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1. UVOD 
 

Leto 2022 je bilo za Mrežo MaMa in vse zaposlene ter s tem posredno tudi za mladinske centre v 
duhu in znamenju evropskega leta mladih 2022. Zvrstilo se je ogromno dogodkov, ki bodo svojo moč 

in smisel pokazali in uresničili v letu 2023 in tudi naprej, v prihodnjih letih, saj mladi in vsi, ki delajo z 

mladimi občutijo, da je potreba po postavljanju mladih na družbeno – politično agendo potrebna in 
pomembna. Vsekakor si bomo prizadevali, da bomo sledili potrebam mladinskih centrov, razvoju 

mladinskega dela in podpirali mlade, da uresničijo svoj potencial. 
 

Ozirajoč se na leto 2022 moram priznati, da je bilo opravljenega veliko dela, z novo in svežo ter 

pomlajeno ekipo, s katero gremo vztrajno naprej z zavestjo po uresničevanju temeljnih ciljev in 
poslanstva ter vizije Mreže MaMa in mladinskih centrov, ki nam vedno stojijo ob strani in se 

medsebojno podpiramo.  
 

Morda leto 2022 odseva več vključevanja terena in naslavljanja mladih, ampak kot rada rečem ali 
zapišem – vse z določenim namenom. Z namenom uresničevanja podpore in razvoja mladinskega 

dela, preverjanja terena ali pa navsezadnje spodbujanje vključenih k raziskovanju mladine in njenih 

potreb po vse večjemu vključevanju in temu, da se sliši njihov glas.  
 

Za leto 2022 lahko zapišem tudi, da je bilo po epidemiji prvo leto brez »lock downa« ali kakršnegakoli 
zaprtja (oziroma vsaj tega v ekipi nismo občutili) in pričele ter zaživele so mednarodne poti. A vseeno 

sem pri delu ugotovila, da je potrebno koncepte in pristope dela spremenit, da je potrebne več 

osebne motivacije in drugačni, mehkejši pristopi do dela. Pa vendarle je mladinski sektor in mladinsko 
delo fleksibilno in prilagodljivo na družbene spremembe in hitro odzivno. 

 
Od kje prihajamo, zakaj to delamo, so ključna vprašanja, ki so se mi pojavila v evropskem letu mladih 

in jih je potrebno naslavljati v prihodnje. Pri tem pa razvijati kakovostno mladinsko delo in zaznavati 

ter osmisliti učinke našega dela.  
 

mag. Maja Hostnik 
Direktorica Zavod Mladinska mreža MaMa  
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Najpomembnejši rezultati Mreže MaMa v letu 2022 so: 

  

 izvedba dveh Klubov MaMa v hibridni obliki  

 izvedba 32 dogodkov z mladinskimi cnetri in vključevanje mladinskih centrov  

 izvedba 13-ih regijskih dogodkov za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino 

2023-2032 

 izvedba 12-ih regijskih dogodkov v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v 

Sloveniji 

 sodelovanje v delovni skupini za spremljanje ukrepov Jamstva za mlade in Svetu vlade RS za 

mladino 

 sodelovanje v Državni delovni skupini na nacionalni ravni za uresničevanje okvirja Agende 

2030 bonskega procesa 

 koordinacija projekta Logbook in začetek razvoja digitalnega orodja za dvig kakovosti 

mladinskega dela in merjenje učinkov 

 urednikovanje portala mlad.si in vključitev mladih dopisnikov  

 redno komuniciranje in informiranje 

 potrditev standarda kakovosti v NVO  

 izdelano poročilo o prostovoljski organizaciji 

 zagovorniške aktivnosti in zastopanje interesov mladinskih centrov do URSM in SVM, RS 

 izdelani protokoli za mladinske delavce za prvo psihosocialno pomoč mladim v osebni in 

duševni stiski  

 pričetek procesa kolektivne pogodbe za mladinski sektor in digitalna usposabljanja za krepitev 

mreže mladinskega dela  
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2.  Razvoj mladinskih centrov, mladinskega dela in kakovost 
mladinskega dela Mreže MaMa  

 
Kazalniki iz strategije Mreže MaMa 2022-2027: 

 

2.1. Vzpostavitev sistema usposabljanja za mladinske delavce, direktorje in vodje mladinskih centrov.  
 

- Realizirano v sklopu projekta strateškega partnerstva Mreža mladinskih delavcev-izdelani 4 
moduli usposabljanj.  

- Izvedba dveh procesov supervizijskega srečanja za direktorje in vodje mladinskih cnetrov, 
vključenih 8 direktorjev/vodij mladinskih centrov.  

