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Evropska prostovoljna slu‘ba, prostovoljno delo, aktivna udele‘ba, izku{nje,
strahovi, osebna rast so rde~e niti druge {tevilke Mladja. S prispevki smo ‘eleli
opozoriti ne samo na mo‘nosti, ki jih program Mladina oziroma Evropska prostovoljna slu‘ba prina{a mladim in/ali organizacijam, ki za dalj{i ~as gostijo prostovoljce iz tujine, ampak smo ‘eleli opozoriti tudi na pomembnost prostovoljnega
dela za dru‘bo in posameznika v {ir{em smislu. Avtorji prispevkov so ljudje, ki na
podro~ju prostovoljnega in/ali mladinskega dela delujejo ‘e dalj ~asa, in mladi,
ki so svoj vsak dan »prekinili« za nekaj mesecev in se odpravili novemu naproti.
Prekiniti ali nadgraditi svoj vsakdan, svoje znanje in izku{nje? Odgovor boste
morda na{li ob prebiranju prispevkov v tej {tevilki Mladja.
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Bele strani
»Bele knjige« v
Sloveniji

V novembru 2001 je Evropska komisija objavila »Belo knjigo: Nova spodbuda za evropsko mladino«1 , s katero je dolo~ila nekaj osnovnih vsebin mladinske politike na evropski ravni
ter za~rtala usmeritve in dolo~ila instrumentarij sodelovanja
na podro~ju mladinske politike v Evropski skupnosti. V to sodelovanje naj bi se vklju~evale tudi dr‘ave kandidatke za
~lanstvo.

Program MLADINA
zagotavlja podporo
projektom mladinskih
izmenjav, Evropske
prostovoljne slu‘be in
nekaterih drugih projektov,
pri ~emer je osnovno

Pomen »Bele knjige« za
Slovenijo
Ker v Sloveniji nimamo lastnih temeljnih definicij, ki bi definirale mladinsko delo in mladinsko politiko, je besedilo Bele knjige dobra opora za razmislek o ciljih, ki naj bi jih mladinska politika dosegla v Sloveniji.
V Sloveniji ‘e (pre)dolgo nastaja dokument, s katerim bi
najpomembnej{i akterji na podro~ju mladine za~rtali podro~je mladinske politike ter njenega – morda najpomembnej{ega instrumenta – mladinskega
dela. Prvi koraki so bili storjeni
v letu 1993, vendar ta dokument {e vedno ni sprejet. Objava Bele knjige je lahko spodbuda, da kon~no pridemo do
definicij in usmeritev, ki bodo –
upajmo – sprejeti z najve~jim
dru‘benim konsenzom. Definicije in usmeritve pa bodo potrebne, kajti Bela knjiga uvaja
tudi institucionalizacijo sodelovanja med dr‘avami ~lanicami
EU (in kolikor je mogo~e tudi z
dr‘avami kandidatkami za ~lanstvo) na podro~ju mladine. Tako imenovana »odprta metoda
koordinacije« bo od sodelujo1

White paper: A new impetus for European youth

~ih dr‘av zahtevala, da v okviru posamezne vsebine same
dolo~ijo cilje svojega razvoja,
skupaj pa bo potekal nadzor
nad doseganjem zastavljenih
ciljev in primerjavo rezultatov.
Nastajanje Bele knjige ni potekalo brez udele‘be Slovenije. Na posvetovanjih, ki so trajala dobri dve leti, so sodelovale tudi slovenske mladinske
organizacije s pomo~jo svojih
mednarodnih organizacij ter
Mladinski svet Slovenije. Sodeloval je tudi Urad RS za mladino, vendar v manj{em obsegu
kot dr‘ave ~lanice. Pri tem pa
se poraja vpra{anje, koliko so
prispevki udele‘encev iz Slovenije temeljili na razpravah v Sloveniji.

izhodi{~e, da vsak projekt
izhaja iz obstoje~e skupine
mladih ali potreb lokalne
skupnosti v zelo konkretnem
lokalnem okolju. U~inki
projektov naj bi bili usmerjeni
v skupino mladih in v lokalno
okolje.

Odzivi na besedilo Bele knjige so razli~ni. Veliko jih meni,
da besedilo ni dovolj odmevno
in da velikokrat ne dosega ‘e
dose‘enega v marsikateri evropski dr‘avi. Vseeno se je potrebno zavedati, da gre za prvo besedilo o evropski mladinski politiki na sploh v okviru Evropske skupnosti.

bini omejeno, vendar enakovredno ostalim politi~nim podro~jem. Mladinska politika tako ni neposredno nadaljevanje
politike na podro~ju izobra‘evanja, socialnih zadev, zaposlovanja, kulture ali na drugih podro~jih, je pa lahko njihovo pomembno dopolnilo, seveda z
druga~nimi pristopi in z druga~nimi neposrednimi cilji. Z vzpostavitvijo podro~ja mladinske
politke kot samostojnega podro~ja Bela knjiga zahteva tudi
primerno mladinsko dimenzijo
v drugih politikah. S tem je vzpostavljena vertikala (mladinska
politika kot samostojno podro~je) in horizontala (mladinske dimenzije v drugih politikah).

»Bela knjiga« vzpostavlja
mladinsko politiko kot samostojno podro~je, ki je po svoji vse-

Ne gre izpustiti tudi drugega pomembnega dose‘ka; to
je sprejetje sodelovanja z ome-

Premalo ali preve~

voren ~lan tak{ne dru‘be in temu primerno ravna. Izhaja iz
predpostavke, da je v samem
bistvu za svojo dobrobit vsakdo odgovoren sam. Izklju~evanje celih skupin mladih pove~uje mo‘nosti zloma dru‘benih
mehanizmov, predvsem pa – s
stali{~a celote – zmanj{uje stabilnost dru‘be in varnost posameznika v tej dru‘bi. Od tod
ta velika motivacija dr‘avnih in
dru‘benih struktur za prepre~evanja izklju~evanja.
veznostjo motivacije in sposobnostjo, da jih uporabljamo in
da jih u~inkovito uporabljamo.
Odgovornost za obstoj vseh {tirih elementov je tako na skupnosti kot na posamezniku.
»Participacija« mladega ~loveka, ki si {ele i{~e svoj prostor v skupnosti, ni le rezultatu
posve~en dialog med njim in
skupnostjo, ampak je tudi in

Za program MLADINA je tudi
pomembno, da so u~inki
projektov v okviru programa
dodana vrednost ‘e
obstoje~emu, bodisi v
sodelujo~i skupini mladih,
bodisi v njihovem lokalnem
okolju. Od tod izhaja
prepri~anje, da brez aktivnega
odnosa lokalne skupnosti do
mladinskega dela ni mogo~e

njeno odprto metodo koordinacije. Podro~je mladine – tako
kot podro~je izobra‘evanja in
kulture – je podro~je, kjer imajo institucije Evropske skupnosti zelo malo ali prakti~no ni~
pristojnosti. Evropska komisija
lahko na podlagi pogodb le
spodbuja sodelovanje med dr‘avami ~lanicami EU, kar se ka‘e v dejstvu, da so se dr‘ave
~lanice uspele dogovoriti za vi{jo stopnjo stalnega sodelovanja ter za merjenje u~inkov lastnega razvoja in medsebojne
primerjave. Med vsebine, v okviru katerih naj bi potekalo sodelovanje, so uvr{~ene: sodelovanje mladih, informiranje
mladih, prostovoljna slu‘ba
med mladimi in ve~je razumevanje mladih.

Mladinska politika in
participacija
Participacija ali sodelovanje
ni brez razloga vzpostavljena
kot ena izmed osnovnih vsebin
na podro~ju mladinske politike
in je postavljena na prvo mesto med vsemi vsebinami mladin-

pri~akovati niti dolgoro~nih
u~inkov niti ‘elene dodatne
vrednosti projektov. To
prepri~anje potrjuje tudi
izku{nja, da v dosedanjem
izvajanju programa v Sloveniji
med aktivnimi sredinami
prevladujejo tiste sredine, kjer
je mladina kot eno izmed
ske politike na evropski ravni,
kot jih dolo~a »Bela knjiga«.
»Participacija« - sicer morda
skopa beseda - predpostavlja
mo‘nost dostopa, dejstvo obstoja ustreznih struktur, primerno motiviranost posameznika
ali posameznice ter sposobnost
posameznika ali posameznice,
da u~inkovito izrabi prilo‘nost.
»Participacija« je interaktiven
odnos med skupnostjo in posameznikom v obojestransko korist. Iz odnosa izhajajo tako
pravice in obveznosti za obe
strani. Posplo{eno re~eno, pravica do dostopa in do ustreznih struktur je povezana z ob-

v~asih predvsem stvar izobra‘evanja, pri ~emer na~in doseganja rezultatov {teje vsaj toliko kot rezultat sam. Metoda
izkustvenega u~enja, pri ~emer
spoznanja prihajajo tudi iz lastnih napak, je {e vedno temeljna metoda v mladinskem delu.
»U~ne cilje in pot do njih« namesto avtoritete postavljajo
udele‘enci sami.
Te‘a, ki jo ima »participacija« v okviru mladinske politike,
izhaja iz prepri~anja, da je za
vzdr‘evanje dana{nje evropske dru‘bene ureditve potrebno zagotoviti, da se vsakdo izmed nas po~uti kot (so)odgo-

delavnih podro~ij ‘e na{la
mesto v ob~inskih upravah.

Mladinska politika – vsaj v
okvirih kot si jih zastavlja Bela
knjiga – ne ponuja neposrednih odgovorov na razloge, ki
vodijo v izklju~evanje. Tako za
nezaposlenega (kot enemu od
razlogov za izklju~itev) ne
ustvarja delovnih mest, spodbuja pa razli~ne mo‘nosti za pove~evanje zaposljivosti mladih.
Mo‘nost sodelovanja v Evrop○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ski prostovoljni slu‘bi je morda najbolj tipi~en primer tak{ne mo‘nosti.

