

  januar-september Celo leto – upravljanje in vodenje projekta, 

komunikacija z mrežo KEKS in uporabniki orodja 

v Sloveniji. 

Opredelitev standardov 

kakovosti mladinskega 

centra 

januar-december  Definirani in oblikovani standardi kakovosti 

mladinskega dela in mladinskih centrov na 

podlagi znanih kazalnikov in nadgradnja le teh v 

navezavi z Digital NGO.  

 
Opomba: področje kakovosti mladinskega dela in nadaljevanje je odvisno od odločitve za sodelovanje 
Urada RS za mladino. Trenutno gre za fleksibilno področje, strateškega razvoja, kjer so mogoče 
spremembe.  

Projekt: Mladinski centri za duševno zdravje mladih  

 

NAMEN: Projekt z naslovom Mladinski centri za duševno zdravje mladih opredeljuje tri ključna 

področja in sicer podpora mladinskim delavcev, socialna vključenost in spodbujanje kakovosti. 

Namen projekta je skozi izbrana prednostna področja mladinske delavce opremiti s splošnimi 

znanji in veščinami za prepoznavanje mladih v duševni stiski in jih pri tem dodatno usposobiti 

ter opremiti z informacijami in znanji na področju nudenja prve psihosocialne pomoči mladim. 
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CILJI: 

1. S kakovostnimi usposabljanji in testno izvedbo protokolov na področju duševnega 

zdravja mladih in prve pomoči v duševnem zdravju opolnomočiti vse nosilce poklicev, 

ki delajo z mladimi. 

2. Z ozaveščanjem strokovnjakov in povezovanjem mladinskih delavcev s stroko 

(medsektorsko sodelovanje) in gradnjo lokalnih interdisciplinarnih mrež razviti 

programe povezovanja ter povečati prepoznavnost mladinskega dela. 

  

SPECIFIČNI CILJI: 

1.  Izvesti mednarodno usposabljanje za 9 mladinskih delavcev (3 mladinski delavci 

iz vsake partnerske organizacije), t.i. »trening za trenerje«, za pridobivanje 

znanj in kompetenc za prepoznavanje duševnih težav mladih in nudenje prve 

psihosocialne pomoči mladim s težavami v duševnem zdravju. 

2.  Oblikovati model nacionalnega treninga za izvedbo 3 nacionalnih usposabljanj in 

vključiti 10 mladinskih delavcev v vsaki državi partnerici (skupno 30 mladinskih 

delavcev). 

3.  Skupaj s strokovnjaki s področja duševnega zdravja mladih in mladinskimi 

delavci razviti podporni metodološki model za mladinsko delo na področju 

duševnega zdravja mladi in oblikovati 7 protokolov oziroma pristopov k 

interventnim ukrepom za mladinske delavce za 7 najpogostejših duševnih težav 

mladih, ki jih opredeljuje strokovna literatura, v 4 različnih jezikih. 

4.  Oblikovati dodatni, osmi, protokol ravnanja za mednarodno razsežnost 

mladinskega dela (mladinske izmenjave, mednarodno prostovoljstvo). 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Intelektualni rezultat O1: pripravljena metodologija treninga za mladinske delavce na 

področju duševnega zdravja mladih in nudenja prve psihosocialne pomoči mladim s 

težavami v duševnem zdravju, z uporabo izdelanih protokolov (IO2). 

2. Intelektualni rezultat O2: protokoli bodo grafično oblikovani in na voljo v digitalni 

obliki na spletni platformi Padlet. 

3. Vsi podatki in informacije projekta so na voljo vsem partnerjem ves čas. 

4. Odziv mladinskih delavcev in strokovnjakov, ki bodo udeleženi v projektnih 

aktivnostih in vseh udeležencev multiplikacijskih dogodkov je večinoma pozitiven (za 

kazalnik bomo merili  skozi evalvacijske vprašalnike po izvedenih aktivnostih). 

5. Mladinski delavci, ki bodo udeleženi na projektnih aktivnostih, so ustrezno 

opolnomočeni za delo na področju duševnega zdravja mladih (ta kazalnik bomo 

merili skozi intervizije in supervizije ter skozi »monitoring« vprašalnike pred, med in 

po procesu vključitve mladinskih delavcev v projektne aktivnosti). 

  

AKTIVNOSTI: 
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KAJ KDAJ KAZALNIK 

Strateško partnerstvo 

Erasmus + 

januar – marec Izvedeno dodatno usposabljanje za duševno 

zdravje mladih – krepitev mladinskih delavcev za 

uporabo protokolov  

Prijava strateškega partnerstva na 1. prijavni rok 

marec 2023 

Projekt:  MEDUSA - Opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev za 

prepoznavo in informirano odzivanje na spletno nasilje s preseganjem 

spolnih stereotipov 

 

NAMEN: Projekt pod vodstvom Inštituta za preučevanje enakosti spolov, naslavlja 

problematiko spletnega nasilja na podlagi spola. Projekt bo izobrazil mladinske delavce o 

spletnem nasilju z ozirom na spol, kar bo omogočilo opolnomočenje mlade z znanjem o tej 

tematiki. Seznanjanje strokovne in splošno javnosti bo vzpostavilo korake proti družbi z ničelno 

toleranco do spletnega nasilja na podlagi spola.  

 

CILJI:   

● Razvoj (spletnih) vsebin za mlade in mladinske delavce in vzpostavitev spletne 

platforme, 

● izobraževanje mladih o spolnih stereotipih in senzibilizacija za prepoznavo in 

informiran odziv na spletno nasilje, 

● ozaveščanje mladinskih delavcev o spletnem nasilju in usposabljanje za opolnomočen 

odziv za žrtve spletnega nasilja, 

● ozaveščanje javnosti o povezavi med spletnim nasiljem in vidikom spola. 

 

AKTIVNOSTI  

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Izvedba fokusnih skupin o 
soočanju s spletnim nasiljem 

na podlagi spola z mladinskimi 
delavci 

maj 2023 - oktober 
2023 

2 fokusni skupini z vsaj 6 vključenimi 
mladinskimi delavci 

Priprava vsebin za 
usposabljanje mladinskih 

delavcev za soočanje s 
spletnim nasiljem na podlagi 

spola1 

 

september 2023 - 
september 2024 

Sodelovanje v pripravi načrta 
usposabljanja mladinskih delavcev.  

Aktivnosti vzpostavitve april 2023 - november Sodelovanje v vseh aktivnostih izdelave 
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platforme 2023 platforme. V letu 2023 se bodo 

aktivnosti fokusirale na pripravo 
avtonomnih 

vsebin in interaktivnih 
elementov za platformo. 
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Področje digitalnega mladinskega dela 

Delovna skupina za vzpostavitev mreže digitalnih mladinskih centrov - v 

sodelovanju s strateškim partnerstvom Smart Youth centers  

NAMEN: Povezovanje digitalnih mladinskih centrov v skupnost ter definiranje minimalnih 

kriterijev (standardov) za vzpostavitev digitalnega mladinskega centra. 

  

CILJI: 

1. Zasledovanje minimalnih kriterijev za definiranje digitalnega mladinskega centra. 

2. Vzpostavitev Mreže digitalnih mladinskih centrov na platformi Discord. 

3. Organizacija ter izvedba študijskega obiska v enega izmed digitalnih mladinskih 

centrov. 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Izdelava kriterijev za vzpostavitev digitalnega mladinskega centra. 

2. Vzpostavljena mreža digitalnih mladinskih centrov. 

  

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Mreža digitalnih mladinskih 

centrov 

februar Vzpostavitev serverja na platformi Discord, za 

potrebe vzpostavljanja mreže digitalnih 

mladinskih centrov 

Kriteriji za vzpostavitev 

digitalnih mladinskih centrov 

februar - april Definiranje minimalnih kriterijev za 

vzpostavitev digitalnega mladinskega centra 

 Projekt: Smart Youth Centers (KA2) 

NAMEN: Namen projekta je podpreti in opolnomočiti mladinske delavce z razvojem digitalnih 

veščin v okviru oblikovanja in izvajanja digitalnih mladinskih aktivnosti. Partnerji bodo ta cilj 

dosegli z razvojem odprtih izobraževalnih virov (Open Education Resources) s področja 

digitalnega izobraževanja in usposabljanja, ki temeljijo na principih digitalnega mladinskega 

dela. 

