MLADINSKA MREŽA MARIBOR (MMM)

PRAVILA
MMM je ustanovljena 29. 12. 2020 z namenom
-

-

povezovanja med mladinskimi organizacijami v Mestni občini Maribor, in sicer na temeljih
vzajemnega razumevanja in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje, ne glede na različne
interesne, nazorske ali politične usmeritve posamezne organizacije;
zagovorništva mladih kot ključnih nosilcev razvoja družbe in vključevanja mladih v procese odločanja
ter
enotnega in reprezentativnega zastopanja mladih, mladinskih organizacij in organizacij za mlade v
Mestni občini Maribor

ter v želji
-

po sooblikovanju družbe, ki deluje po načelih enakosti, nediskriminacije, pravičnosti, vključevanja in
trajnosti;
po širjenju dostopa državljanov do odločanja in kvalitete demokratičnega odločanja;
po prevzemanju odgovornosti za lastno prihodnost.

Namen MMM je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim razvoj v odrasle ljudi, kakršne potrebuje
družba v prihodnosti. Želimo, da so mladi:
-

avtonomni, sposobni odločati in upravljati svoje življenje;
solidarni, dejavno skrbijo za druge;
odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev;
angažirani, poskušajo živeti v skladu s svojimi vrednotami in podpirajo ideale, ki se jim zdijo
pomembni; kot posamezniki in kot člani družbe.

KOORDINATOR
Koordinator MMM je Društvo za mlade IndiJanez, Ob železnici 16, 2000 Maribor.

NALOGE MMM
-

omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na
življenje in delo mladih;
zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
zagovorništvo mladih in mladinskih organizacij v skladu s prioritetami, ki jih MMM določa v
sodelovanju z organizacijami članicami;
izvajati ali sodelovati pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega
sektorja;

-

spodbujanje razvoja mladinskih organizacij kot instrumenta mladih v družbi in aktivne udeležbe
mladih javnem življenju;
spodbujanje razvoja prostovoljnega organiziranja mladih ter krepitev dejavnosti mladinskih
organizacij, ne glede na njihove različne interesne, nazorske ali politične usmeritve delovanja;
koordinirati in podpirati delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade v lokalni skupnosti;
sodelovati z organizacijami v mladinskem sektorju ter drugimi relevantnimi nevladnimi
organizacijami;
predstavljati in zastopati mlade in mladinske organizacije.

REDNE DEJAVNOSTI MMM
-

vključevanje v javne politike, ki zadevajo mlade in odzivanje na relevantno zakonodajo;
kampanje z namenom promocije tematik, ki se tičejo mladih;
organiziranje, podpora in izvedba izobraževalnih aktivnosti;
mednarodno sodelovanje;
informiranje organizacij članic in drugih organizacij v mladinskem sektorju ter splošne javnosti o
svojih dejavnostih;
izdajanje strokovnih in drugih publikacij s področja mladinskega dela in mladinskih politik;
sodelovanje z institucijami formalnega izobraževalnega sistema;

ČLANSTVO V MREŽI
Člani MMM lahko postanejo organizacije, ki delujejo na območju Mestne občine Maribor in z delom posegajo
na področje dela z mladimi ali za mlade.
Članstvo je prostovoljno.

V Mariboru, 29. 12. 2020