In Slovenija?
Morda je za {ir{i krog ljudi v
Sloveniji najpomembnej{e sporo~ilo Bele knjige, da mladinska politika ni niti (samo) organiziran prosti ~as, niti ne ponuProgram MLADINA je
mogo~e uporabiti kot enega
izmed virov finan~ne
podpore za dodatno, a
vseeno pomembno,
finan~no podporo za razvoj
lokalnih mladinskih politik.
Aktivna vloga mladih, ki je
prisotna od snovanja ideje
in izdelave pro{nje za
sprejem projekta do
njegovega zaklju~ka je del
vsebine »participacije«.
janje odgovorov na vse izzive
in probleme, s katerimi se sre~uje mlada oseba v dana{nji
dru‘bi.
Bela knjiga deli odgovornost
za izvajanje mladinske politike na razli~ne ravni. Za~enja
z evropsko ravnjo, toda poudarja tudi pomembnost na
nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh. Za mladinsko
politiko v Sloveniji je morda
klju~no vpra{anje bodo~ega
razvoja na podro~ju mladinske politike ravno vpra{anje
pristojnosti (in obveznosti) na
lokalnih in – jutri – na regionalnih ravneh. »Participacija« se
za~enja v lokalnem okolju, v
katerem ‘ivimo. V tem okolju
naj bi dajala tudi najve~ u~inkov za mladega posameznika.
Tudi prepre~evanje izklju~enosti je najpomembnej{e ravno v lokalnem okolju, kajti ~eprav je lahko nek problem
ozna~en kot slovenski problem, so posledice najbolj ob-
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~utene v konkretnem lokalnem
okolju.
Za Slovenijo v tem trenutku
je o~itno, da nacionalna raven
{e vedno ostaja poglavitni
spodbujevalec in pomemben
stalni vir javne podpore za mladinsko delo tudi na lokalnih ravneh. @e kratek pregled struktur
v slovenskih ob~inskih upravah,
ki so namenjene neposredno
mladim, pove, da – razen izjem v nekaterih ob~inah – lahko govorimo o nerazvitosti. ^as
je, da nacionalna raven za~ne
dialog z lokalnimi ravnemi, pri
tem pa lahko vzamemo za izhodi{~a vsaj prve tri vsebine,
tako kot jih dolo~a Bela knjiga:
participacija mladih, informiranje mladih in prostovoljno delo med mladimi. V maju 2002
pri~akujemoizid slovenskega
besedila Bele knjige, ki je lahko odli~na izto~nica.
Nacionalna raven bi – na primer – morala poskrbeti, da
podro~je mladinskega dela in
mladinske politike dobi ustrezen zakonski okvir, v katerem
– morda slede~ delitvi pristojnosti in obveznosti na podro~ju vzgoje in izobra‘evanja –
bi poskrbeli za subsidiarnost tudi na tem podro~ju. Vklju~no s
soodgovornostjo lokalnih skupnosti, da v svojih okvirih in glede na lastne potrebe (potrebe
mladih v njeni skupnosti) zagotovijo pregleden vsebinski in finan~ni okvir za razvoj mladinskega dela. Tak{na pri~akovanja do razvoja na ravneh lokalnih skupnosti zelo hitro zadenejo ob zmo‘nosti slovenskih
ob~in, toda tudi to je eno izmed vpra{anj, na katerega ne
moremo odgovoriti v okviru
mladinske politike.

Vloga programa MLADINA
Program MLADINA je v Beli
knjigi opredeljen kot poglavitni instrument za doseganje ciljev, kot jih dolo~a Bela knjiga
na evropski ravni. Pri~akujemo
lahko, da bodo vsebine, ki jih
opredeljuje Bela knjiga, postale prednostne vsebine pri selekciji projektov in s tem pridobitvijo finan~ne podpore iz programa.

Razpotja
mednarodnega
prostovoljstva

Bo{tjan
Kova~ec:

Pogosto se mi zgodi, da moram tujim obiskovalcem, navdu{enim nad razvojem prostovoljnega dela v Sloveniji, prijazno razlo‘iti,
da do polo‘aja, ki ga prostovoljno delo ima v
Sloveniji, nismo pri{li zgolj v zadnjih nekaj ve~
kot desetih letih, odkar smo se poslovili od
prej{njih ~asov in pri~eli novo {tetje. To, kar je
prostovoljno delo danes v Sloveniji, je rezultat tradicije, potreb v dru‘bi, sledenja trendov v tujini ter bolj ali manj posre~enih intervencij dr‘ave.

Slovenija v pogledu razvoja
prostovoljnega dela ni kaj dosti druga~na od drugih dru‘b:
prostovoljno delo je prisotno
ves ~as, le oblike, ki jih zajema, ter poudarek na motivaciji posameznika, da daruje svoje delo v skupno dobro, se stalno prilagaja potrebam novega
~asa.

S tradicijo smo torej lahko
kar zadovoljni in isto velja za
trenutno stanje. Optimizem na~eloma ne {kodi, kak{nih posebno alarmantnih podatkov
pa prav tako ni na razpolago
saj obse‘nih raziskav o volonterstvu v Sloveniji ni. K zadovoljstvu lahko dodamo tudi nekaj malega zaskrbljenosti za-

radi nizke vidnosti in statusa
prostovoljnega dela v dru‘bi,
zaradi premalo zakonske in finan~ne podpore ter slabe
ume{~enosti v sistem formalnega in neformalnega izobra‘evanja. Za ilustracijo naj navedem primer obi~ajne situacije
na Voluntariatu, od koder izhajajo moje izku{nje in s stali{~a
katerega pi{em ta ~lanek. Kar
pogosta praksa je ‘e postala,
da se mladi prostovoljci odlo~ijo odpotovati v katero od bolj
eksoti~nih dr‘av, kjer se nato
skupaj z lokalnim prebivalstvom spopadajo na primer s
problemom zagotavljanja pitne
vode. Programi so na razpolago, prostovoljcev pa tudi ne
zmanjka zlahka.
Tukaj pa se stvar zaplete na
ve~ nivojih. Na grobo lahko
prostovoljce razdelimo v dve
skupini: v tiste, ki so bolj za‘eleni, in jih dr‘ava izdatno finan~no podpira ter tiste, ki so
dele‘ni bolj ali manj zgolj moralne podpore, odvisno pa~ od
ciljne dr‘ave ter ciljev programa, v katerega se vklju~ijo. Po
vrnitvi je potencial prostovoljca, s katerim bi lahko deloval
kot katalizator v svojem lastnem
okolju, izkori{~en bolj po pomoti in ne kot posledica sistemati~nih prizadevanj za {irje-

nje vedenja o drugih dru‘bah
ter njihovih odzivih na globalne probleme. Na drugi strani
nove spretnosti, znanja in komunikacijske ve{~ine, ki si jih
prostovoljci naberejo, na trgu
delovne sile niso dovolj cenjeni, pa ~eprav obstaja nara{~ajo~a potreba po hitro prilagodljivi delovni sili z visoko razvitimi komunikacijskimi ve{~inami
ter {ir{im razumevanjem globalnih izzivov, s katerimi se sre~uje svet. Vsaj del nara{~ajo~e
popularnosti raznih oblik mednarodnega prostovoljnega dela gre pripisati motiviranosti
mladih, ki v njem vidijo druga~en na~in u~enja tujih jezikov,
kot so ga vajeni v {oli. Skupaj
z dobrim poznavanjem informacijske tehnologije pa ti
»stranski« u~inki tvorijo {tiri najpomembnej{e ve{~ine, ki so jih
mladi v raziskavi Evrobarometra navedli kot potrebne pri iskanju dobre zaposlitve.

darnosti in vizionarskih politi~nih prepri~anjih izvirajo~ih iz
izku{nje uni~enja, ki se je zgodil v obeh svetovnih vojnah, se
je v prvi polovici prej{njega stoletja razvil model, ki promovira nov svetovni red ter se je ujemal z idejami Lige narodov ter
kasneje OZN. Organizacije tega modela se od prej{njega lo~ijo predvsem po zavra~anju
dominacije kapitalizma zahodnega sveta. Volunterstvo v razvoju je model, ki se je osredoto~il na vlogo prostovoljstva kot
mehanizma za razvojno pomo~ revnim in dr‘avam v razvoju. Kar nekaj organizacij se
je iz drugih modelov skozi leta
preobrazilo v razvojne agencije, ki delujejo preko prostovoljcev. S fokusiranjem pozornosti na vpliv, ki ga imajo prostovoljci na razvoj gostiteljskih
dr‘av so dobile dostop tudi do
mnogo ve~jega dele‘a virov za
svoje delovanje.

la mladih dal za rezultat uvajanje novih programov, ki so
usmerjeni predvsem v spodbujanje izmenjav s petnajsterico
ter dr‘avami kandidatkami za
~lanstvo, za kar je namenjeno
nekajkrat ve~ denarja iz javnih
virov kakor za vse ostale programe na podro~ju mednarodnega prostovoljnega dela skupaj. Programi so kombinacija
vsaj dveh modelov: medtem ko
je na ravni prostovoljca glavna motivacija pridobivanje izku{enj v evropskem prostoru, je
na ravni programa glavni cilj
{iritev evropske ideje, pa naj
to pomeni karkoli ‘e. Seveda
{iritev dolo~enih idej preko volonterskih programov v na{em
okolju ni nekaj novega. Briga-

Spremembam motivacije
prostovoljcev, tehnologije ter
potrebami raznih dru‘benih
skupin se prilagajajo tudi modeli organiziranosti mednarodnega prostovoljnega dela. Identificiramo lahko vsaj {tiri modele, ki imajo razli~ne zgodovinske poti, po katerih so se razvijali. Kot prvega velja omeniti
model, katerega glavno gonilo je osebnostni razvoj predvsem mladih posameznikov iz
po{iljajo~e nacije. Posebej se
je ta model razvijal v dr‘avah,
ki so obvladovala velika podro~ja in katerih imperij je potreboval poznavanje specifi~nih situacij v oddaljenih kolonijah. Seveda lahko v skoraj
vsakem modelu najdemo vsaj
nekatere elemente osebnostnega razvoja prostovoljcev. Naslednji model vklju~uje elemente razsvetljevanja oziroma promoviranja dolo~enih ideologij
med prebivalstvom gostiteljske
dr‘ave. V najbolj enostavni formi lahko ta model ena~imo z
misionarstvom, toda z vklju~itvijo promocije dolo~enih kulturnih ali socialnih oblik pa se ta
model raz{iri tudi na druge oblike. V humanizmu, ideji soli-

Poleg zgornje delitve nam
pride prav tudi delitev na dva
nasprotujo~a si pristopa v definiranju ciljev prostovoljnega
dela: pri pravem je poudarek
na rezultatu medtem ko drugi
vidi poanto predvsem v procesu oziroma v na~inu. V realnosti
se ta dvojnost ~uti na {tevilnih
nivojih kot na primer v nasprotju narave izmenjave, ki je prisotna pri prostovoljstvu proti
pla~anemu delu, v nasprotju
med samim procesom prostovoljnega dela in njegovimi rezultati, v razmerju med osebnostnimi kvalitetami prostovoljca proti njegovi strokovnosti in
izku{enosti. Na razmerja med
posameznimi elementi vpliva
okolje, v katerem se delo izvaja. Za primer, trenutno navdu{enje nad merjenjem rezultatov in dometa prostovoljnega
dela se ka‘e v usmerjenosti volonterskih programov k doseganju otipljivih in merljivih rezultatov, ~emur smo v Sloveniji trenutno pri~a predvsem na podro~ju prostovoljnega dela na
socialnem podro~ju.

moral temeljiti predvsem na

Na drugi strani je proces priklju~evanja Evropski skupnosti
na podro~ju prostovoljnega de-