 

2.2. Opredelitev kakovosti mladinskega dela.  
- Nadaljevanje sodelovanja z Mrežo Keks – Logbook in pričetek razvoja digitalne platforme za 

spremljanje mladinskega dela, dvig kakovosti in merjenje učinkov. 
- Sodelovanje v državni delovni skupini za uresničevanje Agende 2030 bonskega procesa o 

kakovosti mladinskega dela. 

 
2.3. Utrditev metod mladinskega dela in opredlitev novih metod mladinskega dela v mladinskih 

centrih.  
- Strateško partnerstvo Smart youth centeres in opredelitev koncepta digitalnega mladinskega dela 

(razvoj produkta s strani Mreže MaMa).  
- Strateško partnerstvo VOL'GO, za opredelitev koncepta in metodologije vključujočega prostovoljstva 

v mladinskih centrih.  

 
Mnenje: Največ usposabljanj za mladinske delavce z izkušnjami t.i. Akademija mladinskega dela ni 
povsem razdelana in uresničena, ker smo veliko usposabljanj umestili v projekt Mreža mladinskega 

dela, kjer smo vzpostavili nove modele usposabljanj za že izkušene mladinske delavce. Na 
usposabljanja za mladinske delavce v sklopu strateških partnerstev smo vključevali strokovnjake in 

tako izdelali koncept usposabljanj za zastopanje, evalvacijo in vrednotenje, neformalno izobraževanje 
in aktivno participacijo.  

Ključna področja:  
- izobraževanja in usposabljanja za mladinske delavce mladinskih centrov  

- mednarodni projekti 
- pridobivanje novih kompetenc in nadgradnja oziroma osvežitev že pridobljenih kompetenc 

mladinskih delavcev 

- kakovost mladinskega dela  

 

Področje kakovosti mladinskega dela 

Logbook 
- vzpostavljen model usposabljanj, proces vključitve mladinskih cnetrov in sodelovanje 

mladinskih cnetrov in občin 

- skupno v projekt vključenih 7 občin (1 občina je odstopila) 

- Izvedba 6 terenskih obiskov mladinskih centrov in občin (Brežice, Maribor, Celje, Škofja Loka, 

Zagorje, Brda, Novo mesto). Podpornih obiskov so se udeležili predstavniki občin, direktorji in 

vodje mladinskih centrov ter mladinski delavci, s katerimi smo prediskutirali dileme, s katerimi 

se soočajo pri beleženju aktivnosti ter (po pregledu vnosov) predstavili tudi najpogostejše 

napake pri beleženju. 

- 6 predstavitev projekta Logbook na različnih dogodkih in individualno organiziranih dogodkih 
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- 2 srečanji regionalnega odbora predstavnikov občin, URSM in Movit  

- Sodelovanje na 1 srečanju glavnega odbora KEKS in konferenci v Goeteburgu skupaj s 

predstavniki regionalnega odbora slovenskih občin, predstavitev projekta v Sloveniji   

- dvig uporabe skupinskih vprašalnikov (evalvacijsko orodje) za več kot 100% 

- izvedba spletnega srečanja vseh uporabnikov Logbooka v Sloveniji z namenom priprave na 

letno evalvacijo  

- Izvedeni rezultati letne evalvacija, kjer opažamo, da se je stopnja participacije izboljšala, kar 

pomeni, da bo potrebno graditi na pomenu vključevanja mladih in s tem tudi gradnji 

pripadnosti mladih mladinskemu delu in razumevanju mladinskega dela.  

 

Uporabnikom smo skozi celotno leto nudili tehnično in vsebinsko podporo pri uporabi orodja ter tako 
pridobili znanja za izvedbo usposabljanj v sklopu projekta Digital NGO, ki je v teku.  

 
Rezultati letne evalvacije: https://www.mreza-mama.si/v-orodju-logbook-zabelezenih-194-820-

obiskov-mladih-v-letu-2022/ 
 

 

POKRITOST LOGBOOK-A v občinah:  

 
 

Digital NGO:  
- Izvedena konferenca 

- Vzpostavitev metodologije za izvedbo usposabljanj informacijska družba 
- Vključitev 60 NVO in izvedba 10-ih usposabljanj 

- Pričetek izgradnje digitalnega orodja za dvig kakovosti mladinskega dela-izdelan koncept 

platforme in definirani kazalniki kakovosti, ki so v procesu preverjanja 
 

 
 

 

 
 

https://www.mreza-mama.si/v-orodju-logbook-zabelezenih-194-820-obiskov-mladih-v-letu-2022/
https://www.mreza-mama.si/v-orodju-logbook-zabelezenih-194-820-obiskov-mladih-v-letu-2022/
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Področje mednarodnega delovanja in mednarodni projekti: 
Erasmus + Mladi v akciji 

 

Mreža Mladinskih delavcev  
 

Ključni cilj, ki je realiziran: Priprava načrtov za usposabljanja (Mladinska politika, Vključevanje v 

mladinskem delu, Proces učenja,  Evalvacija in refleksija v mladinskem delu). 

