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Uroš Skrinar, v. d. direktorja 
MOVIT

Evropa 2020 je desetletna strategija go-
spodarske rasti Evropske unije, ki vključuje 
7 vodilnih pobud za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Ko sem pred pari leti ob 
predstavitvi te strategije prebral to skovanko 
»za pametno, trajnostno in vključujočo rast«, 
me je navdala z optimizmom, da vemo, kaj 
želimo, in bomo v tej smeri delovali. A kaj 
smo dejansko naredili?

Zadnje Poročilo o mladih 2015, ki ga je v 
septembru objavila Evropska komisija, zelo 
jasno sporoča, da je gospodarska kriza še 
posebej močno prizadela mlade. »Povečala 
je razkorak med tistimi z več in tistimi z manj 

priložnostmi. Nekateri mladostniki so čeda-
lje bolj izključeni iz družbenega in državljan-
skega življenja. Še huje pa je, da nekaterim 
mladostnikom grozijo izključenost, margi-
nalizacija ali celo radikalizacija,« še navaja 
Komisija v svojem poročilu. Kar 8,7 milijona 
mladih Evropejcev ne najde dela, 13,7 milijo-
na ni niti zaposlenih niti se ne izobražujejo 
ali usposabljajo, skoraj 27 milijonov mladih 
ogroža revščina ali socialna izključenost. 
Zato ni čudno, da je in še bolj bo ena izmed 
prioritet nadaljnjega okvira evropskega so-
delovanja na področju mladine krepitev vlo-
ge večjega števila mladih, zlasti tistih, ki jim 
grozi izključenost. Tudi za Movit!

Erasmus+: Mladi v akciji kot tudi vsi predho-
dni evropski programi na področju mladine 
so namreč med svojimi cilji vključevali spod-
bujanje solidarnosti, aktivnega državljanstva 
mladih ter prispevek h krepitvi Evropske 
unije kot skupnega prostora življenja in dela 
vseh njenih državljanov in prebivalcev. Šte-
vilni kolegi ob trenutnem dogajanju v Evrop-
ski uniji – porastu izključevanja in nasilne 

radikalizacije v družbi, še posebej pri mladih 
– razočarano pripomnijo, da v preteklosti nis-
mo naredili nič. Z njimi se nikoli ne strinjam in 
pravim, da smo naredili veliko, a žal je veliko 
dela še pred nami. Zato je dobro, da je bila v 
letu 2015 sprejeta tudi Strategija na področju 
vključevanja in raznolikosti v okviru progra-
ma Erasmus+, ki daje še dodaten poudarek 
aktivnostim vključevanja mladih z manj prilo-
žnostmi v program. 

Tudi zato smo si na Movitu kot eno izmed 
ključnih prioritet do leta 2020 postavili so-
cialno vključevanje in raznolikost ter v le-
tošnjem letu veliko podpornih aktivnosti za 
prijavitelje in upravičence posvetili tej temi. 
Zato je prav, da jo postavimo tudi v ospred-
je tokratne številke Mladja in vam zaželimo 
koristno branje, saj nas čaka še veliko dela.

Srečno 2016!

Manipura, zavod za 
svetovanje in kreativno 
delo z mladimi in z 
družinami: Choose 
your way, choose your 
future!

Mladinski center Krško: 
Real youth in action in 
rural areas
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VKLJUČEVANJA V DRUŽBO

O JUTRIŠNJIH 
IZZIVIH POLITIK  

Mnogi menijo, da gre bolj ali manj izključno za eko-
nomske migrante. In – kar se mene tiče – imajo tako 
prav kot tudi ne. Dejstvo je, da so to ljudje, ki išče-
jo prostor pod soncem za nov začetek, kajti tudi oni 
želijo živeti iz dneva v dan bolje, brez nevarnosti za 
svoje in življenja svojih bližnjih. To naj bi jim v njiho-
vih domovinah preprečevala vojna, brezvladje in še 
kaj. Torej, bežijo pred vojno, toda prihajajo tudi zato, 
da si v bogatejšem in socialno najmočnejšem okolju 
ustvarijo varno bodočnost, kajti bodočnosti v svojih 
domovinah ne vidijo ravno veliko. Brez dvoma pa so 
zraven tudi ljudje, ki jih ni pregnala vojna, pač pa vidi-
jo v dogajanju enkratno življenjsko možnost za boljše 
življenje.

Sirija in Irak sta bili nekoč stabilni državi. Nista se sicer 
mogli pohvaliti s preveč demokracije, tudi s spoštova-
njem človekovih pravic za vse in vsakogar bi se težko 

pohvalili. Res je, da so jima vladali režimi, ki so imeli 
dolgo, predvsem pa trdo roko, in dolg jezik – ki bi v 
Evropi pomenil rabo pravice do svobodnega izraža-
nja – je lahko imel grozljive posledice. Ta trda roka je 
varovala sekularnost državne ureditve in skrbela za 
to, da različnost med različnimi skupinami prebival-
stva ni mogla prerasti v nasilno dokazovanje svojega 
prav. Kljub vsemu sta bili stabilni državi, kjer je življenj-
ski standard večine prebivalstva rasel. 