Razvoj modelov
prostovoljstva, ki naj bodo
u~inkoviti v na{i dru‘bi, bo
upo{tevanju globalnih trendov
ter na{e tradicije
prostovoljnega dela ter potreb
v na{i dru‘bi, na katere bi se
naj z volonterskimi programi
odzivali. Za dolgoro~en uspeh
programov pa je izjemnega
pomena upo{tevati tudi
okolje, v katerega bomo
prostovoljce po{iljali, torej se
posloviti od programskega
mi{ljenja in pri~eti razmi{ljati
projektno, torej tako kot
uporabnika razumeti tudi
gostiteljsko lokalno skupnost
in prostovoljca samega,
obenem pa zagotoviti koristno
izrabo potenciala
prostovoljcev po vrnitvi nazaj
domov.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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dirji so v ~asu mladinskih delovnih akcij poleg gradnje ceste
bratstva in enotnosti vsaj s tolik{no vnemo gradili tudi samo
bratstvo in enotnost med narodi
v biv{i Jugoslaviji. V devetdesetih smo bili pri~e mo~ne podpore dr‘ave idejam solidarnosti in
spodbujanju strpnosti preko
mednarodnih prostovoljnih delovnih taborov. Seveda so te‘nje vladajo~e elite, da preko volonterskih programov {irijo dolo~ene poglede povsem legitimne, bi pa bilo pri~akovati od samega volonterskega sektorja
ve~ iniciative pri lobiranju za
programe, ki bi bili usmerjeni
predvsem v re{evanje problemov, ki bi jih identificirale nevladne organizacije kot prioritetne za kontinuiran razvoj prostovoljnega dela.
O~itno je, da do danes dr‘ava ni imela interesa do oblikovanja nacionalnih shem za prostovoljno delo z namenom re{evanja problema brezposelnosti
ali kot dopolnilo k formalnemu
izobra‘evanju, niti ni na vidiku
predlogov za programe, ki bi
nadomestili civilno slu‘bo po
njeni odpravi. Prav tako ni jasnega odgovora na kak{en na~in bi uvedbe dr‘avnih shem ali
celo vladnih agencij za prostovoljno delo vplivale na same
programe in na njihove cilje, saj
ne gre pri~akovati, da bi se vladajo~a politi~na opcija odrekla dolo~enemu vplivu, ki ga lahko ima preko tak{nih programov na ciljne skupine.
Preden se ozremo v ~arobno
kroglo prihodnosti, se vpra{ajmo, kak{ne izzive postavlja
pred razne modele. Gotovo ima
dolo~eno prihodnost model
osebnostnega razvoja predvsem mladih prostovoljcev. Vendar se programi, ki jih lahko
uvrstimo v ta model, sre~ujejo z
novim izzivom. Sodobne komunikacijske tehnologije, cenej{e
potovanje ter globalizacija sta
odprli mo‘nost direktne komu-
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nikacije med potencialnim prostovoljcem ter gostiteljskimi organizacijami po vsem svetu. Medtem ko je bila do sedaj institucionalna podpora nuja, imajo
posamezniki, ki bi se radi vklju~ili v programe kjerkoli na svetu, na voljo mnogo ve~ mo‘nosti, da svoje ‘elje uresni~ijo sami. Iz tega izhajajo~ je vznemirljiv model individualiziranih
programov, ki bodo gotovo bistveno vplivali na oblike volonterstva v prihodnje.
Po koncu hladne vojne so se
programi, ki pripadajo modelu
»razsvetljevanja«, prelevili iz
oblik, ki bi jih lahko ozna~ili kot
direktno imperialisti~ne, v oblike s poudarkom na komercialnem izkori{~anju. Tako smo bili
pri~a rasti predvsem multinacionalnih organizacij, ki se sedaj
bolj kot na samo idejo antikapitalizma ali antikomunizma osredoto~ajo na komercializirane
oblike razvojne pomo~i, kar poraja zanimiva vpra{anja v zvezi s poslanstvom tak{nih volonterskih programov. Na drugi
strani organizacije, ki so blizu
idejam OZN, do‘ivljajo podobno krizo identitete ter ponovno
vrednotenje lastnega poslanstva
in i{~ejo na~ine, kako na novo
umestiti svoje cilje v nov svetovni red. Pred zadnji model, ki vidi svojo vlogo predvsem v razvojni pomo~i, se postavlja zahtevno vpra{anje, ali ne obstajajo bolj{i na~ini za doseganje
razvojnih ciljev. Ne upo{tevaje
specifi~nosti izmenjave izku{enj
in znanj, ki je lastno prostovoljstvu, se polo‘aj prostovoljcev v
dr‘avah v razvoju enostavno
primerja s ceneno lokalno delovno silo ter rezultati, ki jih dosegajo v primerjavi z visoko
usposobljenimi eksperti. Na evropski ravni je bilo nekaj poskusov redefiniranja tega modela
primarno v aktivnost za zagotavljanje usposabljanje delovne
sile za dr‘ave v razvoju, ki pa
so se ponovno ujeli v zanko volonterstva kot poceni delovne sile. Kot mo‘ni izhod se ponujajo programi Jug-Jug ter poudarjena vloga prostovoljstva kot na-

~ina prenosa znanj in spretnosti na lokalno prebivalstvo.
Zgornje izzive lahko strnemo
v dve osnovni vpra{anji. V kak{ni meri prostovoljstvo {e izpolnjuje pri~akovanja po{iljajo~e
strani predvsem v smislu doseganja za‘elenih ciljev ter v kolik{ni meri je prostovoljstvo {e
odgovor na potrebe in vrednote, iz katerih so se razni modeli
razvili?
Upo{tevaje dejstvo, da kot osnovni cilj modela osebnostnega
razvoja nista kvaliteta opravljenega dela niti vpliv in domet volonterskega programa v lokalni
skupnosti, ima ta model dokaj
gotovo prihodnost. Ti programi
lahko imajo razna ideolo{ka
ozadja ter bodo {e nekaj ~asa
izpolnjevali pri~akovanja dolo~enega kroga posameznikov ter
politi~nih opcij. Dober razlog za
izdatno podporo dr‘ave je gotovo trajna in nara{~ajo~a potreba vsake dr‘ave po visoko
usposobljeni delovni sili z dolo~enimi osebnostnimi lastnostmi
in izku{njami. Gotovo pa bo na
njega vplivala dostopnost cenej{ih alternativnih metod, ki zagotavljajo doseganje istih ciljev.
Organizacije, ki so si svoje
mesto na{le v razvojni pomo~i
tretjemu svetu, bodo pri redefiniranju svojega poslanstva iskale re{itve predvsem znotraj obstoje~ih nasprotij na eni strani
med organizacijami, ki poudarjajo rezultate, in na drugi strani
tistimi, ki vidijo ve~jo pomembnost v samem procesu, ter paralelno polarizacijo med temi, ki
jim je sama dvostranska izmenjava in iz nje izhajajo~a globalna zavest pomembnej{a od
enostransko naravnane pomo~i.
Gotovo se bomo v zahodnem
svetu morali na novo umestiti v
razmerju do na novo nastajajo~ih oblik prostovoljnega dela, ki
izhajajo iz tradicij drugih delov
sveta. Do‘iveli bomo relativen
upad pomembnosti in vpliva zahodnih oblik prostovoljstva predvsem na nivoju razvojne pomo~i tretjemu svetu. Morda bodo
nekateri programi povsem usahnili, medtem ko se bodo na no-

vo pojavljali druga~ni modeli
predvsem v dr‘avah z omejeno tradicijo razvojne pomo~i.
Hkrati se bo manj{alo {tevilo posameznikov, ki bi se v prostovoljno delo vklju~evali zaradi
splo{ne ‘elje po prostovoljnem
delu, vi{al pa se bo dotok prostovoljcev, ki se bodo odzivali na
konkretne globalne probleme
ali na konkretne politi~ne situacije. V okolju globalnega kapitalizma se bodo razvijale nove oblike, ki bodo za razliko od
obstoje~ih posamezniku omogo~ale bolj usmerjene odzive
posameznikov. V skrajni situaciji
bodo nekatere organizacije povsem prenehale izmenjevati
prostovoljce zaradi dveh so~asnih vendar nepovezanih vzrokov. Na eni strani se bo vi{al
vpliv lokalnih odgovor na probleme, ki bodo bolje ume{~eni v
sistem lokalnih vrednot, na drugi strani pa se bodo v kontekstu
globalne ekonomije razvijali novi komercialni mehanizmi znotraj trga delovne sile, ki bodo
ponujali primerljive rezultate.
V Slovenji in drugih tranzicijskih dr‘avah, ki po~asi postajajo donatorke, se bomo zna{li
v posebnem polo‘aju, ko {ele
prevzemamo dolo~ene zahodne oblike mednarodnih prostovoljskih programov, pa se bomo obenem morali odzivati na
zgoraj na{tete trende. Razvoj
modelov prostovoljstva, ki naj
bodo u~inkoviti v na{i dru‘bi,
bo moral temeljiti predvsem na
upo{tevanju globalnih trendov
ter na{e tradicije prostovoljnega dela ter potreb v na{i dru‘bi, na katere bi se naj z volonterskimi programi odzivali. Za
dolgoro~en uspeh programov
pa je izjemnega pomena upo{tevati tudi okolje, v katerega
bomo prostovoljce po{iljali, torej se posloviti od programskega mi{ljenja in pri~eti razmi{ljati projektno, torej tako kot
uporabnika razumeti tudi gostiteljsko lokalno skupnost in prostovoljca samega, obenem pa
zagotoviti koristno izrabo potenciala prostovoljcev po vrnitvi nazaj domov.

P R I S P E V K I

Hayo de Vries:
Prispevek je prevod prispevka
Hayo de Vries-a, objavljen v reviji Coyote, ki jo izdaja Svet Evrope in Evropska komisija v okviru
partnerskega sodelovanja na
podro~ju mladine z namenom, da
se okrepi sodelovanje na podro~ju mladinskega usposabljanja.

Uvod
V letu 2000 sem se entuziasti~no lotil raziskave in primerjalne
analize o sodelovanju mladih
uporabnikov v programih socialnega skrbstva v Avstriji in na Nizozemskem. Sodelovanje uporabnika in sektorja za socialno skrbstvo v obliki strukturnega in rednega sodelovanje vidim namre~
kot na~in za oblikovanje politike
in metodologije sektorja socialnega skrbstva. Ta sektor naj bi v moderni dr‘avi, ki zagotavlja blaginjo, imel pomembno vlogo pri
prepre~evanju in zmanj{evanju
procesa dru‘benega izklju~evanja mladih in do neke mere tudi
njihovih dru‘in.
Raziskava je bila del mojega
{tudija kot tudi projekt v okviru
programa Mladina – Vlo‘ek v
prihodnost. V letu 1999/2000
sem vpisal magistrski {tudij Komparativnih evropskih socialnih
{tudij v Maastrichtu na Nizozemskem, projekt Vlo‘ek v prihodnost pa je bil nadgradnja izku{enj, ki sem jih pridobil kot prostovoljec na projektu, katerega cilj
je bila podpora mladim in drugim v lokalni skupnosti na poti
njihovega profesionalnega in/ali
osebnega razvoja. Projekt Vlo‘ek v prihodnost je bila torej raziskava tistega, kar sem se v letu
1997/1998 nau~il v Veliki Britaniji. Pisal sem nalogo o participaciji mladih v institucijah socialnega varstva. Kljub temu da
naloga ni bila sprejeta, sem pri-
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Udele‘ba mladih v
institucijah socialnega
skrbstva
Spodbujanje mladih in mo‘nost, da sodelujejo pri zadevah, ki se nana{ajo na njih, je pomemben cilj usposabljanj na podro~ju evropskega mladinskega dela. Pomembno pa je tudi za socialne in mladinske delavce pri zmanj{evanju dru‘benega izklju~evanja. S pomo~jo dveh akcij
programa Mladina – Evropske prostovoljne slu‘be in Vlo‘ka v prihodnost – in kasneje tudi v
okviru univerzitetnega {tudija, je avtor tega ~lanka izvedel raziskavo o aktivni udele‘bi mladih
v programih socialnega skrbstva.
{el do {tevilnih zanimivih informacij.
Raziskava je potekala v obliki
delavnic in razgovorov s skupaj
ve~ kot 40-imi mladimi uporabniki in 25-imi strokovnimi delavci iz
razli~nih organizacij, razli~nih
ravni delovanja ter podro~ij v sektorju socialnega varstva. Vklju~ene so bile regionalne in lokalne
stanovanjske skupine, vzgojnovarstvene ustanove in podobne organizacije iz Dordrechta (Nizozemska) in Dunaja (Avstrija). Namen teh ustanov je dajati mladim
podporo, da la‘je ali uspe{nej{e
sprejemajo izzive svojega ‘ivljenja. Mladi tja prihajajo iz zelo
razli~nih krajev in oblikujejo zelo
heterogene skupine. Prav tako so
zelo razli~ne tudi njihove te‘ave.
Najve~krat omenjeni so bili problemi v dru‘ini ali osebni problemi, torej od socialnih do ~ustvenih te‘av mladih. Mladi so bili ‘rtve ali pa povzro~itelji problemov.
Njihova starost se je gibala od 9
do 21 let. Skoraj 55 odstotkov
mladih je v teh ustanovah pre‘ivelo vsaj tri leta (nekateri pa celo
vse ‘ivljenje). Ve~ina je ‘ivela na
vsaj treh razli~nih krajih in se sre~evala s {tevilnimi socialnimi pedagogi, vzgojitelji in pomo~niki
oziroma so ‘e pravi strokovnjaki
teh institucij.
^lanek se osredoto~a na nekatere izstopajo~e poglede na aktivno participacijo mladih v institucijah socialnega varstva. Vse
skupaj izgleda tako, kot da bi dis-

harmonija v socialnem varstvu
upo~asnila proces spodbujanja
udele‘be mladih pri tem. V ~lanku i{~em mo‘ne razloge in povzemam mo‘ne pristope k tem
razlogom.