 
V letu 2022 smo zaključili projekt in razvili načrte za štiri skope usposabljanj mladinskih delavcev na 
temeljnih področjih: mladinska politika, participacija in vključevanje, učni procesi ter refleksija in 

evalvacija.  

 
Skozi projekt smo mladinskemu delu ponudili teoretične temelje, ki temeljijo na znanosti in 

raziskavah, pripravili knjižnico vse kakovostne literature, ki nastaja v okviru razvoja mladinskega dela 
in na osnovi potreb mladinskih delavcev, mladinskim delavcem ponudili program usposabljanja in 

razvili kolektivno pogodbo za mladinski sektor. 

 
Končna produkta: https://www.mreza-mama.si/rezultati-projekta-mreza-mladinskih-delavcev-zakaj-

izvesti-doloceno-aktivnost-za-mlade/ 
 

Trainee 
 

Trainee: Usposabljanje in ozaveščanje preko mrež za zaposlovanje in podjetništvo mladih.  

V projektu, ki ga je koordinira španska organizacija Neo Sapiens, sodelujemo kot partnerji skupaj z 
drugimi organizacijami iz Španije, Cipra, Italije, Portugalske in Litve.   

 
Projekt v Slovenijo prinaša nov koncept usposabljanja mladih z družbenim učinkom, t.i. »družbeno 

koristno učenje«. Eden izmed ciljev projekta je bil povečati vidnost in veljavo tega pristopa v vseh 

partnerskih državah, hkrati pa opolnomočiti mentorje in promotorje zaposlovanja (mladinski delavci, 
učitelji, šolske svetovalne službe, karierni svetovalci za zaposlovanje, zaposleni v NVO, povezani s 

programi zaposlovanja mladih) za promocijo tega koncepta med mladimi in njegovo implementacijo v 
partnerskih državah.  

 
V letu 2022 smo zaključili s projektom, v okviru katerih mladi, mentorji v NVO in promotorji 

zaposlovanja preizkušajo oblikovano e-platformo kot podporno orodje pri izvajanju družbeno 

koristnega učenja.  
 

Mladinski centri za duševno zdravje mladih 
 

Pri sodelovanju in komunikaciji s članicami Mreže MaMa smo zaznali, da mladinski delavci, ki delajo z 

mladimi, poročajo o vedno večjem številu primerov mladih, ki so se znašli v duševnih stiskah. Na 
potrebo smo odgovorili s projektom Mladinski centri za duševno zdravje mladih, ki smo ga zasnovali 

skupaj s partnerji iz Španije in Estonije. Izvajanje projekta se je začelo v februarju leta 2021 in se bo 
zaključilo v januarju 2023. 

 

Pri projektu izhajamo iz tega, da delo z mladimi, ki se soočajo z duševnimi težavami, od mladinskega 
delavca na prvem mestu terja: (1) strokovno znanje, (2) ustrezno metodologijo in (3) povezovanje z 

ostalimi strokovnjaki. Zato v okviru projekta zasledujemo dva cilja: 

https://www.mreza-mama.si/rezultati-projekta-mreza-mladinskih-delavcev-zakaj-izvesti-doloceno-aktivnost-za-mlade/
https://www.mreza-mama.si/rezultati-projekta-mreza-mladinskih-delavcev-zakaj-izvesti-doloceno-aktivnost-za-mlade/
https://www.mreza-mama.si/trainee/
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●      opolnomočenje vseh strokovnjakov, ki delajo z mladimi, s kakovostnim usposabljanjem in 

preizkušanjem metodološkega modela za prvo psihosocialno pomoč mladim ter 
 

●      vzpostavitev lokalne podporne interdisciplinarne mreže strokovnjakov (psihoterapevtov, 
psihologov, socialnih delavcev, socialnih pedagogov, psihiatrov), strokovnih (socialnih) služb v 

lokalnem okolju (centri za socialno delo, policija, zdravstveni domovi, programi pomoči skupnosti) in 
mladinskih delavcev (medsektorsko sodelovanje) ter posredno tudi povečati prepoznavnost 

mladinskega dela v lokalnih skupnostih in njegov vpliv na kakovostno življenje mladih. 

 
V letu 2022 smo skupaj s strokovnjaki s področja duševnega zdravja izdelali 7 protokolov za 

mladinske delavce za prvo psihosocialno pomoč mladim v osebnih duševnih stiskah, izvedli pilotno 
testiranje oblikovanja skupnosti v lokalnem okolju za podporo mladim v duševni stiski in izvedli 

diseminacijski dogodek. Ugotovitve izhajajo iz tega, da je potrebno mladinske delavce opolnomočiti in 

utrditi njihova znanja za prvo psihosocialno pomoč mladim v duševnih stiskah.  
 