 

CILJI:  

-  Razvoj digitalnih veščin in kompetenc mladinskih delavcev. 

- Zagotavljanje vključujoče narave učnih priložnosti. 

- Razvoj veščin e-učenja, mešanega učenja in učenja na daljavo. 
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- Razvoj digitalnih pedagoških veščin mladinskih delavcev. 

- Opolnomočenje mladinskih delavcev za zagotavljanje visokokakovostnega 

digitalnega, neformalnega inkluzivnega izobraževanja. 

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

- Intelektualni rezultat 1: Množični odprti spletni tečaj (Mass Open Online Courses - 

MOOC) za mladinske delavce. 

- Intelektualni rezultat 2: Razvoj platforme virtualne resničnosti in aplikacije (simulacija 

mladinskih centrov).  

- Intelektualni rezultat 3: Pilotno testiranje platforme virtualne resničnosti preko 

izvedbe digitalnih aktivnosti. 

- Intelektualni rezultat 4: Razvoj digitalnih orodji za digitalno mladinsko delo. 

 

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Razvoj platforme virtualne 

resničnosti in aplikacije 

januar - 

december 

Diseminacija razvoja platforme.  

Pilotno testiranje platforme 

virtualne resničnosti preko 

izvedbe digitalnih aktivnosti. 

januar 2023 - 

februar 2023 

Izvedba pripravljalnih aktivnosti za udeležence 

in izvedba aktivnosti v razvitem virtualnem 

okolju.  

Razvoj digitalnih orodji za 

digitalno mladinsko delo  

marec 2023 - julij 

2023 

Sodelovanje pri razvoju digitalnega orodji s 

predlogi, identifikacijo šibkosti, testiranjem 

razvitega orodja in evalvacijo razvitih orodji.  

Zaključni seminar v Sloveniji september 2023 Organizacija in izvedba zaključnega dogodka z 

mladinskimi delavci, trenerji, odločevalci na 

področju mladine, izobraževanja, mediji in 

podjetji, ki se ukvarjajo z razvojem digitalnih 

rešitev. Zgodbe udeležencev usposabljanj z 

njihovim vpogledom v razvita znanja in 

veščine. Udeleženih vsaj 30 posameznikov iz 

ciljne skupine.  

3. mednarodni projektni 

sestanek – evalvacija projekta 

oktober 2023 Udeležba 2 članov ekipe. 
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Področje mednarodnega delovanja 

  

Cilj 5.1 v Strategiji – Podporno svetovalna vloga mladinskih centrom pri prijavi večjih 

projektov 

  

NAMEN: Namen mednarodnega delovanja Mreže MaMa je deljenje dobrih praks, učenje novih 

pristopov v mladinskem delu, ki ga lahko delimo s članicami, vzpostavljanju dolgoročnih 

partnerstev ter ustvarjanje novih možnosti in povezovanja za vse. 

  

Projekti mednarodnega delovanja so večinoma podprti s strani programa Erasmus+: Mladi v 

akciji in se navezujejo na predhodne projektne aktivnosti razvoja mladinskega dela, kot smo 

opisali v prejšnjem poglavju področje Usposabljanja. 

Projekt: Volunteer and go! 

  

NAMEN: Priprava metodologije, ki bo mladinskim delavcem omogočala vzpostavljanje 

vključujočih programov prostovoljstva in opolnomočenje mladih z težavami v duševnem 

zdravju preko vključitve v sistem vključujočega (inkluzivnega) prostovoljstva, ki omogoča 

profesionalno podporo vključenim mladim.  

  

CILJI:  

1. Poročilo o vključujočem prostovoljstvu (PR1). 

2. Priročnik, del A: Vodnik za vključujoče prostovoljstvo (PR2). 

3. Priročnik, del B: Podpora za mladinske delavce, prostovoljce, vrstnike in strokovnjake 

s področja duševne občutljivosti (PR3). 

4. Objava skupnega priročnika in diseminacija rezultatov. 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Doseg priročnika preko 50 mladinskih centrov z namenom evalvacije in pilotne uporabe 

2. Izvedba zaključnega diseminacijskega seminarja s 40 udeleženci v živo in 25 preko 

spleta 

  

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Train the trainer - izkušnja junij 2023 Vključiti 3 mladinske delavce in 3 mlade (po 

državi). 
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Priprava Vodnika za 

vključujoče prostovoljstvo. 

september 2022 - 

julij 2023 

Končan Vodnik za vključujoče prostovoljstvo. 

Priprava usmeritev za  

Podporo mladinskim 

delavcem, prostovoljcem, 

vrstnikom in strokovnjakom s 

področja duševne 

občutljivosti. 

september 2022 - 

julij 2023 

Končane usmeritve za Podporo mladinskim 

delavcem, prostovoljcem, vrstnikom in 

strokovnjakom s področja duševne 

občutljivosti. 

Oblikovanje skupnega 

priročnika PR1, PR2 in PR3.1 

februar 2024 Objava skupnega priročnika o vključujočem 

prostovoljstvu. 

Zaključni seminar v Sloveniji.1 februar 2024 Organizacija in izvedba zaključnega dogodka z 

možnostjo prenosa preko spleta. 

3. mednarodni projektni 

sestanek – evalvacija.1 

marec 2024 Udeležba 2 članov ekipe. 

  

Program: Podpora mednarodnemu mladinskemu delu 

  

NAMEN: Povečati aktivnosti mednarodne mobilnosti mladih in nudenje podpore mladinskim 

centrom za vključevanje v projekte mednarodne mobilnosti. 

  

CILJI: 

1. Vzpostavitev trajnostnega sistema za podporo mladinskih centrov pri prijavi projektov 

mednarodnega mladinskega dela, ki se beleži v okviru svetovanja. 

2. Svetovanja mladinskim centrom za prijavo na projekte. 

3. Izvedba E+ mednarodnega srečanja v Španiji - KA1 Ruralliance: European 

Networking for Youth Rural Development (mobilnost mladinskih delavcev). 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Zagotavljanje podpornega sistema za mednarodno mladinsko delo v mladinskih 

centrih. 

2. Vzpostavitev projektne pisarne in redna srečanja pred prijavnimi roki. 

3. Povezati 7 mladinskih centrov z mednarodnimi partnerji. 
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AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Vzpostavitev modela za 

vzdržnost organizacije s 

prijavo na Erasmus + projekte 

februar-december Analiza trenutnega stanja prijavljenih 

projektov Mreže MaMa. 

 

Vzpostavitev in oblikovanje poslovnega 

modela za vzdržnost organizacije za prijavo na 

projekte za srednje velike MC in NVO, za 

trajnostno delovanje. 

K1 – Ruralliance: European 

Networking for Youth Rural 

Development  

junij  Udeležba 3 mladinskih centrov na 

mednarodnem srečanju za krepitev 

mednarodne mobilnosti mladih v sklopu 

mednarodnega projekta s Španskim 

partnerjem.  

Trening za skupno prijavo mednarodnih 

projektov.  

 

Projekt: Reactive Youth: Rural Entrepreneurship, Active Citizenship and 

Territories Identity Visibility through the Engagement of Youth 

 

NAMEN: Namen projekta Reactive Youth je opolnomočiti mlade, ki živijo na podeželju, kot 

snovalce sprememb pri vzpostavljanja trajnostnih socialnih in ekonomskih modelov v njihovih 

skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem državljanskega udejstvovanja in strukturiranega dialoga 

mladim omogočil deljenje svoje ustvarjalnosti in podjetniških pobud z lokalnimi odločevalci in 

družbenimi akterji. Z koriščenjem lokalnega naravnega in kulturnega bogastva bodo mladi 

pridobili možnost za ustvarjanje priložnosti za zaposlitev in usposabljanj po lastni meri, kar bo 

prispevalo k rasti lokalnih okolji in ustavilo njihovo depopulizacijo. 