Zakaj udele‘ba mladih
uporabnikov?
Participacija mladih pri socialnem skrbstvu je zame, kakor tudi
za nara{~ajo~e {tevilo drugih, nujna. Gre za kompleksen pojav,
vklju~ujo~ tako kompetence mlade osebe, lokalno in nacionalno
mladinsko politiko, metodologijo
vzgoje in izobra‘evanja kot tudi
za organizacijsko kulturo socialno varstvenih institucij. Pomembni so tudi socialna pedagogika,
sociologija in mednarodni ter nacionalni pravni okviri. In povsod
lahko najdemo vsaj manj{a namigovanja na to, da je posameznikova participacija pri socialnem
varstvu pomembna.
Nadaljnje poglabljanje nam
predo~i pomembnost politi~ne in
dru‘bene participacije mladih. Iz
socialno-pedago{kega vidika je
to lahko dodaten na~in, ki lahko
prispeva k zmanj{evanju ranljivosti mladih. Z aktivno udele‘bo se
mladi nau~ijo dolo~enih ve{~in in
sposobnosti. Te so lahko pomembne pri re{evanju morebitnih
socialnih ali ~ustvenih problemov.
Tudi s pravnega vidika imajo
mladi pravico do udele‘be, kar
je razvidno iz {tevilnih mednarodnih in nacionalnih zakonodaj po

Evropi. Konvencija Zdru‘enih narodov o pravicah otrok je eden
od dobrih primerov. Konec koncev udele‘ba mladih lahko le izbolj{a storitve socialnega
skrbstva. V ~asu moje raziskave
je na Nizozemskem potekalo nekaj eksperimentalnih projektov.
Zanimiv je skupni projekt Flamske
platforme za potikajo~o se mladino in Fundacije Participacija
mladih 2000. Mlade, ki so ‘iveli
na ulicah, so usposobili za to, da
so vodili razgovore z drugimi mladimi, ki so prav tako ‘iveli na ulicah. Ne samo, da so mladi spregovorili, dobili so tudi mo‘nost za
informacijo iz prve roke.
In ~e vse skupaj pogledamo {e
z vidika »deficita« demokracije v
dru‘bi, potem spodbujanje udele‘be uporabnikov lahko prispeva tudi k ve~ji udele‘bi mladih v
procese odlo~anja o zadevah, ki
se neposredno ali posredno ti~ejo njih. Po prvem valu demokracije v 60-ih letih je zavladalo zati{je in demokracija ni bila ve~ zanimiva vsebina skoraj 20 let. Relativno stabilne politi~ne situacije
so vodile k depolitizaciji dru‘be.
»Politi~no ob~utljive zadeve se niso ve~ re{evale kot vro~e konfliktne situacije, ampak v ozadju med
politiki samimi.« (Vink, 1999).
Mladi tako ne vidijo potrebe po
oblikovanju politi~nega mnenja in
se niso sposobni vklju~evati.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nadalje Rietveld (1999) ugotavlja tudi, da se mladi z ve~jimi
problemi ne v~lanjujejo v mladinske strukture.« Zatorej lahko
spodbujanje udele‘be mladih, ki
so v programih socialnega varstva in {e posebej tistih, ki so v
te‘avah, vendar niso vklju~eni v
programe, privede do ve~je udele‘be mladih tudi v mladinskih
in drugih dru‘benih strukturah.
Upam, da bodo dr‘ave srednje
in vzhodne Evrope, ki so v procesu izgrajevanja demokrati~ne
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dru‘be, upo{tevale napake, storjene v zahodnoevropskih dr‘avah.
Razli~na mnenja o udele‘bi
uporabnikov
V ~asu svoje raziskave sem z
vse ve~jo gotovostjo opa‘al, da
so mnenja o spodbujanju udele‘be uporabnikov v programih socialnega varstva zelo razli~na.
Organizacije, s katerimi sem sodeloval, sem razdelil na pogosto
uporabljen na~in, in sicer na skupino, ki neposredno dela z mladimi uporabniki in skupino, ki z
mladimi dela posredno. V tem
~lanku sem se osredoto~il predvsem na prvo skupino, ki dela z
uporabniki neposredno. Sem
vklju~ujem tudi uporabnike same.
Kasneje se bom vrnil na drugo
skupino, ki jo poimenujem »upravljalci«, saj k njim pri{tevam tudi
raziskovalce, politike in podobne.
Tisti, ki delajo neposredno z
mladimi, so manj naklonjeni neposredni udele‘bi mladih kot skupina upravljalcev. Slednje me niti

ne presene~a. Socialni pedagogi, ki vsak dan delajo z mladimi
uporabniki, menijo, da nimajo
prostih rok pri organizaciji svojega dela, niti pri odlo~anju o uporabljeni metodologiji. Organizacijske omejitve so povezane z nezadostnostjo razpolo‘ljivega ~asa in denarja, z pomanjkanjem
delovnega prostora in s prezaposlenostjo. Metodolo{ke omejitve,
kot navajajo, pa so predvsem v
nezadostnih znanjih in (pozitivnih)
izku{njah dela neposredno z uporabniki. Veliko socialnih pedagogov je razo~aranih tudi zaradi
preteklih neuspehov pri poskusih
spodbujanje udele‘be mladih
uporabnikov.
Tudi uporabniki sami so izrazili nezadovoljstvo nad svojo udele‘bo v procesih dela. Seveda so
razlogi za njihovo razo~aranje
druga~ni, od zelo prakti~nih do
~ustvenih razlogov. Kot prvo, ve~ina uporabnikov niti ne razume
pojma participacije ali udele‘be
in kot drugo, mnogi, ki so ‘e bili
vklju~eni v neposredno sodelova-

nje pri oblikovanju njihovega programa socialnega skrbstva, so bili
pri tem razo~arani. Verjetno zaradi tega, ker so hoteli so-odlo~ati tudi o zadevah, na katere nimajo vpliva. Med njimi na primer
prakti~ne zadeve, kot so pravila
stanovanjske hi{e, vi{ino ‘epnine, ure dovoljenih obiskov, ipd.
Dodatno k temu pa ve~ina uporabnikov ostane na istem kraju
kratek ~as ali ne dovolj, da bi ‘eleli sodelovati pri soodlo~anju o
prakti~nih zadevah njihove organizacije. Kot zadnje, pa so bili
mnogi razo~arani tudi nad neuspehom organizacije, da jim pomaga. Izgubili so zaupanje.
Na drugi strani pa so nedavni
poskusi »upravljalcev« za spodbujanje aktivne udele‘be uporabnikov tako na mednarodni, nacionalni, regionalni kot tudi na lokalni ravni pokazali pozitivne rezultate. Na primer ratifikacija Konvencije Zdru‘enih narodov o otrokovih pravicah, spremembe
sociolo{ke paradigme o razvoju
(ki je usmerjena v otroka), nasta-

PROSTOVOLJNO DELO V
SOCIALNEM VARSTVU
Dr. Vesna Lesko{ek:

Prostovoljno delo ima v socialnem varstvu dolgo tradicijo. Konceptualno so ga za~eli razvijati
na Visoki {oli za socialno delo
‘e v sedemdesetih letih. V za~etku osemdesetih let je iz{el obse‘en zbornik, organiziranih je bilo kar nekaj posvetov na to temo. Najprej so ga poznali znotraj Centrov za socialno delo,
vendar je bilo to delo omejeno
na spremljanje otrok, dru‘enje z
njimi in u~no pomo~. Zelo podoben koncept so razvijali na Svetovalnem centru za otroke mladostnike in star{e v Ljubljani. Delo je bilo omejeno na dru‘abni{tvo in izobra‘evanje in s samo
institucijo ni imelo dosti opraviti.
Od prostovoljcev in prostovoljk
se ne v prvi in ne v drugi instituciji ni pri~akovala kak{na ve~ja
anga‘iranost ali celo vpliv na po-

tek postopkov in obravnav znotraj ustanov. Vloga je bila precej
pasivna, stranska in je bila odvisna od takratnega razumevanja profesionalizma. Profesionalci so bili tisti, ki so zmogli opraviti neodvisno ekspertizo o klientovih te‘avah. Neodvisnost se ni
nana{ala na prevladujo~e ideologije, temve~ na klienta, ki mu
je bila ekspertiza namenjena.
Tak{no razumevanje strokovnosti je bila glavna ovira za uveljavljanje prostovoljnega dela znotraj socialnega varstva.
Vloga se je pri~ela razvijati {ele z uvajanjem metod skupnostnega dela, ki ni ve~ zajemalo le
posameznikov, temve~ celotno
skupnost ali ve~je skupine ljudi.
Ta koncept je pomenil povsem novo vlogo strokovnjakinj in prostovoljk. Prve se niso ve~ vredno-

tile po oceni osebnosti, temve~
po razumevanju dru‘benih procesov, ki vplivajo na socialne
probleme. Znotraj tak{nega razumevanja je bilo veliko ve~
prostora za aktivno participacijo prostovoljk, ki so si pridobile
nove mo‘nosti lastne udele‘be.
Isto velja za prostovoljce. V delu s skupnostjo so lahko bili kreativni, inovativni, izmi{ljali so si
razne na~ine, s katerimi so pritegnili mlade in otroke k sodelovanju, izogibali pa se niso niti
njihovim star{em. Tak{no delo je
ponujalo veliko mo‘nosti za u~enje, preizku{anje samega sebe
v delu z ljudmi, za {tudente in
{tudentke je bilo to novo podro~je prakse, ki je bila za nadaljnje
delo neprecenljiva. To je hkrati
tudi podro~je, ki je {e vedno odprto za prostovoljno delo pri cen-

janje gibanja za otrokove pravice in vse ve~ja pozornost demokrati~nemu razvoju dru‘be. Sodobna sociolo{ka paradigma o otroku izhaja iz tega, da dru‘ba zahteva vse ve~ od otroka in mladostnika. Potro{ni{tvo, zaposlovanje, osebni uspehi, zdravje, kognitivna in emocionalna inteligenca in akademske sposobnosti so
postale tisto, kar {teje in je vredno. Na ‘alost je slednje {e pove~alo prepad med »tistimi, ki imajo« in »tistimi, ki nimajo« (Evropsko socialno poro~ilo {t. 45,
1993).
Na splo{no re~eno, so otroci
danes podvr‘eni nara{~ajo~emu
riziku dru‘benega izklju~evanja.
»Upravljalci« s podro~ja socialnega skrbstva mladih vidijo participacijo mladih kot enega izmed
na~inov, ki lahko zmanj{a dru‘beno izklju~evanje. Uporabniki
namre~ lahko izrazijo svoje mnenje, s ~imer lahko vplivajo na svoje ‘ivljenje in isto~asno razvijajo
tudi svoje socialne ve{~ine. Slednje jim bo pomagalo, da se bo-

do zna{li v dana{nji dru‘bi. Zadnje raziskave na tem podro~ju
slednje potrjujejo, predvsem kot
odli~en na~in boja proti dru‘benemu izklju~evanju uporabnikov.