Povezava do končnih produktov: https://www.mreza-mama.si/mladinski-centri-za-dusevno-zdravje-
mladih-3/(se odpre v novem zavihku) 

 
 

Mreženje sorodnih organizacij – trening za vzpostavitev mednarodne mreže  

 
V mednarodni trening smo vključili 6 mladisnkih cnetrov iz Slovenije in 12 udeležencev iz Avstrije, 

Estonije, Latvije, Hrvaške in Makedonije. Učinek projekta je viden in sicer na več nivojih. Mladinski 
centri so pridobili znanja in se vključili v Erasmus + projekte, Mreža MaMa pa je pridobila nove 

partnerje za strateška partnerstva.  

 
USPOSABLJANJA V ŠTEVILKAH 

 

Največ usposabljanj, ki jih je v letu 2022 vodila Meža MaMa (v urah) je bilo namenjenega področju 

Logbooka, projektov Aktivnosti udejstvovanja mladih, Mreže mladinskega dela, Mladinski centri za 

duševno zdravje mladih, Vol'go in Be a hero (vsi iz naslova Eramus +) in Digital NGO. Med 

usposabjanji je tudi sodelovanje z Mrežo Kroj.  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Število aktivnosti  7 9 8 112 51 30 26 29 36 

Število vključenih organizacij  13 30 45 75 39 25 28 40 45 

Število ur 90 200 136 450 552 450 200 448 650 

 

 
 MEDNARODNO MLADINSKO DELO V ŠTEVILKAH  

 

 AKTIVNOST ŠT. UR 

Mladinski centri za duševno zdravje  500 

TRAINEE 250 

Mreža mladinskega dela  500 

Vol'go 350 

Smart youth centers  250 

Digital NGO 450 

Be a hero 40 

https://www.mreza-mama.si/mladinski-centri-za-dusevno-zdravje-mladih-3/
https://www.mreza-mama.si/mladinski-centri-za-dusevno-zdravje-mladih-3/
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SKUPAJ 2340 

 
 

 

3. Področje medsektorskega povezovanja 
 

BE A HERO 
Izvedba nacionalnega treninga za vključujoče mladinsko delo  in zdelan priročnik za mladinski dialog z 

mladimi s posebnimi potrebami ter vključevanje mladinskega dela v delo z mladimi z manj 

priložnostmi.  

 

Mreža KROJ  
 

Mreža MaMa se z Zavodom Nefiks in drugimi mladinskimi organizacijami povezuje v mrežo KROJ - 
mladinsko mrežo za karierni razvoj, v okviru katere smo izvedli usposabljanje za mladinski delavce in 

sodelovali pri razširanju NPK mladinski delavec/delavka.  

 
Zeos – Spodbujamo krožno gospodarstvo  

 
V letu 2022 smo ponovno vzpostavili sodelovanje z Družbo Zeos v okviru Life projekta, kjer mlade 

ozaveščamo o pomenu varovanja okolja in krožnega gosdartva. Mladi na delavnicah razmišljajo o 
zeleni prihodnosti in novih poslovnih modelih.  

 

PROJEKTI V 2022 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Število projektnih 

aktivnosti  
26 58 70 120 51 

54 40 45 60 

Število vključenih 

organizacij  
300 70 100 110 23 

24 22 32 40 

Število ur 1200* 724 1300 3334 752 1.720 1.200 1.800 2250 

* Ocena je približna glede na št. zaposlenih in glede na zaposlenega.  

 

 

4. Zastopanje, dialog in participacija 
 

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. Gre za mreženje organizacije na zunaj in znotraj v odnosu do naših ključnih ciljnih javnosti in 

deležnikov. 

 
Na področje zastopanja, dialoga in participacije umeščamo vse aktivnosti zagovorništva in zastopanja 

interesov Mreže MaMa in mladinskih centrov.  

 

Kazalniki iz strategije Mreže MaMa 2022-2027: 

 

3.1. Okrepljeno zagovarjanje interesov Mreže MaMa in mladinskih cnetrov do različnih deležnikov.  

3.2. Okrepitev aktivne participacije mladinskih delavcev za ustavrjanje dialoga z različnimi deležniki in 

odločevalci.  

https://nefiks.si/
http://mreza-kroj.si/
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3.3. Izdelava učnih priročnikov za izvajanje procesov dialoga z odločevalci.  

 

- Izvedba 13 regijskih dogodkov za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino v 

sodelovanju z Uradom RS za mladino.  

- Izvedba 12-ih regijskih dogodkov v sodleovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji.  