 

CILJI:  

- Vzpostavitev evidence potreb v lokalnih okoljih za mladinske delavce in izobraževalce, 

za oblikovanje politik in izvajanje aktivnosti, ki naslavljajo identificirane potrebe in 

opolnomočijo mlade za prevzemanje aktivne vloge v lokalni skupnosti.  

- Vzpostavitev učnega procesa, ki bo mladim omogočal vpogled v njihovo regijo, 

promoviral skupno identiteto regije in ponos pripadnosti lokalni skupnosti, hkrati pa 

gradil njihovo samozavest in avtonomijo za ustvarjanje in podjetništvo v lokalni 

skupnosti.  

- Odprtje dialoga med mladimi, mladinskimi centri in lokalnimi odločevalci na področju 

turizma in kulture za ustvarjanje priložnosti in politik za mlade na teh področjih v 

lokalnem okolju. 
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- Opolnomočenje odločevalcev na področju ustvarjanja strategij za vključevanje mladih 

kot ustvarjalcev sprememb in lokalnih agentih spremembe.    

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  

- Sodelovanje pri vzpostavitev spletne strani, ki bo združevala vse projektne materiale v 

angleščini in jezikih partnerskih organizacij. Skrb za slovenski prevod.  

- Sodelovanje pri oblikovanju političnih priporočil, na podlagi zbirke dobrih praks na 

tematiko mladih in okolja, z namenom promocije mladinske participacije v ruralnih 

območjih in podpore lokalnim odločevalcem pri implementaciji bottom-up pristopov za 

omogočanje aktivnega državljanstva v lokalnih skupnostih.   

- Razvoj usposabljanja in zbirka orodij za mladinske delavce in izobraževalce za 

vključevanje in spodbujanje podjetništva med mladimi na podeželju,s področja 

prostega časa, turizma in kulturnih aktivnosti. 

- Sodelovanje pri oblikovanju 'Identitetnih zemljevidov' ruralnih območji, namenjenim 

ozaveščati o regij. o bogastvu, priložnostih in alternativah, ki bi jih lahko ponudile 

posamezne regije, z namenom dvigovanjem občutka skupne identitete, kulture, 

pripadnosti in spodbujanjem boja proti upadanju prebivalstva. 

AKTIVNOSTI:  

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Komunikacijske in promocijske aktivnosti 

 

januar  -junij  Vzpostavljen komunikacijski načrt 
projekta. 

Vzpostavljena skupna spletna 
stran projekta. 

Vzpostavljena podstran projekta 

na spletni strani Mreže MaMa. 

Priprava političnega priporočila februar - 

avgust 
Sodelovanje v mapiranju potreb. 

Sodelovanje v oblikovanju 
političnega priporočila. 

Testiranje političnega priporočila 

in posredovanje povratnih 
informacij. 

 

Objava končnega priporočila. 

Trening za mladinske delavce februar - 
december 

Sodelovanje v pripravi koncepta 
kompleta orodji. 

Oblikovanje in prevod v 
slovenščino. 

Izvedba treninga za razvijalce, 
odgovorne za testiranje v 
Sloveniji. 
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Lokalno testiranje. 

Končno oblikovan kompleta 

orodiji. 

Aktivnosti grajenja zavedanja o potecialu in 

identiteti regij in spodbujanje podjetnosti 
med mladimi 

februar-avgust Sodelovanje pri pripravi koncepta 

komunikacijskih gradiv.  
Posredovanje povratnih informacij 

o gradivih.  
Končno oblikovanje in objava.  
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Področje medsektorskega povezovanja 

 Cilj 2.4. v Strategiji – Povezovanje formalnega in neformalnega sektorja/izobraževanja 

  

NAMEN: Povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja ter z organizacijami izven 

mladinskega sektorja (podjetja, društva), za povečanje participacije mladih v družbenih 

procesih in večji vključenosti pri aktivnostih mladinskih centrov. Z medsektorskim 

povezovanjem si želimo doseči večjo prepoznavnost v osnovnih in srednjih šolah in pridobiti 

več aktivnih mladih v mladinske centre. 

  

Namen je, da institucije formalnega izobraževanja in podjetja ter druge organizacije izven 

mladinskega sektorja prepoznajo dodano vrednost institucij neformalnega izobraževanja in 

komplementarnost sektorjev za dobrobit uporabnikov, prenosa znanj ter izobraževalnega 

sektorja. 

  

CILJI: 

1. Priprava in predstavitve priložnosti za povezovanje formalnega in neformalnega 

izobraževanje Uradu RS za mladino in Uradu RS za razvoj izobraževanja. 

2. Priprava usposabljanj in delavnic na temo aktivne participacije mladih in neformalnega 

izobraževanja ter vodenja projektov za podjetja in druge organizacije in društva iz 

mladinskega sektorja. 

3. Dobiti (finančno) podporo Direktorata za visoko šolstvo MIZŠ za izvedbo nacionalnega 

posveta na temo izvajanja programov študijskih praks v mladinskih centrih in kasnejšo 

implementacijo projekta. 

4. Izvedba KATIS seminarja za srednješolske učitelje. 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Izvajanje delavnic in usposabljanj neformalnega izobraževanja v srednjih šolah v 

okviru različnih projektov. 

2. Dogovarjanje URSM in URSRI za sodelovanje. 

3. Priprava načrta medsektorskega sodelovanja s podjetji in drugimi organizacijami izven 

mladinskega sektorja. 

  

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Sodelovanje z družbo Zeos marec 2023- 

december 2023 

Izvedba delavnic za mlade na temo krožnega 

gospodarstva – souporaba.  
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Sodelovanje z družbo Zeos - 

vzpostavitev točk souporabe v 

mladinskih centrih 

februar 2023- maj 

2023 

Izvedba delavnice in popisa opreme z mladimi, 

javni poziv, vzpostavitev točk souporabe 

elektronskih oz. električnih naprav. 

KATIS seminar januar/marec 

2023 

Sodelovanje s formalnim izobraževanje – 

usposabljanje pedagoških delavcev.  

Umeščanje v program.  

 

Oglaševanje mlad.si januar 2023-

december 2023 

Pridobivanje oglaševalcev za portal mlad.si 
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Zastopanje, dialog in participacija 
UVOD  

Policy networking ali mreženje je termin oziroma poglavje, ki govori o treh temeljnih stebrih 

delovanja Mreže MaMa kot mrežne organizacije, ki skrbi za zastopanje interesov mladinskih 

centrov, njenih članic. Gre za dejavnosti kot so zastopanje, komuniciranje-informiranje, 

mladinski dialog, lobiranje in servis. Poglavje bi lahko poimenovali tudi odnosi z javnostmi ali 

strateško komuniciranje, vendar gre za mreženje organizacije na zunaj in znotraj v odnosu do 

naših ključnih ciljnih javnosti. 

Področje zastopanja  

Cilj 3.1. v Strategiji – Okrepljeno zagovarjanje interesov Mreže MaMa in mladinskih centrov 

do različnih deležnikov 

Cilj 2.5. v Strategiji – Ureditev statusa poklica mladinskega delavca in profesionalizacija 

mladinskega dela 

Cilj 3.4. v Strategiji – Krepitev statusa mladinskih centrov do URSM 

  

NAMEN: Zastopanje interesov mladinskih centrov na regionalni, nacionalni in mednarodni 

ravni. 

  

CILJI: 

1. Izvedba skrbniških sestankov pri vsaj polovici članic, kratka analiza vsebine odgovorov 

in umestitev predlogov v LDN 2023 in druge ustrezne dokumente. 

2. Delovanje organov Mreže MaMa (Klub MaMa, Svet MaMa, Direktor, Strokovni svet, 

sekcije oziroma delovne skupine). 