trih za socialno delo, seveda pri
tistih, ki razvijajo skupnostne programe in projekte. Prostovoljnega dela ni tam, kjer je delo birokratsko in se odvija le na individualnem nivoju.
Z razvojem nevladnih socialnovarstvenih organizacij je postalo prostovoljno delo neodvisno od javnih institucij, kar je glavni vzrok za velik razmah v zadnjem desetletju. Razvoj teh organizacij je omogo~il tudi spremembe v razmi{ljanju o prostovoljnem delu. ^e smo ga v~asih
razumeli le kot dopolnilo delu
strokovnjakov znotraj ozkih in
za~rtanih okvirjev, se danes razvija povsem avtonomno in neodvisno od volje profesionalcev, ki
si neko polje dru‘benega ‘ivljenja jemljejo kot svoj delokrog.
Njihovo delo in intervencije niso ve~ samoumevne in mo~, ki
jo uporabljajo ali zlorabljajo je
postala predmet mnogih diskusij, tako v institucijah kot zunaj
njih. Razli~ne veje medicine delu prostovoljcev v njihovem delokrogu nasprotujejo in jih izlo~ajo na vse mo‘ne na~ine. Tak{na je na primer psihiatrija, ki
jih ne pripusti v psihiatri~ne bol-

1.usposabljanje in izobra‘evanje
socialnih pedagogov (ali socialnih delavcev) ne daje posebnega poudarka pomembnosti udele‘be uporabnikov v programih.
To je po vsej verjetnosti rezultat
razvoja dana{nje socialne politike, ki daje prednost uporabi
metod, ki so usmerjene v rezultate v primerjavi z metodami, ki
so usmerjene v proces. Zdravljenje je postalo pomembnej{e,
medtem ko je participacija upo-

rabnikov predvsem pomembna
na podro~ju preventive in tako
manj zdru‘ljiva ali uporabna pri
izvajanju dana{njega socialnega skrbstva. Zaradi tega tudi ni
posebnega poudarka na tem pri
izobra‘evanju socialnih delavcev.
2.Sre~ujemo se s pomanjkanjem
podpore, usposabljanj in pomanjkanjem materialnih in nematerialnih sredstev za uspe{no
spodbujanje in razvijanje sodelovanja mladih uporabnikov pri
programih.
3.Pomanjkanje mo‘nosti za izmenjavo izku{enj in znanj med lokalnimi enotami samimi na eni
strani in med razli~nimi ravnmi
in sektorji s podro~ja socialnega skrbstva mladih na drugi. Ti
sektorji so: izobra‘evanje, znanost in praksa.
Z vsemi sogovorniki, od uporabnikov do politikov, sem iskal tudi mo‘ne na~ine za zmanj{evanje preprek za spodbujanje
aktivne udele‘be mladih. Rezultati so logi~ni in dokaj o~itni:

- razvoj posebnih modulov usposabljanja pri izobra‘evanju socialnih delavcev in socialnih pedagogov. Poleg tega bi bilo potrebno pove~ati tudi udele‘bo
{tudentov, ki bi na ta na~in pri{li do osebne izku{nje neposredne udele‘be. Dodatno naj
se stimulira neposredna udele‘ba uporabnikov pri prakti~nem
delu – na primer oblikovanje
in evalvacija elementov za
spodbujanje udele‘be uporabnikov, kar bi pribli‘alo pojem
aktivne udele‘be uporabnikov
v programih socialnega skrbstva v prakso, kakor tudi pove~alo dinamiko tega in mo‘nosti razvoja razli~nih oblik in metod. Poro~ilo o raziskavi Fundacije za participacijo mladih
2000 (Lelystad, Nizozemska)
daje nekaj dobrih nasvetov:
- razvoj prilagojenih demokrati~nih modulov usposabljanja,
programov in projektov za posamezno organizacijo socialnega skrbstva mladih. Namen

nice. Prostovoljstvo se znotraj medicine zelo dobro razvija v okviru onkologije in drugih vej, kjer
je za ohranitev zdravja potrebna pobolni{ni~na aktivnost. Podobne primere najdemo tudi
znotraj socialnega varstva, kjer
se razna gibanja uporabnikov
borijo za dekategorizacijo, ki jih
je dolga leta potiskala v razne
institucije in jih s tem izklju~evala iz dru‘benega ‘ivljenja.
Pomen prostovoljnega dela je
danes pluralen. Prostovoljci lahko ustanavljajo nove organizacije, lahko se zdru‘ujejo v neformalne skupine in delujejo politi~no. Tem lahko re~emo tudi aktivisti, ki ‘elijo dose~i razli~ne
dru‘bene spremembe. Delujejo
predvsem tam, kjer je njihova
participacija lahko maksimalna,
kjer lahko programe sooblikujejo in imajo nanje odlo~ujo~ vpliv.
Veliko je tudi tak{nih programov,
kjer so mladi vabljeni k sodelovanju v ‘e oblikovanih dejavnostih, ki jih je potrebno ~im bolje
izvesti. V teh najdemo najve~ {tudentov ali dijakov, ki jim sodelovanje pomeni predvsem u~enje
in preizku{anje ali pa premo{~anje ovir, ki jih pri sebi zaznava-

jo sami. Nesmiselno je namre~
pri~akovati, da so lahko vsi mladi enako kreativni in iniciativni.
Tak{ni lahko postanejo {ele takrat, ko se v svoji ko‘i po~utijo dovolj udobno za javno delovanje.
Prostovoljno delo je vsekakor tisto podro~je, ki jim lastno preizku{anje ponuja samo po sebi. Njihovo delo ni ni~ manj vredno od
dela prvih, le da je pogosto manj
vidno in ne tako zelo javno.
Vendarle pa je potrebno poudariti, da je prostovoljno delo
smiselno takrat, ko je mogo~a aktivna participacija, ki pomeni
predvsem vpliv na dogajanje. Nikomur ni udobno, ~e je le izvr{evalec ali izvr{evalka nekih naro~il, ki imajo pogosto skrito ozadje. V teh primerih nikoli ne vemo, kateri ideologiji slu‘imo in
k ~emu pripomore na{e delo.
Prostovoljno delo ima smisel takrat, ko poznamo celotno zgodbo, se je zavedamo in imamo
nanjo zares tudi vpliv. Ko smo
torej lahko aktivni, si sami izberemo podro~je, ki nas zanima in
ga tudi sami zmoremo opraviti.
Prostovoljno delo ima torej smisel takrat, ko nam nudi u‘itek,
ne pa zbuja slabe ob~utke in

odra‘a na{o nemo~. Na podro~ju socialnega varstva so pomembne predvsem dru‘bene izklju~enosti in neenakosti, ki se v
dana{njem ~asu ve~ajo in utrjujejo. Mnogim mladim nudi ravno prostovoljno delo prilo‘nost,
da se s temi podro~ji sre~ajo in
jih spoznajo ter tako razbijajo
mnoge predsodke in stereotipe,
ki revnim ali druga~e izklju~enim
pripisujejo lastno krivdo za njihov dru‘beni polo‘aj. Le na ta
na~in lahko presegamo tradicionalno binarno mi{ljenje, ki botruje mnogim zatiranjem in ozna~evanjem. Kar nam ve~a mo‘nosti za aktivnej{e ‘ivljenje v dana{njem svetu, je ravno dejstvo,
da smo del skupnosti, do katere
razvijamo razmerje. Da bi ga
lahko razvili, jo moramo poznati in razumeti, sprejeti njene razli~nosti, jih ceniti in spo{tovati ter
tako zagotavljati dostojanstvo
vseh, ki v njej ‘ivijo.
Aktivna participacija, politi~nost in izra‘anje mnenj delajo
prostovoljstvo smiselno. Tak{ne so
tudi vloge, ki jih zase zahtevajo
uporabniki socialnovarstvenih storitev in ravno ta sti~na to~ka je
dobro izhodi{~e za skupno delo.