- Izvedba 6-ih lokalnih mladinskih pobud v sklopu projekta K1-Aktivnosti udejstvovanja mladih-Mc-ji 

za EU cilje mladih.  

- Vključevanje mladih v mednarodni proces mladisnkega dialoga v sklopu strateškega partnerstva 

Youth part.  

- Izvedba EGL študijskih obiskov v mladinskih centrih v sodelovanju z občinami (Koper, Celje, Velenje, 

Ajdovščina). 

 

Ključna področja:  
 

- Policy networking ali mreženje  

- zastopanje interesov mladinskih centrov,  
- zastopanje, komuniciranje-informiranje, mladinski dialog, lobiranje in servis 

- odnosi z javnostmi ali strateško komuniciranje 
- Resolucija o nacionalnem programu za mladino  

- Evropsko leto mladih 2022 

 
Evropsko leto mladih 2022 v števikah 

 

- 13 Regijskih posvetov za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 
– s sodelovanjem Urada RS za mladino. 

- 11 dogodkov (izobraževalni, kulturni, zeleni, mladinski dialog) za mlade – s 
sodelovanjem Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. 

- Prenova portala MLAD.SI 

- Zvok mladosti 
- Mladinski dialog z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem 

- YouPart – mladinski dialog z evropskimi poslanci v Bruslju (4 lokalne delavnice, 1 
nacionalna in 3 mednarodne mladinske konference – Dunaj, Praga, Bruselj) 

- Lokalne mladinske pobude 

- 32  vključenih mladinskih centrov 
- več kot 25 vključenih mladinskih in drugih organizacij 

- 33 dogodkov v 12 statističnih regijah Slovenije 
- 70 vključenih odločevalcev: 

predstavniki 9-ih ministrstev 
Urad RS za mladino 

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji 

11 predstavnikov lokalnih skupnosti 
9 županov 

 
Zakaj evropsko leto mladih?  

- Krepiti aktivno državljanstvo in mladinski dialog - povezali mlade in oblikovalce lokalnih, 

nacionalnih in evropskih politik. 
- Neformalno izobraževanje, aktivno preživljanje prostega časa, kultura in zabava. 

- Mednarodna mobilnost.  
- Krepitev mladinskega sektorja, mladinskega dela in mladinskih centrov ter priznavanja in 

prepoznavanja le-tega in (so)oblikovanje Resolucije o Nacionalnem programu za mladino. 
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Aktivnosti udejstvovanja mladih - Mladinski dialog: “Lokalne mladinske pobude za cilje 

mladih EU” 
 

Vključili smo 6 mladinskih centrov, ki so v svojih okoljih izvedli skupaj 6 mladinskih pobud na EU cilje 

mladih. Vključili so 120 aktivnih mladih.  
 

Projekt “Lokalne mladinske pobude za cilje mladih EU” je projekt ključnega ukrepa 1, programa 
Erasmus+ Mladi v akciji. Namen projekta je mladim približati Strategijo EU za mlade 2019-2027, 

natančneje Cilje EU za mlade, ki so zapisani v strategiji, ter skupaj z mladimi oblikovati in izvesti 

lokalno mladinsko pobudo, vezano na enega izmed ciljev.  
 

Projekt smo prestavili in se zaključuje v marcu 2023 z dialogom odločevalcev na nacionalni ravni.  
 

“rEUral Europe” 

 
Projekt rEUral Europe je bil projekt, podprt s strani Evropskega parlamenta, ki ga na Mreži MaMa 

izvajamo v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment, mladinskimi centri in srednjimi šolami. 
V letošnjem letu smo ga zaključili.  

Glavni cilj projekta je ozaveščati državljane, predvsem mlade, kako deluje evropska parlamentarna 
demokracija in vpliv, ki ga ima EU na naše življenje. Skozi projekt želimo povečati zanimanje 

državljanov za EU in evropske tematike, veščine aktivnega državljanstva in jim podrobneje približati 

tematike varstva okolja, digitalizacije in pomena solidarnosti. 

V okviru projekta smo postavili digitalno informacijsko stojnico v obliki spletne strani, ki vsebuje 

glavne informacije o evropski demokraciji, delovanju EU, obravnavanih evropskih tematikah in načinih 
aktivne participacije.  

V projektu je sodelovalo 10 mladinskih centrov, ki so v letu 2022 skupaj izvedli 21 dogodkov – 

celodnevne informacijske stojnice o EU in evropskih tematikah v centru mesta, tematske pogovore z 
evropskimi poslanci in solidarnostne dogodke. 