3. Vzpostavitev in vodenje delovne skupine za zastopanje in zagovorništvo. 

4. Umeščanje mladinskih centrov v strateške dokumente na nacionalni ravni: 

1. izvedbeni načrt nacionalnega programa za mladino, 

2. ukrepi Jamstva za mlade, 

3. ukrepi aktivne politike zaposlovanja, 

4. izvedbeni načrt OP (operativnega programa) za naslednjo finančno 

perspektivo, 

5. pametna specializacija, 

6. strategija razvoja turizma, 

7. Drugi strateški dokumenti (Strategija NVO, Strategija razvoja Slovenije). 

5. Sodelovanje (Sodelovanje izkazano preko sestankov, srečanj in skupnih projektov.) s 

Svetom Vlade RS za mladino in umeščanje tem o mladinskih centrih na agendo Sveta 

Vlade RS za mladino. 

6. Vzdrževanje sodelovanja s sorodnimi nacionalnimi mladinskimi organizacijami (MSS, 

Mladi Plus, Zavod Ypsilon, Mladinski ceh, ŠOS, DOS…). 

7. Sodelovanje z relevantnimi deležniki izven sektorja: Urad Vlade RS za komuniciranje, 

Predstavništvo Evropske komisije v Slovenije, Informacijska pisarna Evropskega 
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parlamenta v Sloveniji, srednje šole, fakultete in druge višješolske ustanove, Zavod RS 

za zaposlovanje. 

8. Medsektorsko povezovanje z deležniki iz javnega in zasebnega sektorja ter formalnim 

izobraževanjem z namenom vzpostavljanja dolgotrajnih partnerstev na različnih 

področjih. 

9. Sprejeta Strategija razvoja Mreže MaMa 2022-2027 in načrt uresničevanja strategije. 

10. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in mladinskimi centri. 

11. Izvedba dveh analiz mladinskih centrov in priprava dveh dokumentov (policy paper) 

za izvajanje politik. 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Stabilen skrbniški sistem (izvedba in analiza) za dolgoročno izvajanje skrbniških 

aktivnosti, skozi katere merimo zadovoljstvo, razvoj in potrebe članic v Mreži MaMa. 

2. Umestitev mladinskih centrov v dokumente nacionalnega pomena (OP, Jamstvo za 

mlade). 

3. Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami. 

4. Sodelovanje in povezovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, ministrstvi, institucijami 

formalnega izobraževanja (srednje šole, visoke šole in fakultete), drugimi nacionalnimi 

agencijami, uradi, zvezami in društvi ter zasebnim sektorjem, ki pokrivajo interese 

članic (poudarek na področjih: izobraževanje, sociala, kultura, turizem, zdravstvo, 

gospodarstvo). 

5. Ohranitev statusa prostovoljske organizacije. 

6. Izdelana strategija zagovorništva in zastopanja Mreže MaMa.  

7.  Sprejeta Strategija Mreže MaMa in mladinskih centrov 2022-2027 in izdelan načrta za 

izvajanje ciljev strategije in doseganje kazalnikov strategije. 

  

AKTIVNOSTI: 

 DELOVANJE MREŽE MAMA 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Izvedba dvodnevnega ali 

enodnevnega Kluba MaMa 

z Zborom 

marec/april Zbor Kluba MaMa (Letno poročilo 2022, sprejetje 

LDN za 2023 in Evalvacija Strategije Mreže MaMa 

2022-2027). 

Tematski del: Izzivi mladinskega sektorja in 

prilagajanje na družbene spremembe. 

Udeležba vsaj 30 članic, na vsakem Klubu MaMa. 
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Izvedba enodnevnega ali 

dvodnevnega vsebinskega 

Kluba MaMa 

november Izveden vsebinski Klub MaMa. Predstavitev in 

izmenjava dobrih praks mladinskih centrov. 

Izvedba aktualnega usposabljanja za članice. 

Obravnava aktualne teme na predlog članic Mreže 

MaMa ali drugih deležnikov. 

Udeležba vsaj 30 članic. 

Skrbništvo članic marec – 

november 

Redno komuniciranje s članicami (svetovanje, 

kontakti, medsebojno informiranje, posodobitev 

evidence članstva, …). 

Izvedba skrbniških sestankov na terenu ali on-line, 

pri vsaj 50% članicah. 

Analiza vsebine in priprava predlogov za izvedbo 

LDN 2024 in za potrebe izražene na področju 

Raziskovanja. 

Seje Sveta MaMa februar – 

september ali 

oktober 

Sprejem dokumentov Mreže MaMa, zaključnega 

poročila 2022, LDN 2023. 

Izvedba dveh sej. 

Spremljanje delovanja Mreže MaMa, sprotno 

odzivanje in pregled realiziranih zastavljenih ciljev 

iz LDN in strategije. 

Seje Strokovnega sveta 

MaMa 

februar – 

november 

Izvedba najmanj ene seje – podajanje strokovnega 

mnenja o delovanju Mreže MaMa. 

Izvajanje ciljev Strategije 

razvoja Mreže MaMa 

januar- oktober Evalvacija Strategije razvoja Mreže MaMa in 

mladinskih centrov 2022-2027. 

Doseganje ciljev nove strategije razvoja Mreže 

MaMa. 
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Prostovoljska organizacija januar – 

december 

Priprava poročila o prostovoljstvu za 2022. 

Izvajanje svetovanja za članice na področju 

prostovoljstva. 

Skupnostni projekti Mreže 

MaMa 

marec-

december 

Vsebinsko oblikovanje in definiranje skupnostnih 

projektov Mreže MaMa, ki jih koordinira Mreža 

MaMa, izvaja pa jih več mladinskih centrov.  

Mreža mladinskih delavcev januar-

december 

Vzpostavitev mreže mladinskih delavcev in priprava 

načrta usposabljanj za mladinske delavce ter 

priprava strateškega dokumenta za ohranitev 

mreže mladinskih delavcev po zaključku projekta. 

Ureditev statusa rednega 

financiranja Mreže MaMa  

januar – 

december 

Prizadevanje za pridobitev naziva Organizacija 

posebnega pomena, na podlagi javno-zasebnega 

partnerstva, z namenom izvajanja dolgoročnih 

programov, rednega financiranja Mreže MaMa in 

krepitve članic. 

Ohranitev standarda 

kakovosti za NVO 

januar – marec Vzdrževanje sistema delovanja NVO pri ohranjanju 

Certifikata standarda kakovosti in letna notranja in 

zunanja presoja izvajanja kvalitete procesov dela. 

Krepitev Mreže MaMa kot 

NVO. 

januar-

december 

Pregled dokumentov. 

Postavitev vizije delovanja Mreže MaMa kot NVO za 

področje mladine. 

Skupni posveti z 

mladinskimi centri glede na 

odzive družbenih in 

aktualnih sprememb  v 

mladinskem sektorju  

januar-

december 

Izvedba 4 posvetov na teme povezane z aktualnimi 

vsebinami. (po potrebi) 

Priprava skupnega dokumenta Vodenje in 

upravljanje mladinskega centra v post covid 

obdobju.  (Po potrebi.) 
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ODNOSI Z DELEŽNIKI, STRATEŠKI DOKUMENTI IN ZAKONODAJA  

 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Zakon o javnem interesu v 

mladinskem sektorju 

(ZJIMS) 

januar – 

december 

Spremljanje implementacije zakona o javnem 

interesu v mladinskem sektorju in sodelovanje pri 

morebitnih spremembah. 

Sodelovanje s Svetom 

Vlade RS za mladino 

januar – 

december 

Sodelovanje s Svetom Vlade RS za mladino in 

umeščanje tem mladinskih centrov na agendo. 

Sodelovanje z URSM januar-

december 

Zastopanje interesov mladinskih centrov do Urada 

RS za mladino (URSM) in države. 

Priprava predlogov za kakovost mladinskega dela, 

priprava kataloga sodelovanja mladinskih centrov s 

šolami. 

Priprava podatkov mladinskih centrov za nov OP in 

ESS projekte.  