Nezadostnost udele‘be
uporabnikov pri
izobra‘evanju in
usposabljanju
Zgornjo trditev sem preveril pri
obeh skupinah, pri tistih, ki delajo neposredno z mladimi uporabniki in pri »upravljalcih« ter na{el
naslednje skupne to~ke njihovih
trditev:
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tega je spodbujanje in razvoj
udele‘be uporabnikov v vsaki
posamezni organizaciji. V to
naj bi bili vklju~eni vsi v organizaciji, od vodje do uporabnikov.
- spodbujanje, obnovitev in
pove~evanje sodelovanja in izmenjave znanj ter izku{enj med
lokalnimi enotami samimi, med
institucijami, ki delujejo na razli~nih ravneh ter med razli~nimi
sektorji (kot so izobra‘evanje,
znanost in praksa).
Opisane pristope ne smemo jemati kot univerzalne in edine mo‘ne, oblikovani so namre~ le na
podlagi primerjalne analize socialnega varstva mladih v Avstriji in
na Nizozemskem.
Kljub temu mislim, da bi se katerikoli korak, ki bi sledil temu cilju, moral osredoto~iti na izobra‘evanje in usposabljanje. V ta proces bi morali biti vklju~eni vsi, tisti, ki delajo z mladimi in tisti, ki
upravljajo. Pri svojem projektu Vlo‘ek v prihodnost sem razvil smernice za delavnico z organizacijami s podro~ja socialnega skrbstva
mladih. Delavnico {e vedno razvijam, vendar pa na podlagi prvih
izku{enj izvajanja te delavnice lahko re~em, da so rezultati izredno
pozitivni.
@elim si, da bi s svojim ~lankom
lahko spodbudil ljudi, ki delujejo
na podro~ju socialnega varstva
mladih in si ‘elijo pove~ati udele‘bo mladih v svojih programih.
Res je, da je aktivna participacija
mladih danes modna muha, vendar ne smemo podcenjevati pomembnosti tega. @elim si, da bi s
~lankom spodbudil tudi profesorje socialne pedagogike kot tudi
upravljavce, da prevzamejo aktivnej{o vlogo pri spodbujanju aktivne udele‘be mladih, ~e tega ‘e
ne po~nejo. Vsem, ki so vlo‘ili ‘e
veliko truda v to, pa bi se rad zahvalil za njihovo dobro delo in jim
za‘elel veliko sre~e v prihodnje.
Ve~ informacij o moji raziskavi
in mojem delu lahko dobite na mojem elektronskem naslovu:
ha_yo@hotmail.com ali telefonski
{tevilki *36 1 317 7773.
Prevod:
Barbara Zupan
http://www.training-youth.net
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EVS projekt
v Kopru
Utrinki o ‘ivljenju prostovoljcev v koprskem Kulturnem
dru{tvu Navdih !
V koprskem Kulturnem dru{tvu
Navdih smo se v preteklem letu
prvi~ odlo~ili za sodelovanje v
programu MLADINA, in sicer v
akciji 2: Evropska prostovoljna
slu‘ba (EVS).
Dru{tvo tesno sodeluje z
Izobra‘evalnim centrom
Memory, ki poleg ostalih
dejavnosti izvaja tudi program
Projektno u~enje za mlade
(PUM), ki je neformalen na~in
izobra‘evanja. Le-ta ponuja
mladim v obliki projektnega
dela prilo‘nost za dru‘enje,
delo, izobra‘evanje in zabavo.
Namenjen je mladim med
15. in 25. letom starosti, brez
poklicne izobrazbe in
zaposlitve.
Prostovoljec EVS s svojim
znanjem in idejami prispeva k
popestritvi samega dela v
skupini, mladi pa imajo
prilo‘nost za u~enje tujih
jezikov, spoznavanje navad in
obi~ajev drugih narodov,
razvijanje vi{je stopnje strpnosti
do druga~nosti ter sklepanje
novih znanstev in prijateljstev.
Preko {tevilnih stikov s
po{iljajo~imi organizacijami
dr‘av Evropske skupnosti sta v
na{e dru{tvo prispela
prostovoljca Carlos Guerra iz
[panije in Karine Boutant iz
Francije. Carlos se nam je
pridru‘il v mesecu decembru,
Karine pa dva meseca kasneje.
Potrebo po tak{nem koraku, kot
je prostovoljno delo v neki zate
popolnoma tuji de‘eli,
narekujejo razli~ni motivi tako
v osebnostnem kot strokovnem
razvoju. Vsekakor je to drzen

in odlo~en korak v ‘ivljenju, ko
zapusti{ vse svoje bli‘nje in
odide{ v neznano de‘elo, kjer
prakti~no sploh ne ve{, kaj bo
tvoja vloga, kaj bo{ po~el, s
kom se bo{ sre~eval …
Meglene predstave, ki jih ima{
predhodno, so v glavnem dale~
od realnih dogajanj. Dnevno
sre~evanje z neznanimi ljudmi,
ki se med seboj pogovarjajo v
tujem jeziku, z druga~nimi
kulturnimi in socialnimi
navadami, predstavlja vsaj v
za~etku kulturni {ok.
V Kulturnem dru{tvu Navdih
smo se dalj ~asa pripravljali na
njun prihod, saj je bila za vse

nas to popolnoma nova
izku{nja. Veliko smo namenili
tudi pripravam z udele‘enci
programa PUM, ki so ju z
vznemirljenjem pri~akovali.
V prvih dneh navezovanja
stikov smo bili vsi nekoliko
plahi in previdni. Pogovor je
tekel v ve~ razli~nih jezikih –
italijan{~ini, angle{~ini,
{pan{~ini, zelo aktivni smo bili
z rokami, mimiko … Na{a
mladina je srame‘ljivo iskala
znane besede, navezovala
stike in premagovala jezikovne
in kulturne ovire. Nekoliko
nenavadno so gledali na ta
tujca, ki sta prakti~no njihova
vrstnika in sta pri{la iz tujine,
da bi z njimi delila svoje
izku{nje, odkrivala svet in
lastne interese.
Vsi smo lahko spremljali tudi
njune stiske in trud pri
adaptaciji in medsebojnem
sporazumevanju. Povsem
normalno je, da sta
potrebovala nekaj ~asa, da sta
se vklju~ila v skupino in
oblikovala svoje vloge v njej.
Soo~anje z realnostjo, v kateri
sta se na{a prostovoljca zna{la
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Zdravo, sem Carlos in ‘ivim v
Sloveniji, kjer ‘e peti mesec delam
kot prostovoljec v okviru projekta
Evropska prostovoljna slu‘ba.
Moje ‘ivljenje v [paniji je postalo
rutinsko in pred nadaljevanjem
{olanja ali morebitno zaposlitvijo
sem ob~util potrebo, da odidem
v tujino. @elel sem spoznati {e kaj
novega, druga~nega.
Naenkrat sem se zna{el v dr‘avi
z druga~nimi navadami, jezikom
in kulturo. Na za~etku mi je bilo
te‘ko. Slabo sem razumel
angle{ki jezik in po~util sem se
osamljenega.
V Dija{kem domu v Kopru, kjer
‘ivim, je mlade strah tujcev in to
dejstvo mi vsekakor ni pomagalo,
da bi si tam na{el prijatelje.
V~asih sem pogre{al [panijo.
S ~asom pa sem sre~al zanimive
ljudi, ki jih doma najbr‘ ne bi
nikoli niti spoznal; tam imam
namre~ svoj krog prijateljev in
zato tudi nisem tako odprt za
novosti.
Mentorji so mi sproti pomagali
re{evati probleme. Od takrat
naprej so mi v pomembno
podporo. Da je pri{la dva meseca
po mojem prihodu v program
PUM {e ena prostovoljka iz
Francije, s podobnimi te‘avami in
potrebami, mi je bilo v veliko
pomo~.
Po petih mesecih se je veliko
spremenilo. Soba, v kateri ‘ivim,
je postala MOJA SOBA. Ko se
zve~er vra~am v koprski dija{ki
dom, grem DOMOV.
Seveda imam {e vedno dobre in
slabe trenutke, ob~asne krize,
v~asih ob~utim domoto‘je in sem
osamljen. Takrat bi najraje poslal
vse “k vragu”. Vendar ‘ivljenje je,
kakr{no je in menim, da je biti
prostovoljec nekaj pozitivnega:
{iri ti obzorje in dobri trenutki
pretehtajo slabe.
Delo prostovoljca bo moja
pomembna ‘ivljenjska izku{nja,
kjer se lahko veliko nau~im o sebi
in o drugih.
^eprav se mi zdi moje delo v~asih
te‘ko, sem na{el “svoj prostor”
in sem sre~en, da sem tukaj.
Carlos Guerra

z vsemi svojimi pri~akovanji,
potrebami in mo‘nostmi, ne
more potekati brez potrebnega
poguma ter pripravljenosti, saj
to ni tako preprosto. Se pa
zato kasneje obrestuje.
Ob~utek, da pripada{ neki
skupini, ki ti stoji ob strani,

V Sloveniji sem ‘e dva meseca.
Na za~etku mi je bilo zelo te‘ko,
ker nisem govorila angle{kega
jezika in nisem razumela, kaj se
dogaja okoli mene.
Obenem pa sem imela sre~o, ker
nisem bila sama: z menoj je bil
drugi prostovoljec, ki mi je bil v
veliko pomo~. [e posebej zaradi
sostanovalcev v Dija{kem domu
v Kopru (tam namre~ ‘ivim), kjer
me mladi {e vedno gledajo kot tujko in tako po dveh mesecih tam
ne poznam veliko ljudi.
Po dveh mesecih razumem in se
‘e veliko la‘je izra‘am v angle{kem jeziku. Veliko ljudi, tako mentorji kot slovenski prijatelji in tujci, mi pomagajo, da gledam na
svojo izku{njo prostovoljnega dela s pozitivne plati. Izku{nje dela
z mladimi v programu PUM mi
pomagajo, da se nau~im marsi~esa, kar mi bo koristilo v ‘ivljenju.
V~asih se po~utim zelo dobro, na
trenutke ob~utim veliko domoto‘je, tak{no je pa~ ‘ivljenje.
Ni mi ‘al, da sem prostovoljka v
Kopru. Spoznala sem zelo zanimive ljudi in v tem trenutku si ne
‘elim vrniti nazaj v Francijo. Tukaj bom ostala {e {tiri mesece.
Prostovoljna slu‘ba je dobra ‘ivljenjska izku{nja, kjer se nau~i{
marsikaj o sebi.
^e na kratko povzamem: zelo
sem vesela, da sem tukaj.
Karine Boutant

razume tvoje te‘ave in ti sku{a
biti v pomo~, je zelo potreben.
Po dolo~enem ~asu vse
postane bolj doma~e – ljudje,
tvoja soba, tudi jezik postane
nekoliko bolj razumljiv, ~eprav
je u~enje slovenskega jezika
zahtevna naloga, v katero je
potrebno vlo‘iti veliko truda in
~asa.
Carlos in Karine sta postala v
na{em dru{tvu nepogre{ljiva
~lana. Z resnim pristopom k
delu in svojo kreativnostjo
veliko prispevata k prijetnemu
vzdu{ju med udele‘enci
programa.
Nabrane izku{nje in nova
spoznanja bodo vsekakor
vplivala na njihove nadaljnje
korake v ‘ivljenju. Pomembna
in mo~na izku{nja, ki bi jo
priporo~ali mladim, ki ‘elijo
{iriti svoja obzorja.

P R O J E K T
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Z morjem
preko meja
Dario Franov

Vsaki~, ko razlagam, da sem kot evropski prostovoljec
pou~eval jadranje na jugu Korzike, so ljudje popolnoma prevzeti in se kar ne morejo na~uditi nad sre~o, ki jo imam. Ko na
vpra{anje, ali je bilo drago, odgovorim, da je bilo zastonj, se
jim zdi, da ni mogo~a nobena kritika ve~. In jaz se le skromno
nasmiham in posku{am ugovarjati, da vseeno ni tako preprosto
in popolno kot se zdi. Ampak ljudje ve~inoma ne verjamejo.
Projekt, pri katerem sem
sodeloval, se imenuje »Z
morjem preko meja« opis na
internetu pa gre pribli‘no
takole:
… prostovoljec bo sodeloval v
aktivnostih {ole jadranja Les
Glenans, ki se nahaja v
prijaznem mestecu Bonifacio
na skrajnem jugu Korzike.
Polovico ~asa bo posvetil
pripravi navti~nega materiala
in vzdr‘evalnim delom. Drugo
polovico ~asa pa bo prebil na
jadrnicah … v za~etku se bo
iz{olal za u~itelja jadranja, v
nadaljevanju pa bo tudi sam
pou~eval …
Ko sem prvi~ bral ta opis, sem
si ‘ivo predstavljal: miren
zaliv~ek s pe{~eno pla‘o,
nekaj jadrnic, zasidranih v
turkizno zeleni vodi, na koncu
pla‘e prijazno poslopje
jadralne {ole in jaz, v
pripravah na novo sezono,
po~asi barvam nizko leseno
ograjo, ki te~e vse okrog
poslopja. Tik ob stavbi {ole so
posajene ro‘e in okrasni
grmi~ki, ki dajo {e posebej
prijeten vtis obiskovalcem.
Videl sem se lahko na majhnih
jadrnicah s prijetnimi te~ajniki,
ki jim v miru razlagam
principe jadranja, ki jih tudi