Poleg kampanje na družbenih omrežjih o pomenu EU in načinih aktivne participacije v evropski 
demokraciji smo v letu 2022 objavili tudi 4 vloge “Evropski poslanec za en dan”, ki so dostopni za 

ogled tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBuQ6i1A0tU&list=PLlMhb9W8nBRc45qtsdUb5Mi05WoSB2YGM  

 

Svet Vlade RS za mladino 
 

Redno sodelovanje predstavnika mladinskih cnetrov v Svetu Vlade RS za mladino na sejah (v 2022 je 
bila ena seja) ter sodelovanje v delovnih skupinah za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za 

mladino.  

 
 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/portal/sl
https://www.europarl.europa.eu/portal/sl
https://ipm-institut.si/
https://ipm-institut.si/
https://www.youtube.com/watch?v=FBuQ6i1A0tU&list=PLlMhb9W8nBRc45qtsdUb5Mi05WoSB2YGM
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Jamstvo za mlade 

 

Predstavniki različnih mladinskih organizacij, med drugim tudi Mreže MaMa, se združujejo v delovno 
skupino za izvajanje programa Jamstvo za mlade. Shemo je oblikovala Evropska komisija z namenom 

spodbujanja zaposlovanja mladih. Skozi celo leto smo se udeleževali rednih sestankov delovne 
skupine, sodelovali pa smo tudi pri pripravi priporočil za novo shemo Jamstva za mlade, ki bo 

vključevala vse mlade do 29. leta.  
 

Nacionalni program za mladino in EU strategija za mlade 

 
Aktivni smo bili na področju zastopanja v okviru nacionalnih in evropskih dokumentov na področju 

mladine. Na nacionalni ravni smo podali mnenje glede Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za 
mladino za leto 2021, kamor smo vključili tudi naše članice.  

 

NDS za Mladinski dialog 
 

Mreža MaMa sodeluje tudi v Nacionalni delovni skupini (NDS) za mladinski dialog. Člani delovne 
skupine so izrazili željo in zavezanost, da se v prihodnosti še dvigne kakovost mladinskega dialoga v 

Sloveniji, pri čemer so se strinjali, da bodo pri koordinaciji in izvajanju programa mladinskega dialoga 
v Sloveniji sodelovali bolj poglobljeno in strateško. Med predloge nove ukrepov spadajo 

centralizirana promocija in beleženje aktivnosti mladinskega dialoga v Sloveniji, imenovanje 

ambasadorjev mladinskega dialoga v Sloveniji in večje vključevanje ostalih mladinskih 
organizacij v izvajanje programa. Končni predlog strategije izvajanja mladinskega dialoga v Sloveniji 

mora potrditi še Evropska komisija.  
 

 

Europe Goes Local 
 

Mreža MaMa je bila tudi v letu 2022 del nacionalne delovne skupine v sklopu projekta Europe Goes 
Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga vodi Nacionalna agencija 

Movit. 

 
V okviru projektnega partnerstva Europe Goes Local smo v letošnjem letu izvajali aktivnost 

»Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku«, katerih namen je povezati mladinske centre z 
občinami ter predstaviti dobre prakse občin na področju mladine. Vsega skupaj smo izvedli 4 

dogodke. Evalvacije so pokazale na izjemno uspešnost dogodkov, predvsem zaradi priložnosti za 
povezovanje, medsebojno deljenje izkušenj in prenos dobrih praks med občinami. Veseli nas, da tudi 

s tovrstnimi aktivnostmi prispevamo k razvijanju kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. 

 
Aktivno smo sodelovali tudi na nacionalni konferenci Europe goes local v Ljubljani. 

 
 

Prostovoljska organizacija  

 
V letu 2022 smo obdržali prostovoljsko organizacijo in tako zabeležili 1.244 prostovoljskih ur, kar je 

več kot v letu 2021 (1146). Aktivno vključevanje prostovoljcev v izvajanje aktivnosti Mreže MaMa ter 

spodbujanje mladinskih centrov k vključevanju je izrednega pomena in s tem smo nadaljevali tudi v 

letu 2022. Aktivno smo sodelovali tudi v razpisu Prostovoljec leta 2021.  

 

Zastopanje v številkah  

 

https://www.ess.gov.si/mladi
https://ec.europa.eu/info/index_sl
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/
https://www.mreza-mama.si/obcina-na-obisku-v-celjskem-mladinskem-centru/
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Zastopanje je doseglo in vključilo 1900 mladih in se je izvajalo v 40 različnih mestih ter v dvanajstih 

regijah v Sloveniji. Vsebine, ki so se izvajale na tem področju so bile najpogosteje dialogi in sestanki 

ter srečanja z odločevalci, sodelovanja v odborih, komisijah in delovnih skupinah, kot so na primer 

delovna skupina za Jamstvo za mlade, nacionalna delovna skupina za mladinski dialog, komisija za 

izbor naj prostovoljca in komisija za NPK ter ostale aktivnsoti mreženja in komuniciranja z različnimi 