Umeščanje mladinskih 

centrov v strateške 

dokumente na nacionalni 

ravni 

januar – 

december 

Umeščanje mladinskih centrov v Nacionalni 

program za mladino, ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja in ukrepe Jamstva za mlade. 

Zastopanje interesov članic 

Mreže MaMa do Združenja 

SAZAS, IPF, ZAMP 

januar – 

december 

Sledenje izvajanju Skupnega sporazuma z 

Združenjem SAZAS in sprotna polletna evalvacija. 

Po potrebi ustanovitev delovne skupine za 

oblikovanje sporazuma. Nadaljevanje sodelovanja s 

strani IPF. Realizacija sodelovanja z ZAMP. 
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Sodelovanje s ključnimi 

akterji in deležniki v 

mladinskem sektorju 

januar – 

december 

Priprava načrta komuniciranja in sodelovanja z 

deležniki. 

Sodelovanje s partnerskimi organizacijami pri 

spremljanju programa Jamstva za mlade, NPK in 

NPM ter drugih relevantnih vsebinah: MSS, ŠOS, 

Sindikat Mladi plus, CNVOS, SOS, Zavod Ypsilon. 

Sodelovanje izkazano preko sestankov, srečanj in 

skupnih projektov. 

Sodelovanje v skupni sektorski skupini koalicije 

Mladimo prihodnost ter zagovarjanje interesov 

mladinskih centrov in mladinskega sektorja v 

odnosu do odločevalcev (senzibilizacija 

odločevalcev o mladinskem sektorju). 

Sodelovanje pri pripravi 

Resolucije o nacionalnem 

programu za mladino 2023-

2032 / Sledenje izvajanju 

Resolucije Nacionalnega 

programa za mladino 2020-

2022 

januar – 

december 

Spremljanje izvajanja Resolucije Nacionalnega 

programa za mladino 2013-2022 in oblikovanje 

mnenja o izvajanju Resolucije Nacionalnega 

programa za mladino v letih 2020-2022. 

Redno spremljanje in sodelovanje pri izvajanju 

resolucije in evalvacija učinkov resolucije v sklopu 

posveta v mladinskem sektorju. 

Sodelovanje pri pripravi Resolucije o nacionalnem 

programu za mladino 2023-2032 (devetletno 

obdobje). 

Posvetovanje v sklopu Kluba Mreža MaMa z 

mladinskimi centri. 

Izvedba enega on-line posvetovanja mladinskimi 

centri na temo priprave Resolucije o nacionalnem 

programu za mladino. 

Uresničevanje nacionalnih 

in mednarodnih  

dokumentov in resolucij v 

mladinskih centrih. 

  Strategija EU za mlade 2019 -  2027. 

Evropska listina o lokalnem mladinskem delu. 

Evropska agenda o mladinskem delu – Zaključna 

deklaracija o izvajanju Evropske agende 3 

mladinske konvencije o mladinskem delu. 

Sodelovanje v Strokovni delovni skupini za 

uresničevanje agende 2030 o kakovosti 

mladinskega dela.  
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Mladinsko delo in poklic 

mladinski delavec/delavka 

in NPK mladinski 

delavec/delavka 

januar – 

december 

Spremljanje postopkov za ureditev kolektivne 

panožne pogodbe in morebitne spremembe za 

ureditev poklica mladinski delavec delavka. 

Promocija NPK mladinski delavec/delavka. 

Delovanje sklada za NPK, z začetnim poudarkom za 

sofinanciranje NPK mladinskim delavcem, ki so ob 

podpri mladinskega centra pridobili NPK. 

  

Nove finančne spodbude na 

URSM in sodelovanje z 

URSM 

januar – 

december 

Sodelovati z URSM pri oblikovanju priložnosti za 

nove razpise za mladinske centre in mladinske 

organizacije. 

Izboljšanje delovanja Javnega poziva na področju 

beleženja udeležencev in finančnega poročanja. 

Priprava dokumentov za URSM kakovost 

mladinskega dela v mladinskih centrih. 

  

Formalno in neformalno 

izobraževanje 

januar - 

december 

Priprava trajnostnega modela sodelovanja 

mladinskih centrov in izobraževalnih institucij pri 

Uradu RS za mladino, Uradu za razvoj 

izobraževanja in direktoratu za visoko šolstvo. 

Diseminacija kataloga dobrih praks med 

mladinskimi centri in šolami – povezovanje 

formalno in neformalno pridobljenega znanja. 

Vzpostavitev modela izvajanja študijskih praks v 

mladinskih centrih pod mentorstvom.   

Spremljanje in evalvacija izvajanja programov 

študijskih praks; izdelava letnega poročila.  

Europe Goes local januar - 

december 

Sodelovanje v delovni skupini za razvoj 

mladinskega dela v lokalni skupnosti. 

Sodelovanje v posvetovalni skupini s strani zavoda 

MOVIT. 

Izvedba študijskih obiskov Občina na obisku v 

mladinskih centrih in posveta med mladinskimi 

centri in občinami. 

Diseminacija Charterja o spodbujanju mladinskega 

dela v lokalni skupnosti. 

Sodelovanje v odboru občin za Logbook. 
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Sodelovanje z relevantnimi 

deležniki v in izven sektorja 

januar – 

december 

Pripravljen strateški načrt sodelovanja z odločevalci 

(januar) in strokovnimi deležniki ter izvajanje 

načrta ter po potrebi dopolnjevanje načrta. 

Zastopanje interesov mladinskih centrov in Mreže 

MaMa do različnih deležnikov izven sektorja: UKOM, 

PEK, IPEP, MOVIT, Inštitut za politični 

menedžment, Državni zbor RS. 

Sodelovanje z resornimi ministrstvi: MDDSZ, MGRT, 

MJU, MK (ministrstvo za kulturo).  

Zakon o mladinskih centrih januar – 

december 

Priprava načrta za pripravo zakona o mladinskih 

centrov za umeščanje mladinskih centrov in 

urejanje financiranja Mreže MaMa za strokovno 

izvajanje podpore mladinskemu delu in mladinskim 

centrom. 

Priprava zakonodajnih postopkov in strategije za 

sprejem zakona o mladinskih centrih. Vsebinska 

priprava in pisanje zakona o mladinskih centrih. 

Posvetovanja z mladinskimi centri o smiselnosti 

zakonske podlage. 

Opredelitev standardov kakovosti mladinskega 

centra kot pogoj za Zakon o mladinskih centrih.  

Sodelovanje v delovni 

skupini za mladinski dialog 

januar-

december 

Prispevek k implementaciji zaključkov 9. Cikla 

mladinskega dialoga. 

Evropsko leto mladih 2022 januar-

december 

Follow up Evropskega leta mladih in uresničevanje 

glasu mladih za mladinski sektor.  

Priprava akcijskih načrtov z 

ukrepi za blaženje krize 

covid-19 in Sodelovanje v 

Državni delovni skupini za 

izvajanje priporočil Agende 

2030 o kakovosti 

mladinskega dela  

januar-

december 

Izdelan akcijski načrt z implementacijo ukrepov v 

mladinskih centrih za blaženje posledic krize covid-

19, z namenom večje vključenosti mladih.  

Izdelan akcijski načrt za 2023-2024 za izvajanje 

priporočil Agende 2030 bonskega procesa za dvig 

kakovosti mladinskega dela.  
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Projekt: eQYAL - eQuality Youth work for All 

 

NAMEN: Namen projekta je spodbujati dostop do kakovostnega in trajnostnega mladinskega 

dela na geografsko izoliranih, podeželskih območjih in prikrajšanih soseskah partnerskih držav 

in po Evropi. To bo storjeno z raziskovanjem in ustvarjanjem specifični rezultati, kot so 

usposabljanje in modeli za mladinsko delo, ki bodo ustvarjeni in preizkušeni v teh ciljnih 

skupinah območja/skupnosti. 

 

CILJI:  

Glavni cilj projekta je zagotoviti dostop do visokokakovostnega in trajnostnega mladinskega 

dela v geografsko izoliranih, podeželskih območjih in zapostavljenih soseskah. 