takoj razumejo. Seveda so
moje posadke ve~inoma
‘enskega spola …
Potem pa naj ~lovek ne bo
vsaj malo prevzeten, ko ve, da
bo to delal celo leto.
In resni~nost?
Prvi vtis o Korziki je bil prav
prijeten. Na letali{~u ~isto
tropskega videza me je
pri~akal son~en dan, rahel
vetri~ in pa Melanie,
pomo~nica direktorja {ole. Ko
sem do~akal nahrbtnik in
kitaro, sva se v terencu z
napisom Les Glenans
odpravila proti deset
kilometrov oddaljenemu
Bonifaciu. Cesta, ki se vije tik
ob morju, mediteranska
pokrajina in jadrnice z
razpetimi jadri so mi dajale
pravi po~itni{ki ob~utek. Ko se
je v daljavi prikazalo mesto,
je bilo vse skupaj ‘e prelepo.
To zgodovinsko mesto z
obzidjem je postavljeno na
vrh pe~ine, katere stene
padajo strmo v morje, tako da
nekatere hi{e prav visijo nad
morjem. Bonifacio velja za
najlep{i kraj na Korziki in tja
se zgrinjajo trume turistov
skozi vse poletje. Je tudi
priljubljena postojanka
najve~jih svetovnih bogata{ev,
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kar se mo~no pozna pri
cenah.
Ko je Melanie v sredi{~u
mesta zavila na levo ob
pu{~ici »Les Glenans«, sem
prav nestrpno ~akal, kdaj se
bo prikazalo prijazno
poslopje jadralne {ole s tisto
nizko leseno ograjo, ki jo bom
prebarval pred novo sezono.
In tu so se za~ela razhajanja z
mojimi predstavami.
Baza {ole (kot ji pravijo
Francozi) je grdo betonsko
poslopje, grde blatno rjave
barve, kjer se zdi, da se je ob
projektiranju in gradnji
kregalo ve~ arhitektov in
zidarjev, pa se niso nikoli
uspeli dogovoriti … Nizki
stropi, betonski trami, ki
pre~kajo vse sobe in hodnike
170 cm nad tlemi … Za prvi
mesec so me nastanili v

mrtvem Bonifaciu, ki so se
zdeli neskon~ni, so bili hitro
pozabljeni v son~ni pomladi.
Pri~ela se je nova sezona in
tudi jaz sem prvi~ popeljal
te~ajnike na jadrnico. Poletje
je bilo delavno. Od za~etka
junija do konca septembra
sem imel samo en teden
po~itnic. Te~aji, ki so se
za~enjali v soboto popoldne,
so se zaklju~ili v petek zve~er
ali bolje v soboto zjutraj (z
ma~kom …) in potem je bilo le
{e nekaj ur do prihoda novih
te~ajnikov. Dobrodo{lica,

skupno sobo za prostovoljce,
kjer sem z dvema u~iteljema
jadranja delil najbolj popolni
kaos, kar sem jih kdaj sre~al.
Pozneje pa sem dobil lastno
sobico, ~isto majhno in
skorajda brez dnevne
svetlobe, kadar sem zaprl
vrata, vendar pa je bila samo
moja … tudi tu kaos ni izostal.
Prva dva tedna sem ostal v
delavnici in kar trdo delal …
posezonsko ~i{~enje
materiala, prva popravila na
jadrnicah. Ob ve~erih pa sem
po~asi spoznaval dru‘abno
‘ivljenje izven {ole, ki se je
ve~inoma pri~enjalo in
kon~alo s televizijo in pija~o.
In potem je sledil prvi te~aj
jadranja … novi izrazi, novo
okolje, nov na~in ‘ivljenja. @e
po prvem tednu jadranja sem

predstavitev skupine, sestava
programa, inventar, tehni~ni
pregled jadrnice in zve~er
nakup hrane ter spoznavni
‘ur. V nedeljo zjutraj pa {irno
morje, kjer so nas ‘e ~akali
Sardski otoki z ne{tetimi zalivi
in prijazna italijanska
pristani{~a. V petek pa spet
vrnitev v Bonifacio.
Bilo pa je tudi naporno.
Nenehna skrb za varnost
posadke in opreme, te‘ke
razmere na morju, razlaganje
teorije, pripravljanje u~nih ur,
neskon~na vpra{anja
te~ajnikov, v~asih tudi
problemi v medsebojnih
odnosih in pa obvezni
ve~erni aperitivi, ki so se
dostikrat razvili v
nepredvidene smeri. Vse to je
po dveh mesecih dodobra
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vedel, da bom vztrajal in tudi
u‘ival v tem letu. Predvsem pa,
da sem odkril novo strast in
nekaj, kar bi morda lahko
delal celo ‘ivljenje.
^e zdaj gledam nazaj, se mi
zdi, da se je po tem za~etku

vse zgodilo z neverjetno
naglico in prej, kot sem se
dobro zavedel, je bilo vsega
konec. Prve mesece se je
{olanje za u~itelja jadranja
izmenjavalo z delom v
delavnici. Zimski meseci v
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na~elo moje mo~i. Te~ajnikom,
ki pridejo za en teden na
po~itnice, se dostikrat zdi, da
ne smejo ni~esar zamuditi, mi
u~itelji, pa smo njihov divji
tempo »prisiljeni« dr‘ati celo
poletje. Te‘ko, {e posebej, ker
ma~ek in jadranje nikakor ne
gresta skupaj.
Nikakor ne smem pozabiti
omeniti dveh seminarjev, ki jih
je organizirala Francoska
nacionalna agencija za
program Mladina. Prvi je bil v
Grenoblu, drugi pa v
Avignonu. Predvsem v
Grenoblu, kjer smo ostali
deset dni, je bilo nepozabno.
Bilo nas je trinajst
prostovoljcev iz devetih dr‘av.
Vsako dopoldne smo imeli
»pouk« v eni izmed lokalnih
organizacijah za mlade.
Razpravljali smo o Evropi, o

na{ih projektih, o problemih,
se u~ili francoskega ‘argona
in spoznavali mesto. Ob
ve~erih pa seveda obvezen
‘ur. Najbolj vztrajen kvintet za
‘ur smo sestavljali Grkinja,
Nemka, Belgijec,
Luksembur‘an in jaz. Ti
seminarji predstavljajo prav
dobrodo{lo spremembo pri
odvijanju projekta (z odhodom
v Grenoble sem se izognil
dvema tednoma trdega dela v
delavnici), hkrati pa resni~no
omogo~ijo spoznavanje
drugih kultur in navezovanje
prijateljstev. Na{ ‘urerski
kvintet po Grenoblu ni
razpadel. Pred nekaj dnevi
smo se dobili prek interneta in
za to poletje na~rtujemo
mesec dni potepanja v Gr~iji.
Skratka, to leto je bilo tako

polno, od spoznavanja novih
ljudi, pripetljajev, potovanj,
lepih in te‘kih trenutkov, da ga
ne morem opisati z besedami.
Rad bi posvetil nekaj vrstic
tudi ~isto prakti~nim nasvetom
za tiste, ki se odlo~ajo o
prostovoljni slu‘bi.
Izbira projekta je
najpomembnej{i del tvojega
projekta. Izberi nekaj, kar te
bo res zanimalo. Vsaj
polovica prostovoljcev je
sodelovala pri projektih, ki
niso bili primerni za njih, ali jih
niso zanimali. Nekateri
prostovoljci so sprejeli projekte,
ne da bi vedeli, kam gredo in
kaj bodo delali. Tako se je
neka nem{ka prostovoljka
zna{la v Franciji, v domu za
ostarele @ide. Prebivalci doma,
ve~inoma vsi ‘rtve nem{kega
genocida med drugo svetovno

vojno, so prve mesece zelo
te‘ko prena{ali njeno prisotnost
pa tudi za njo je bilo zelo
te‘ko. Pozanimaj se, kaj bo{
delal v resnici. Opisi na
internetu in dejanske aktivnosti
se dostikrat razlikujejo. Na
primer delo v umetni{kem kinu
lahko pomeni prodajanje
vstopnic v ~isto navadnem kinu.
Sam sem pred uradnim
za~etkom projekta zaradi
spleta okoli{~in prebil dva
meseca v gostujo~i
organizaciji. To, lahko bi rekli,
preizkusno obdobje, je
omogo~ilo meni in njim, da
vidimo, ~e smo eni za druge.
Za konec bi dejal, da je treba
ostati realist, se znati postaviti
zase in braniti svoje interese,
vse to pa z nasme{kom na
obrazu in zaupanjem v ljudi.

P R O J E K T
N A
N I Z O Z E M S K E M

Smeh se v
vseh jezikih
sli{i enako
Neva Ravnak

Tujina. Strah pred neznanim. Polno pri~akovanj. Pri~akovanj o druga~ni kulturi, med druga~nimi ljudmi … Tiso~
enakih ulic in ves svet hiti okoli mene, zdi se, da sem sama
ujeta v novo mesto, v novo ‘ivljenje, tako druga~no, tako presenetljivo. Vsak vogal skriva presene~enje, vsak mimoido~i skriva svojo zgodbo … Naenkrat se znajdem v vrtincu sprememb
in druga~nosti; soo~ena z novim, a pripravljena sprejemati in
se u~iti …
@ivljenje in delo v tujini
prina{ata velik osebnostni
razvoj, mo‘nost za
raziskovanje lastnih mej in
podiranje zidov. Ogromno
ljudi ‘ivi za visokimi stenami
in nikoli ne poi{~e vrat, ki
vodijo ven, v šve~ji’ in
šbogatej{i’ svet, poln ~udovitih
krajev, dogodkov in ljudi.
Meni so se ta vrata odprla s

projektom, ki mi omogo~a
prostovoljno delo v tujini, na
Nizozemskem, v okviru
Evropske prostovoljne slu‘be.
Dru{tvo kreativnih ljudi Loesje,
Slovenija, me je navdu{ila s
svojim delom in zanosom ter
mi omogo~ila projekt, ki ga
gosti dru{tvo Loesje na
Nizozemskem. Pod njihovim
okriljem delamo in vodimo
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mednarodno pisarno Loesje
trije prostovoljci.
Leto dni v dr‘avi z druga~no
kulturo, mentaliteto ljudi,
delovanjem dru‘be in
neznanim jezikom se
marsikomu zdi nedostopno ali
stra{ljivo. Pa ni tako;
spoznavanje nove kulture je
neverjetna izku{nja in vsak dan
je nov dan za u~enje. Odprtost
ljudi, ki jih spoznavam in s
katerimi izmenjujem mnenja, je
osupljiva, integriranje v dru‘bo
pa je poseben izziv. Neznani
jezik res zveni druga~e, ulice
so polne nerazumljivih besed,
pa vendar nikoli ne pozabim;
smeh se v vseh jezikih sli{i
enako.
Potovanja, nova poznanstva,
nov jezik, samostojnost,
neodvisnost, svoboda,
odprtost, druga~nost, vse to so
besede, ki opisujejo moje
‘ivljenje in delo v tujini. Toliko
je prilo‘nosti, ki nas ~akajo
vsepovsod, toliko mo‘nosti, pa
jih le redko kdo zna izkoristiti.