deležniki ( Predstavništvo evropske komisije, Informacijska Pisarna Evropskega parlamenta, resorna 

ministrstva, Svet Vlade RS za mladino, EGL  Europe goes local). Poleg komisij pa je zagovorništvo 

pokrivalo tudi aktivnosti kot so spremljanje izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino, 

sodelovaje z URSM, sodleovanje z MOVIT Ljubljana - Europe goes Local, mreženje z neorganizirano 

mladino z manj priložnostmi in sodelovanje s sorodnimi organizacijami. V evropskem letu mladih se je 

zagovorništvo in zastopanje interesov še bolj okrepilo, saj smo vključili več mladinskih cnetrov (jih 

finančno podprli) in mladih kot leta prej. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Število 
aktivnosti/zagovorniških 

akcij  

32 37 180 200 108 
225 250 310 510 

Število vključenih 
organizacij  

40 70 67 70 37 
42 45 50 45 

Število ur 375 458 520 960 920 1.800 1.960 2.160 2.700 

 
 

5. Informiranje, prepoznavnost in vidnost v javnosti 
 

Informiranje članic omogoča obveščanje in pretok informacij med članicami in s tem skrbimo za 

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

Na področju informiranja, prepoznavnosti in vidnosti v javnosti smo v času epidemije več časa 
namenili informiranju in načrtovanju pojavljanja v javnosti.  

Ključne aktivnosti informiranja in vidnosti v javnosti so bile v letu 2022 namenjene Evropskemu letu 

mladih. 

 
Kazalniki iz strategije Mreže MaMa 2022-2027: 

 
5.1. Ivedba skupnih promocijskih akcij mladinskih centrov.  

5.2. Povečanje informiranja o aktualnih temah in projektih.  
- Evropsko leto mladih, izvajanje redne in kontinuirane komunikacijske podpore aktivnsotim v 

sodleovanju z Uradom RS za mladino in Predstavništvom Evropske komisije.  

- mlad.si in vključevanje mladih dopisnikov, ki naslavljajo teme mladisnkih cnetrov in mladinskega 
dela.  

 

Ključna področja:  

- obveščanje in pretok informacij med članicami  
- skrb za stabilnost mreže,  
- negujemo odnose s ključnimi javnostmi in deležniki Mreže MaMa. 
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Aktivnosti  informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti v javnosti  

 

Na področju infomrianja, komuniciranja in prepozavnosti v javnosti smo v letu 2022 namenili največ 

pozornosti komuniciranju navzven in internemu komuniciranju med mladinskimi centri in področju 

Evropskega leta mladih 2022. Prav tako smo na podlagi pripravljenega komunikacijskega načrta 

izvedli komunikacijsko podporo vsem našim projektom in aktivnostmi. Skušamo v objavah zasedovati 

pomen mladinskega dela, naše korporativno delovanje in doseeganje kazalnikov po projektih.  

 

Največ prepoznvanosti nam je doprineslo komuniciraje z drugimi deležniki izven mladinskega sekotrja 

kot je na  primer diseminacijski dogodek v sklopu projekta Europe goes loacal. H kouminkacijski 

podpori in večanju vidnosti in prepoznavnosti pa zelo podpiramo tudi objave mladisnkih centrov v 

lokalnih medijih, kjer pri obveščanju in informiranju omenijo tudi Mreža MaMa. Tovrstnih objav si 

želimo še več.   

 

Družbena omrežja so za Mrežo MaMa izrednega pomena, zato redno in kontinuirano objavljamo na 

družbenih omrežjih (Instagram in Facebook) naše aktivnosti in pojavljanje v javnosti. Prav tako redno 

objavljamo novice ne spletni strani in portalu Mlad.si. Redno, na tednski ravni pa vsem članicam 

pošljemo tudi mailing in jih obveščamo o aktivnsotih Mreže MaMa in mladinskega sektorja ter 

mladinskih centrih.  

 

Ob zaključku leta in ob zaključku vsakega projekta pa izdamo tudi e-publikacije, ki jih uporabljamo za 

diseminacijo projektov. 

 

 

Komunikacijski kanali Mreže MaMa  

 
Na Mreži MaMa vsako leto poskrbimo za informiranje in obveščanje naših članic, pa tudi širše javnosti. 
Z namenom doseganja čim večje ciljne publike o naših aktivnostih in aktualnem dogajanju v 

mladinskem sektorju informiramo preko naše spletne strani in socialnih omrežij. V letošnjem letu smo 

za spletno stran napisali 102 prispevkov, odejavni pa smo bili tudi na socialnih omrežjih, kjer smo 
skupno objavili ker 285 objav - Facebook 202 in Instagram 63 – 471 story. Prav tako smo vsak teden 

članice obveščali o aktualnih zadevah iz mladinskega sektorja v okviru tedenskih novičnikov. V letu 
2022 se je Mreža MaMa kar 12-krat pojavila v različnih medijih. Objave na mlad.si 70.  