1. Mapping trenutnega stanja potreb mladih in mladinskih delavcev na na geografsko 

izoliranih, podeželskih območjih in zapostavljenih soseskah z izvedbo študije o 

obstoječimi praksah. 

2. Ustvarjanje enakih priložnosti za mlade in mladinske delavce na geografsko 

izoliranih, podeželskih območjih in zapostavljenih soseskah z ustvarjanjem učnih 

priložnosti in razvojem novih modelov sodelovanja v lokalnih skupnostih.  

3. Omogočiti dostop do kakovostnega in trajnostno naravnanega mladinskega dela 

mladim in mladinskih delavcem v ruralno izoliranih območjih z izvedbo učnih 

aktivnostih in spodbujanjem vključujočega mladinskega dela.  

 

KVALITATIVNI KAZALNIKI:  

1. Študija o obstoječih praksah, modelih in virih za mladinsko delo v geografsko 

izoliranih, podeželskih območjih in prikrajšanih soseskah partnerskih držav - v 

angleščini. 

2. Poročilo o skupni raziskavi v angleščini o potrebah mladih in mladinskih delavcev, ki 

delajo v ciljnih skupnostih, kjer se bodo modeli pilotirali, vključno s priporočili za 

ustvarjanje ustreznih modelov mladinskega dela - v angleščini.  

3. Kurikulum za podeželsko mladinsko delo – razvit kurikulum za tečaj usposabljanja za 

mladinske delavce, mladinske aktiviste in druge izvajalce mladinskega dela, ki delajo 

ali nameravajo delati na geografsko izoliranih, podeželskih območjih in prikrajšanih 

soseskah partnerskih držav 

4. Inkluzivni model mladinskega dela - namenjen izvajanju mladinskega dela na 

geografsko izoliranih, podeželskih območjih in prikrajšanih soseskah partnerskih 

držav  

5. Usposabljanje za podeželske mladinske delavce.  

6. Pilotno izvajanje modela podeželskega mladinskega dela. 

 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Delovni paket 1: 
Vzpostavljanje temeljev 

marec 2023 - december 
2023 

50 vključenih mladih in mladinskih 
delavcev v raziskavo (anketa). 

10  vključenih mladih in mladinskih 
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delavcev v fokusno skupino. 

1 sodelujoč raziskovalec. 

Delovni paket 2:  

Razvoj usmeritev1 

september 2023 - junij 

2024 

Koordinatorji delovnega paketa.  

 
Razvoj kurikuluma za ruralno mladinsko 

delo in modela mladinskega dela.  
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Področje mladinskega dialoga 

  

Cilj 3.2. v Strategiji – Okrepitev aktivne participacije mladinskih delavcev za ustvarjanje 

dialoga z različnimi deležniki in odločevalci 

Cilj 3.3. v Strategiji – Izdelava učnih priročnikov za izvajanje procesov dialogov z 

odločevalci 

  

NAMEN: Mladinski dialog je instrument, ki spodbuja mlade k aktivni participaciji in 

sodelovanje z odločevalci, zato bomo v področje mladinskega dialoga vključili mladinske centre 

in mladinske delavce ter jih usposobili za izvajanje procesa mladinskega dialoga na lokalni 

ravni. 

  

CILJI: 

1. Izvesti ciklus mladinskega dialoga med članicami Mreže MaMa in širše. 

2. Izvedba 6 posvetov v obliki delavnic aktivnega državljanstva v različnih regijah 

Slovenije. 

3. Nacionalni posvet oziroma konferenca z nacionalnimi/evropskimi odločevalci na temo 

prihodnosti mladih, kjer bo prisotnih vsaj 70 mladih iz celotne Slovenije. 

4. Evalvacijsko srečanje z vsaj 50 udeleženci projekta. 

5. Promocijska kampanja aktivne participacije mladih, projekta in rezultatov. 

6. Oblikovanje priročnika za aktivno državljanstvo in spoznavanje procesov aktivnega 

vključevanja na vseh ravneh odločanja. 

7. Vsaj 5 sistemskih pobud mladih, ki jih pošljemo nacionalnim in EU odločevalcem. 

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Informirani mladi o aktivnem državljanstvu in njihovih možnostih za vključevanje v 

družbo. 

2. Izveden nacionalni posvet mladih in predstavnikov nacionalnih in EU odločevalcev. 

3. Razvitih vsaj 3 sistemskih pobud mladih, ki so predstavljene najvišjim odločevalcem. 

4. Odziv odločevalcev na sistemske pobude mladih. 

Projekt: KA1 - Lokalne mladinske pobude 

NAMEN: Opolnomočenje mladinskih delavcev na področju krovnih nacionalnih in EU 

dokumentov za mlade; oblikovanje lokalnih pobud na podlagi EU Strategije za mlade 2019 - 

2027; preko mladinskega dialoga povezati mlade in odločevalce. 

CILJI: 

1. Oblikovanje e-priročnika za mladinske delavce na temo krovnih nacionalnih in EU 

dokumentov za mlade. 

2. Izvedba dvodnevnega treninga za mladinske delavce - opolnomočenje na 

vsebinskem področju EU strategije za mlade 2019 - 2027 in Listine o lokalnem 

mladinskem delu; razvoj metodologije lokalnih mladinskih pobud. 
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3. Izvedba 6 dvodnevnih lokalnih izobraževalnih dogodkov za mlade + mladinski dialog 

z odločevalci 

4. Vključiti 6 mladinskih centrov. 

5. Izvedba 6 lokalnih mladinskih pobud. 

6. Izvedba nacionalne online kampanje ozaveščanja. 

7. Izvedba Dneva odprtih vrat lokalnih pobud + mladinski dialog z odločevalci. 

  

  

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Priprava e-priročnika februar Priročnik o evropskih mladinskih dokumentih 

in lokalnih mladinskih pobudah.  

Priročnik je del digitalnih usposabljanj.  

Dan odprtih vrat - nacionalna 

konferenca 

marec Izvedba nacionalne konference z 80 

udeleženci 

Evalvacijsko srečanje marec Izvedba evalvacije s 30 udeleženci 

Nacionalna online kampanja januar-marec Izvedba on-line komunikacijske kampanje. 

 

Področje participacije 

Projekt: YouPart - Engage, Connect, Empower political participation of 

disadvantaged youth 

  

NAMEN: Projekt YouPart bo okrepil politično udeležbo prikrajšanih mladih v 6 državah srednje 

in vzhodne Evrope ter balkanskih državah, in sicer v treh fazah, z zagotavljanjem možnosti 

iskanja in oblikovanja zahtev in želja (Engage), razpravljanja in povezovanja na 

transnacionalni ravni (Connect) in izražanjem the zahtev politikom na različnih ravneh 

odločanja (Empower). 

 

CILJI:  
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- Gradivo za usposabljanje (Project Result Digital Toolkit), prilagojeno potrebam 

mladinskih delavcev, o aktivnem državljanstvu in izražanju političnih zahtev mladih, 

da bi jim omogočili delovanje v evropskem, nacionalnem in lokalnem kontekstu.  

- Usposabljanja mladinskih delavcev za vzajemno učenje in razvoj metode za digitalno 

orodje o državljanski udeležbi. 

  

AKTIVNOSTI: 

 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Digitalni komplet orodij za 

državljansko vzgojo in 

državljansko participacijo pri 

mladinskem delu 

marec 2022 - 

november 2023 

Sodelovanje v konzorcijski ekipi za razvoj 

digitalnega kompleta orodji.  

Posvetovanja z mladinskimi delavci in priprava 

digitalnega priročnika za zastopanje mladinskih 

centrov v  lokalni skupnosti. 

YouPart - Delavnica za 

usposabljanje mladinskih 

delavcev, kjer se bodo razvijale 

metode, orodja in vsebine  

 

marec 2023 Udeležba 1 mladinskega delavca.  

3. mednarodni projektni 

sestanek - Slovenija 

oktober 2023 Udeležba 1 člana ekipe. 

