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Mreža KROJ je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Na pobudo Zavoda Nefiks so 

se v mrežo povezale še sledeče ustanovne članice: Zavod Voluntariat, Zavod Bob, Mladinska 

postaja Moste, TiPovej!, Zavod za ustvarjalno družbo, Mepi – mednarodno priznanje za mlade, 

zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Zavod Mladinska mreža MaMa, Javni zavod mladi 

zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. 

Mreža Kroj je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, 

postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter 

je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki 

spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. 

 

Kaj lahko Mreža Kroj ponudi šolam? 
 

 

 

 

 

 

Mepi – mednarodno priznanje za mlade,  

zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih 

 

 

Ime aktivnosti: SPOZNAVAJ SE!  

MEPI, ker se vseh stvari ne da naučiti med poukom  

Trajanje delavnice: 2 pedagoški uri  

Izvajalec: MEPI - mednarodno priznanje za mlade, zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih 

Namen: Predstavitev programa MEPI, ki te resnično spremeni, pripravi na življenje in ti popestri šolska leta. 

Cilji: 

 Mlade spodbuditi k neodvisnosti, pogumu in radovednosti pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov 

 Mladi prepoznavajo svoje dobre lastnosti, sposobnosti, strasti 

 Mladi spoznajo način kako lahko odkrijejo in izkoristijo svoje potenciale, talente (spodbujanje 

neodvisnosti, poguma in radovednosti pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov) 

Primerno za: učence/dijake v starosti 13-19 

Kontakt in prijave: mepi@mepi.info 

 

 

 

 

https://youtu.be/imVYFc-PLNY
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Ime aktivnosti: Predstavitev programa MEPI za učitelje 

Trajanje: 30 min/60 min/90 min (po dogovoru) 

Izvajalec: Zavod MEPI v sodelovanju z učitelji, izvajalci programa MEPI 

Primerno za: delavce VIZ  

Opis: klasična frontalna predstavitev programa MEPI ali interaktivna delavnica 

Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki mlade med 14 in 25 letom 

vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za 

dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. V Programu je bilo do sedaj vključenih preko 8 milijonov 

mladih iz 132 držav. 

Vsem, ki delate z mladimi (učenci, dijaki) program MEPI ponuja dodano vrednost saj med drugim 

predstavlja odlično dopolnilo formalnemu izobraževanju, mednarodno kvalifikacijo; omogoča sistematično 

osebnostno spremljanje ter je odličen "okvir" za delo s tovrstno populacijo.  

Program se z lahkoto integrira v katerokoli okolje, kjer so mladi. Obenem pa predstavlja edinstven 

povezovalni element v lokalni skupnosti. 

Program MEPI je socialna franšiza; že vzpostavljena »formula«, ki garantira uspešen, dodelan in preverjen 

sistem izvajanja.  

V Sloveniji smo program MEPI v šole organizirano pričeli širiti in vpeljevati s šolskim letom 2004/05. Do 

sedaj smo podelili MEPI licenco preko 100 organizacijam  formalnega in neformalnega izobraževanja in v 

njem je sodelovalo preko 9000 mladih v starosti med 14 in 25. leti. Delo mentorjev v programu MEPI je 

priznano tudi s strani MIZŠ. 

Kontakt in prijave: mepi@mepi.info 

 

  

http://www.mepi.si/
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