 

Portal mlad.si 
 

Že od leta 2011 uspešno urednikujemo portal mlad.si. O uspešnih zgodbah mladinskih centrov, 
priložnostih za mlade in aktualnem dogajanju smo informirali tudi v letošnjem letu. Portal na enem 

mestu ponuja vse aktualne informacije, ki jih mladi potrebujejo na poti v odraslost, del zgodbe portala 
pa še vedno ostaja mladinski sektor, ki s svojimi vsebinami skrbi za večjo povezanost mladinskega 

sektorja Slovenije, boljšo informiranost mladih in posledično krepi vidnost mladinskega dela na 

nacionalni ravni. Novost iz leta 2022 je vključevanje mladih dopisnikov in prenova portala.  

 
 

https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/mrezamama/
https://www.mlad.si/
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Komuniciranje in informiranje v številkah 

 

Komuniciranje in informiranje v številkah 
 
Mreža MaMa je v letu 2022 aktivno izvajala naloge javnega komuniciranja. Tako je, kot je razvidno v 

spodnji tabeli je Mreža MaMa preko celega leta komunicirala s splošno javnostjo preko objav na 
spletni strani www.mreza-mama.si, Facebooku in Instagramu. 

 
 

Vrsta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

eMaMa 10 12 12 12 12 12 7 1 0 

ePublikacije 4 3 2 3 6 3 0 2 2 

Publikacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

www 

objave 

141 109 276 150 153 160 142 109 102 

FB objave 134 181 192 278 231 250 197 110 202 

IG objave     120 200 96 90 62 

TW objave 46 101 46 45 91 36 119 0 0 

YouTube 
objave 

0 3 4 8 0 1 0  16 

Mlad.si 17 24 64 43 28 26 29 19 70 

mediji 40 67 33 26 9 30 0 20 12 

 
 

 

6. SVETOVANJE  
 

VSEBINA SVETOVANJA  ŠT. UR 
Svetovanje za prijavo URSM JP - določitev evropskih vsebin  20 

Svetovanje Erasmus + Mladi v akciji 80 

Svetovanje za finančno strukturo MC-ja za občino 10 

Svetovanje pri pravno-formalni urediti MC-ja  16 

Svetovanje v zvezi z IPF- mehanska glasba  0 

Svetovanje v zvezi s pripojitvijo MC-jev drugim dejavnostim 24 

Svetovanje pri organizacijski obliki in dejavnostih društva na področju mladine 5 

Svetovanje pri mladinskih razpisih 8 

Svetovanje pri SAZAS  0 

Svetovanje mladinski dialog  80 

Mladinski centri hostli  20 

Študentska zakonodaja  0 

VRSTA SKUPAJ 

ePublikacije 2  

Objave na spletni strani 102 

FB objave 202 

IG objave 62 objav, 471 storijev 

YouTube 16 

Objave na mlad.si 70 

Mediji  12 
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Delovanje mladinskih centrov v času epidemije COVID-19 0 

Logbook 740 

 

 

 

 

 

7. DOBLJENI RAZPISI v 2022 IN SODELOVANJA V 
2023 

 
Izvajali bomo naslednje projekte in sodelovanja:  

● Digital NGO – Nova generacija organizacij (Ministrstvo za javno upravo) 

● Evropsko leto mladih 2022 

● Mladinski delavci za duševno zdravje mladih (Erasmus +) 

● Smart Youth Centers (Erasmus +) 

● Voulenteer’n’Go (Erasmus+) 

● YouPart (Erasmus +) 

● Lokalne mladinske pobude za Cilje EU za mlade (Erasmus+) 

● Aktivnosti udejtvovanja mladih ŠUR (Erasmus + /partnerji) 

● Contact making seminar (Erasmus+) 

● Logbook (partnerstvo z NA Movit, URSM in občinami) 

● Mlad.si 

● KA2: Španija – mladinsko delo v ruralnih okoljih  

● KA2: Reactive Youth 

● KA2: MEDUSA  

● KA1: MC-ji za EU cilje mladih  

● KA1: Mladi za šport 

● KA1: Katalizatorji sprememb  

● KA1: Trening seminar v Španiji za prijavo projektov na Erasmus + Mladina in ESE 

 

 

Pripravila: mag. Maja Hostnik, direktorica  

 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Število aktivnosti  10 26 34 45 75 80 100 110 120 150 

Število 
vključenih 

mladinskih 

centrov 

12 16 25 32 34 

35 38 40 32 40 

Število ur 21 47 80 160 320 480 400 800 1083 1003 