  

Projekt: KA1 - Mladi za šport (aktivnosti udejstvovanja mladih) 

NAMEN: Informiranje mladih v lokalnih skupnostih o možnostih za športno-rekreativno 

udejstvovanje in predlaganje sprememb za izboljšanje rekreativnih aktivnosti mladih za boljšo 

osebnostno in duševno stabilnost. Pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne 

neaktivacije mladih v 5. lokalnih skupnostih. 

CILJI: 

1. Vključiti 5 mladinskih centrov 

2. Priprava definiranih in končnih ukrepov, ki bodo predstavljeni odločevalcem na lokalni 

ravni (5 lokalnih skupnosti). 

3. Analiza dejanske vključenosti mladih med 15. in 29. letom v športne aktivnosti 

(rekreativni, kakovostni in vrhunski šport) v petih mestih v Sloveniji. 

4. Povezati ključne akterje v 5. lokalnih skupnostih in zagotoviti spodbudno okolje za 

vključevanje mladih v športne aktivnosti. 
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5. Okrepiti zavedanje o pomenu športne aktivacije med mladimi in prispevati k dvigu 

števila aktivnih mladih v raznih športnih dejavnostih. 

6. Izvedba strukturiranega dialoga z mladimi udeleženci ter odločevalci in beleženje 

strukturiranega odziva v 5.  lokalnih skupnostih. 

7. Dvig prepoznavnosti programov Erasmus+ Mladi v akciji. 

 

 

AKTIVNOSTI: 

 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Analiza stanja in nabor potreb 

mladih v lokalni skupnosti 

Januar 2023 Izdelanih 5 analiz stanja.  

Izvedba dogodkov 

udejstvovanja mladih 

Januar- december 

2023  

Izvedba 5-ih lokalnih dogodkov in dialog z 

odločevalci.  

Pomen gibanja in zdravega 

načina življenja 

Februar – Marec 

2023 

Gradnja lokalne skupnosti za krepitev zdravja - 

MC (v sodelovanju z lokalnim centrom za 

krepitev zdravja) 

Mladi in šport v lokalni 

skupnosti 

April – Maj 2023 Gradnja lokalne skupnosti na podlagi športa - 

MC (v sodelovanju z lokalnim zavodom za 

šport, lokalnimi športnimi društvi) 

Priprava ukrepov za dvig 

športne aktivacije1 

September 2023 

– Januar 2024 

Pripravljeni ukrepi za spremembe v družbi na 

podlagi predlogov mladih iz mladinskih 

centrov.  

 

Projekt: KA1 - Katalizatorji trajnostnih sprememb (aktivnosti udejstvovanja 

mladih) 

NAMEN: Opolnomočiti in angažirati mlade na področju aktivnega državljanstva, trajnosti in 

vključujoče družbe ter jim skozi mladinski dialog omogočiti, da izrazijo svoj glas. Opolnomočiti 

mladinske delavce za izvajanje projektov mladinskega dialoga oz. aktivnosti udejstvovanja 

mladih.  

CILJI: 
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1. Izvesti 6 lokalnih izobraževalnih dogodkov za mlade na temo trajnosti in vključevanja 

ter načrtovanja projektov in pobud.  

2. Izvesti 6 lokalnih trajnostnih projektov/pobud v lokalnem okolju. 

3. Izvesti 6 delavnic snemanja in montaže podcastov z mladimi. 

4. Izvesti usposabljanje za mladinske delavce na temo uresničevanja projektov 

mladinskega dialoga oz. aktivnosti udejstvovanja mladih in jih opolnomočiti za  

vključevanje neorganizirane mladine v okviru le-teh. 

5. Skupaj z mladimi in mladinskimi centri izvesti spletno osveščevalno kampanjo. 

6. Izdati e-zbornik “Zeleni manifest” s predstavitvijo dobrih praks in pobud, zahtev mladih 

ter proces načrtovanja in izvajanja mladinskega dialoga za mladinske delavce.  

7. Poiskati sinergije med mladimi in odločevalci na lokalni ravni ter izvesti nacionalni 

mladinski dialog z odločevalcem nacionalnega nivoja. 

 

AKTIVNOSTI: 

 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Izvesti 2-dnevno usposabljanje 

za mladinske delavce 

April 2023 Izvedeno usposabljanje.  

Izvedba 6 dogodkov 

udejstvovanja mladih 

Maj- September 

2023  

Izvedba 6-ih lokalnih dogodkov. 

Izvedba 6 trajnostnih 

pobud/projektov mladih 

September 2023 – 

Februar 2024 

Izvedeni 6 trajnostnih pobud/projektov mladih. 

Izbvedba 6 lokalnih 

izobraževalnih dogodkov za 

mlade - snemanje in montaža 

podcasta 

September 2023 - 

Februar 2024 

Izvedena delavnica in posnetih 6 podcastov z 

mladimi. 

Izvedba spletne ozaveščevalne 

kampanje z mladimi in 

mladinskimi centri 

Februar 2024 - 

April 2024 

Izvedena spletna ozaveščevalna kampanja z 

mladimi in mladinskimi centri.  

Izdaja e-zbornika “Zeleni 

manifest” 

April 2024 Izdan e-zbornik “Zeleni manifest” 
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Izvedba nacionalnega 

mladinskega dialoga 

April 2024 - Maj 

2024 

Izvedba mladinskega dialoga na nacionalni 

ravni z višjim/nacionalnim odločevalcem.  

Informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti  

Informiranje članic omogoča obveščanje in pretok informacij med članicami, s čimer skrbimo 

za stabilnost mreže, ter hkrati negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže 

MaMa.  

Informiranje članic 

  

Cilj 4.1. v Strategiji – Izvedba skupnih promocijskih akcij mladinskih centrov 

Cilj 4.2. v Strategiji – Povečanje informiranja o aktualnih temah in projektih 

  

NAMEN: S strateškim informiranjem in komuniciranjem zagotavljamo obveščanje in pretok 

informacij znotraj Mreže MaMa pri čemer skrbimo za večjo informiranost, promocijo in 

pripadnost članic mreži, hkrati pa negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže 

MaMa. 

  

CILJI: 

1. Priprava komunikacijskih načrtov za leto 2023 s članicami na skupni delavnici: 

Korporativno komuniciranje (zastopanje), podpora mladinskim projektom, 

mednarodno mladinsko delo in razvoj mladinskega dela ter interno komuniciranje. 

2. Komunikacijska podpora skupnim aktivnostim Mreže MaMa. 

3. Uporaba priporočil iz komunikacijske presoje in umeščanje v program delovanja Mreže 

MaMa. 

4. Promocija aktivnosti Mreže MaMa in mladinskega dela. 

5. Vzpostavitev in vodenje delovne skupine za promocijo in informiranje.  

  

  

KVALITATIVNI KAZALNIKI: 

1. Izvajanje načrtov pozitivnih medijskih objav za večanje prepoznavnosti mladinskih 

centrov (vsaj 1 objava mesečno v nacionalnem mediju na temo rednih ali projektnih 

aktivnosti iz letnega delovnega načrta). 

2. Priprava in izvedba skupne promocijske akcije mladinskih centrov s poudarkom na 

promociji mladinskega dela. 

3. Zagotavljanje servisne podpore mladinskim centrom pri informiranju in komuniciranju. 

4. Izdelan načrt dela delovne skupine in izvajanje aktivnosti po načrtu delovne skupine. 

  

AKTIVNOSTI: 
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KAJ KDAJ KAZALNIK 

Načrt sodelovanja za deležniki januar – februar Priprava načrta deležnikov in odločevalcev 

za ustvarjanje odnosov in realizacijo ciljev. 

Sodelovanje z MSS in URSM pri kampanji 

promocija mladinskega dela. 

Priprava in objava e-publikacij januar – 

december 

4 tematske e-publikacije, ki se navezujejo 

na projekte in na teme mladinskih centrov, 

mladinskega in nevladnega sektorja, 

mladinskega dela in mladinskih delavcev. 