V mojih o~eh so ljudje vse
preve~ ujeti v svoj vsak dan, v
svoje mesto in se bojijo ter
branijo sprememb. In ravno te
prina{ajo v ‘ivljenja najbolj
razburljive trenutke in najve~je
avanture. [e posebej mladi, ki
smo polni zanosa, bodimo
dovolj mo~ni in se uprimo silam
povpre~nosti. Ne odla{ajmo,
ne sedimo, ~e lahko stojimo, ne
hodimo, ~e lahko poletimo ...
Odzovimo se vabilom, ple{imo
in ne le hodimo, zgrabimo
prilo‘nosti in se podajmo v
nova raziskovanja, sprejmimo
druga~nost in cenimo, kar
nam prihaja nasproti. Ne
glede na vse, vedno se
znajde{ nekje, kjer so dobri
ljudje.
Tujina. Navdu{enje nad
neznanim. Polna vtisov o
druga~ni kulturi, o druga~nih
ljudeh ... Vse ulice poznane,
svobodna v mestu … Novo
‘ivljenje, tako druga~no, tako
presenetljivo in {e vedno vsak
dan avantura zase!

Neva Ravnik

SAM, LE SAM
Sam, le sam si meje postavi{,
tja, kjer mo~ poguma
nevidno v strah se prelije
in pti~ si v kletki ujet,
brez rime in pesmi nikak si poet.
Sam, le sam bojuje{ se s strahom,
dokler iz neznanih poti,
ki v njih sencah ‘ivi{,
ne stopi{ naprej pod ‘arek svetle~i
in se‘e{ z roko po ‘elji gore~i.
Sam, le sam lahko raste{,
brez ograd in visokih zidov
ter pu{~a{ za sabo nemo~ne,
ki brez so poguma, da bi sledili
a mo~ni dovolj, da bi te slepili.
Sam, le sam bo{ za~util,
kdaj ~as je za let v svobodno nebo,
prostrano, odprto za krila,
razprta kot {e nikoli do zdaj,
ne, vrnil ne bo{ se v kletko nazaj.
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V

N E M ^ I J I

Brez skrbi,
vsakr{en strah
je bil odve~
Kristjana Ogric

Vedno sem sovra‘ila pisanje spisov, kaj {ele ~lankov.
Tokrat pa je druga~e. Izku{nja, ki jo imam za seboj, je bila
tako bogata, da preprosto ne morem mol~ati.
Za~ela bom na za~etku. @elela
sem si dalj ~asa pre‘iveti v
Nem~iji, zato je bil movitov
letak, ki je ogla{eval evropsko
prostovoljno slu‘bo, tisto, kar
sem iskala. Na internetu sem
poiskala nekaj projektov, ki bi
me utegnili zanimati in
razposlala sem pisma
koordinatorjem teh projektov.
Izmed odgovorov, ki sem jih
prejela, me je najbolj navdu{il
projekt varstva otrok v
zdravili{~u v Schwarzwaldu. V
maju 2001 so me povabili na
enotedenski pripravljalni obisk,
na katerem sem okvirno
spoznala pogoje dela in
bivanja. Bilo mi je v{e~.
Odlo~itev je padla in prvega
julija 2001 sem ‘e potovala
proti Schwarzwaldu. Nisem
veliko pri~akovala, vedela pa
sem, da je pred mano
dogodiv{~ina oziroma nova
izku{nja.
Ljudje so me zelo lepo sprejeli.
Vabili so me na razna
praznovanja in zabave. Zelo
prijazno in vzpodbudno.
Vendar sem se kljub temu
nekam ~udno in nerodno
po~utila. Ljudi sem {ele
spoznavala in oni so
spoznavali mene. ^eprav sem
nem{ko kar dobro razumela,
sem na kak{ni pija~i v krogu
nem{kih prijateljev v za~etku

imela precej te‘av. Kakor da bi
govorili kar nekaj. Tedaj je
pri{el avgust in prvi

Fotografije: Kristina Ogri~
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motivacijski seminar, na
katerem sem sre~ala {e druge
evropske prostovoljce. Na
seminar sem odhajala z rahlo
negotovostjo: nikogar ne
poznam. Me bodo sprejeli? Se
bom dolgo~asila? … Brez
skrbi, vsakr{en strah je bil
odve~. To so ljudje. Odprti.
Resni~no odprti. Imajo
podobne ob~utke negotovosti,
podobne izku{nje za~etkov v
tujini. Razumejo te in ti
razume{ njih. Enostavno
postane{ dru‘ina. Na delovno
mesto sem se po seminarju
vra~ala nabita z energijo.
Delo me je ‘e za~elo rahlo
dolgo~asiti, vendar pa so
odnosi na delovnem mestu
postajali vedno bolj
prijateljski, tako da je bilo tudi
dolgo~asje potisnjeno nekoliko
v ozadje. In zgodilo seje , da
se je Kristjana vedno bolje
po~utila v Nem~iji. Z
nekaterimi sodelavkami smo
hodile skupaj na izlete,
sprehode, razne prireditve,
smu~arsko gimnastiko,
avtogeni trening, … V~asih

sem si kak{en konec tedna
vzela zase in obiskala
kak{nega evropskega
prostovoljca v drugem kraju in
tako spoznavala Nem~ijo
izven moje vasice v
Schwarzwaldu. Lepo je bilo.
Seveda sem sedaj ‘e dober
mesec doma. Kaj mi je ta
izku{nja prinesla? Veliko.
Verjetno se vseh stvari {e
zavedam ne. Na delu sem se
prav gotovo nau~ila delati z
otroki razli~nih starosti.
Ugotovila sem, da so odnosi
med sodelavci prav taki kot v
Sloveniji: prijateljski, zahrbtni,
tekmovalni, nesebi~ni, …
Dobila sem potrditev, da je
potrebno vztrajati, ~eprav se
v~asih polo‘aj zdi tako
brezupen. Vedno se nekako
stvar razre{i in ~lovek postane
bogatej{i za novo izku{njo.
Postala sem bolj samostojna,
bolj samozavestna. Nau~ila
sem se postaviti zase.
Pridobila sem res dobre
prijatelje, ki jih sedaj ‘e
pogre{am. Spoznala sem tudi
na sploh veliko ~udovitih ljudi,

Pomembno
iz
Nacionalne
agencije
programa
Mladina
South-East
Europe YOUTH
Resource
center
V okviru Nacionalne
agencije programa Mladina
Movit je za~el delovati Center za jugovzhodno Evropo, in
sicer z namenom, da spodbudi sodelovanje mladih in drugih akterjev na podro~ju mladinskega dela in neformalnega izobra‘evanja iz jugovzhodne Evrope v programu
Mladina.
Center je oblikovan kot podporni in{trument za

lepo pokrajino in ~udovite
izletne to~ke in {e in {e …
Spra{ujejo me, ~e bi se {e
enkrat odlo~ala, ali bi se
odlo~ila? Mislim, da je moj
odgovor jasen. In ~e me
vpra{ate, ~e bi {e kam {la,
potem je odgovor isti. Kajti
vredno je tvegati in vredno je
stisniti zobe, vztrajati ter se
boriti. Sploh pa ni tako te‘ko.
Namre~ ves trud, ki sem ga v
to vlo‘ila, se je obilno povrnil
in se {e vedno vra~a.

- mre‘o Nacionalnih agencij
programa Mladina, ki ‘elijo pove~ati sodelovanje z
jugovzhodno Evropo;
- mladinske organizacije,
mladinske voditelje, mladinske delavce in druge, ki ‘elijo razvijati projekte med
programskimi dr‘avami
programa Mladina in tako
imenovanimi “tretjimi dr‘avami” jugovzhodne Evrope
(Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrva{ko, Makedonijo, Srbijo in ^rno Goro).

Med glavnimi aktivnostmi
centra lahko na{tejemo:
- podporne aktivnosti, kot so
seminarji za iskanje partnerskih organizacij, te~aji
usposabljanja ipd. med programskimi dr‘avami in dr‘avami jugovzhodne Evrope;
- oblikovanje baze podatkov
mladinskih organizacij in
skupin, ki ‘elijo pripraviti
projekte v okviru programa
Mladina;
- informacije, nasveti in podpora pri vseh vpra{anjih o
mo‘nostih sodelovanja organizacij iz jugovzhodne
Evrope v programu Mladina;
- zbiranje, oblikovanje in razdeljevanje gradiv in publikacij, ki spodbujajo sodelovanje na tem podro~ju.
Center izvaja koordinacijo
za pripravo naslednjega seminarja za razvoj ve~stranskih projektov mladinskih izmenjav med programskimi dr‘avami in dr‘avami iz jugo-
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vzhodne Evrope, ki bo v novembru 2002.
V dvomese~niku, ki ga izdaja Center, lahko najdete {tevilne informacije o trenutnih
ali prihajajo~ih aktivnostih in o razvoju dogodkov.
Za ve~ informacij pi{ite na elektronski naslov see.youth@mladina.movit.si, pokli~ite
na telefon 01-426 52 69 ali prelistajte spletne strani Nacionalne agencije programa
Mladina (Cooperation with South East Europe).

Nov naslov
Nacionalne agencije
programa Mladina
Nacionalna agencija se je v prvih mesecih leto{njega leta zaradi pove~anja programov preselila na nov naslov, in sicer nas
najdete v neposredni bli‘ini kina Vi~, Gostilne Lovec in Tramvaj Express picerije, ali na
naslovu Trg Mladinskih delovnih brigad 12 v
Ljubljani. Spremenjena je tudi telefonska {tevilka, in sicer sli{imo na 01-426 52 69. Listate lahko po na{ih spletnih straneh, ki jih
najdete na http://www.mladina.movit.si ali
nam pi{ete na program.mladina@mladina.movit.si. Ne pozabite, da v okviru nacionalne agencije deluje tudi Eurodesk, ki mladim postre‘e z informacijami o {tevilnih mo‘nostih povezanih z Evropo, prav tako v okviru nacionalne agencije deluje Center za jugovzhodno Evropo, ki je nepogre{ljiv naslov
za vse, ki bi ‘eleli razvijati projekte mednarodnih mladinskih izmenjav, Evropske
prostovoljne slu‘be ali seminarje, te~aje, ipd.
z dr‘avami iz jugovzhodne Evrope.

Koledar nekaterih aktivnosti v prihajajo~ih mesecih
Aktivnost
seminar za iskanje partnerskih organizacij za pripravo projektov
Evropske prostovoljne slu‘be z organizacijami iz Irske, Gr~ije,
Portugalske in Slovenije
te~aj usposabljanja »Vklju~evanje mladih z manj prilo‘nostmi v
projekte mladinskih izmenjav in Evropske prostovoljne slu‘be
seminar za iskanje partnerskih organizacij za pripravo projektov
mladinskih izmenjav in Evropske prostovoljne slu‘be
seminar za razvoj ve~stranskih projektov z dr‘avami jugovzhodne
Evrope
te~aj usposabljanja za pripravo projektov Evropske prostovoljne
slu‘be (SOHO)
tredstavitve programa Mladina in Eurodesk.

delavnica za pomo~ pri izpolnjevanju pro{enj za sprejem
projektov mladinskih izmenjav
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^as izvajanja
11. – 16. junij 2002

Kraj izvajanja
Radovljica, Slovenija

5. – 11. avgust 2002

Lindenfels, Nem~ija

1. – 6. oktober 2002

Slovenija

2. – 8. november 2002

Radovljica, Slovenija

september 2002

Poljska

28. maj 2002
20. junij 2002
junij 2002
oktober 2002
22. avgust 2002

Vrhnika
Kr{ko
Severna Primorska
Celje
Ljubljana