(Glej pod projektne aktivnosti.) 

Zaključna e-publikacija Mreže MaMa. 

www.mreza-mama.si in socialna 

omrežja (FB profil Mreža MaMa, 

Twitter profil Mreža MaMa, 

Instagram profil Mreže MaMa, 

YouTube Mreže MaMa) 

januar – 

december 

Redno ažuriranje in vzdrževanje spletne 

strani Mreže MaMa o projektih in 

relevantnih informacijah za članice. 

Redne objave na družbenih omrežjih (FB, 

Instagram, Twitter), vsaj 2-3x tedensko. 

Načrt pojavljanja v družbenih omrežjih za 

večjo prepoznavnost mladinskega dela, 

mladinskih centrov in mednarodnega 

mladinskega dela. Osvežitev strukture 

spletne strani Mreže MaMa. 

Izdelava 12 infografik za družbena 

omrežja. 

http://www.mreza-mama.si/
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Tedenske novice Mreže MaMa januar - 

december 

Priprava tedenskih novic za članice Mreže 

MaMa, v katerih jih informiramo o 

pomembnih dogodkih, projektih in temah 

mladinskega dela. 

Aplikacija Mreže MaMa 

(MLADIM) in njenih članic 

januar – 

december 

Promocija aplikacije in spodbujanje članic k 

uporabi. 

Prenos aplikacije v uporabo skupini mladih 

v lokalnem okolju.  

Promocija MCH-jev glede na 

zaznane izzive 

januar – 

december 

Informiranje deležnikov o nastanitvenih 

kapacitetah in prenos informacij o uporabi 

kapacitet za organizacijo več dnevnih 

programov. Umeščanje 90% večdnevnih 

aktivnosti Mreže MaMa v kapacitete 

mladinskih centrov. Podpora mladinskim 

centrom hostlom ob morebitnih izzivih z 

lokalno skupnostjo ali državo. 

Servisna vloga informiranja in 

komuniciranja 

januar – 

december 

Zagotavljanje servisne podpore mladinskim 

centrom pri informiranju in komuniciranju. 

Izvajanje informiranja in komuniciranja ter 

svetovanje pri komunikacijski podpori 

mladinskim centrom in mladinskim 

delavcem pri izvedbi projektov. 

Mlad.si  januar – 

junij/december 

Izvajanje uredniške in servisne funkcije 

portala mlad.si v obliki javnega naročila ter 

upravljanje FB, Tik Tok in Instagram profila 

mlad.si. 

Razširitev dejavnosti mlad.si na 

pridobivanje novih poslovnih partnerjev za 

razvoj portala. 
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Komunikacija rezultatov in 

učinkov delovanja mladinskih 

centrov 

januar-december Zbiranje rezultatov mladinskih centrov, ki 

so zanimivi za javnost in predstavitev 

mladinskih centrov javnosti. 

Kontinuirano in periodično objavljanje info 

grafik za promocijo mladinskih centrov. 

V navezavi na Digital NGO.  

  

Skupna komunikacijska akcija za 

dvig spoznavnosti in priznavanja 

mladinskega dela  

Januar-december  Izvedba skupne promocijske in 

komunikacijske aktivnosti za dvig 

prepoznavnosti mladinskih centrov v 

sodelovanju z ostalimi organizacijami 

mladinskega sektorja.  

 

Dolgoročne programske in projektne aktivnosti za 

razvoj Mreže MaMa  

 

Program: Podpora mednarodnemu mladinskemu delu 

  

AKTIVNOSTI: 

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Podpora mednarodnemu 

mladinskemu delu in 

mobilnosti mladih 

januar – 

december 

Podpora mladinskim centrom za izvajanje 

mednarodnega mladinskega dela. 

Vključiti 20 mladinskih delavcev v tečaje 

usposabljanj in seminarje na mednarodni ravni 

v sklopu projektov Erasmus + Mladi v akciji. 

 

Izvajanje svetovalne vloge mladinskim 

centrom. Promocija mednarodne mladinske 

mobilnosti. 
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Vzpostavitev projektne pisarne 

Mreže MaMa 

februar-december Priprava dokumentov z načrtom dela in 

časovnico za vzpostavitev projektne pisarne. 

  

Priprava in izvedba razpisa za sodelavce v 

projektni pisarni. 

KA1: nadgradnja usposabljanj 

in gradnja mednarodne mreže  

september Krepitev mednarodnega mladinskega dela.  

Vključitev 10 mladinskih centrov – udeležba 10-

ih mladinskih centrov v sklopu K1 – mobilnost 

mladinskih delavcev.   

Program: Zastopanje – delovanje Mreže MaMa  

KAJ KDAJ KAZALNIK 

Priprava in izvedba analiz 

članic za pripravo 

dokumentov za izvajanje 

politik 

februar in 

junij 

Izvedba dveh analiz za pripravo dokumentov za 

izvajanje politik. 

Priprava dveh dokumentov 

z načrti za izvajanje politik 

za mladinski sektor. 

januar - 

december 

Priprava dveh načrtov za izvajanje politik na podlagi 

dokumentov za izvajanje politik. 

Izvajanje načrta mladinskih politik, ki zadevajo 

mladinske centre. 

Vzpostavitev sistema za 

spremljanje zakonodajnega 

procesa in relevantnih tem 

povezanih z mladinskimi 

centri in mladinskim delom 

januar-marec Seznam vseh zakonov in dokumentov povezanih z 

mladinskimi centri. Spremljanje: Zakon o javnem 

interesu v mladinskem sektorju, zakon o 

prostovoljstvu Zakon o NVO, Zakon o javnih 

zavodih, Interventni zakon, Zakon o kolektivnih 

pogodbah, Zakon o organizaciji prireditev, Zakon o 

medijih…. 

Digitalna preobrazba Mreže 

MaMa 

januar - 

december 

Popis administrativnih in delovnih procesov 

  

Začetek uporabe digitalnega orodja Trello 

  

Prenos maila in ostalih digitalnih orodij na Google 

Workspace 
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Povzetek projektnih aktivnosti 

UVOD 

  

Projektne aktivnosti Mreže MaMa so tisti projekti, ki trajajo določeno obdobje, a so del 

programa zagovorništva in razvoja mladinskega dela. Gre za projekte s trajnostnimi učinki, ki 

jih izvajamo skupaj s članicami, s katerimi skupaj prispevamo k razvoju mladinskega sektorja. 

  

Vsi projekti, ki so že potrjeni za leto 2023. 

  

●      Digital NGO – MJU – digitalizacija  

  

●      Logbook – partnerstvo s KEKS in občinami 

  

●      Mladinski centri za duševno zdravje mladih 

Erasmus+, prijavitelj 

  

●      KA2: Smart Youth Centers 

Erasmus+, partner 

 

● KA2: Volunteer and go 

Erasmus+, partner 

 

●   KA2: Španija – mladinsko delo v ruralnih okoljih  

Erasmus+, partner 

 

●  KA2: YOUPart 

Erasmus+, partner 

 

● KA2: Reactive Youth 

Erasmus+, partner 

 

● KA1: MC-ji za EU cilje mladih  

Erasmus+, partner 

 

● KA1: Mladi za šport 

Erasmus+, partner 

● KA2: MEDUSA 

Erasmus+, partner 
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V letu 2023 načrtujemo vsaj 2 lastni prijavi in vsaj 2 partnerski prijavi v program Erasmus +. 

  

●      Mobilnost mladinskih delavcev 

Erasmus +, prijavitelji 

  

●      Mladinski dialog 

Erasmus + , prijavitelj 

  

●     K2 – strateško partnerstvo » NEW GENERATION« - MC-ji – recovery and 

resilliance  

Erasmus+, prijavitelj 

  

●      Mobilnost in usposabljanje učiteljev  povezovanje formalnega in 

neformalnega sektorja 

Erasmus + izobraževanje, prijavitelj 

  

Opomba: Glede na priporočilo Strokovnega sveta MaMa si pridržujemo pravico do 

spremembe glede prijav projektov.  