Žal vsega tega ni mogoče reči za Afganistan, kate-
rega pa večinoma – razen iz šolskih učbenikov – niti 
nismo zares poznali. Še najbolj nam ga je v filmu nari-
sal Rambo, ki je v sodelovanju s talibani krhal spanec 
sovjetskim okupatorjem Afganistana. Ja, talibane in 
njihovo kasnejšo prevlado v Afganistanu je pomagal 
ustvariti tudi Zahod, saj je v njih videl silo, ki lahko res-
no nagaja sovjetom. Ampak to je bilo pred padcem 

Slovenija se je prejšnji konec te-
dna zopet soočila z valom pre-
bežnikov, ki je dosegel Slovenijo 
potem, ko je Madžarska zaprla 
mejo za tranzitne »potnike« pro-
ti severu. In jaz poslušam svoje 
znance, gledam informativne od-
daje v različnih jezikih ter prebi-
ram novice in različne komentar-
je na spletnih straneh.

M
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→

Janez Škulj, 
MOVIT

berlinskega zidu in takšno ravnanje je veljalo za klasiko 
medblokovskih odnosov. Po 11. septembru 2001 smo se 
odločili iz Afganistana narediti varno in demokratično dr-
žavo. Danes, skoraj 15 let kasneje, Afganistan ni varen, 
demokratičen je le na papirju, vprašanje pa je tudi, koliko 
tam še lahko govorimo o državi.

Odločili smo se tudi iskati orožje v Iraku, spotoma pa vrgli 
še Sadama Huseina in njegovo vladavino in vzpostavili 
demokratično oblast, ki danes poleg Bagdada ne kon-
trolira kaj dosti Iraka. Poved je v prvi osebi množine 
zato, ker smo zraven do vratu. Na politični ravni, s tisto 
vilensko izjavo, in potem z vojaki, ki na uniformah nosijo 
slovensko zastavo. 

Dobršen del Iraka je danes območje, kjer vlada zakon 
močnejšega. Vmes je prišla arabska pomlad, ki nas je 
spominjala na čas padca berlinskega zidu. Videli smo 
mlade generacije, ki so se zoperstavljale vladajočim re-
žimom v Siriji, Egiptu, Libiji in Tuniziji, in videli – danes 
lahko rečemo – iluzijo vzpostavljanja jutrišnjih demokra-
tičnih držav. Sirija in Libija sta se izgubili v državljanski 
vojni, Egipt in Tunizija sta drugačni zgodbi le zato, ker je 
tako odločila njihova vojska. Tudi v Afganistanu smo s 
svojo udeležbo podprli pričakovane spremembe, država 
pa je še vedno bojišče. Ali kot je sedaj ugotovil Obama, 
domače Afganistanske sile še niso zrele za učinkovito 
obvladovanje situacije.

Ne gre za to, da komurkoli pripisujem krivdo, v imenu 
katere je sedaj potrebno živeti s posledicami. Toda spre-
membe v naši soseščini imajo posledice, ki jih nismo 
predvideli. Slovenije tudi ni mogoče obtožiti, da veliko 
prispeva k klimatskim spremembam, kljub temu pa bomo 
živeli z vsemi posledicami teh sprememb. Ne bo mož-
nosti, da vsakdo prevzame le svojemu prispevku enako-
meren delež posledic.

Niso redki tudi tisti, ki trdijo, da je nesprejemljivo, da je to-
liko mladih fantov in mož iz Sirije med begunci, saj naj bi 
bila njihova dolžnost boriti se za svojo domovino. Katero 
domovino? Tisto Sirijo, ki jo predstavlja Asadova vojska? 
Pa menda ne, da silimo fante v boj na strani tirana, zoper 
katerega smo podprli oboroženo opozicijo namenom, 
da ga odstranijo z oblasti. In kateri strani se pridružiti, če 
je res, da so na eni strani predvsem alaviti in druge šiit-
ske skupine, na drugi strani pa suniti? Oborožene opo-
zicijske skupine imajo en sam skupni cilj. Vreči Asada, 
potem pa ... V tem je Libija lep primer enotnosti različnih 
opozicijskih skupin, ki je razpadla še preden je bil Gadafi 
mrtev. Če jim uspe vreči Asada – vsaj jaz tako menim –, 
se bodo takoj začeli bojevati med seboj za prevlado. In 
o Islamski državi niti ne črhnem, kajti upam, da ni nobe-
nega, ki bi tem fantom in možem svetoval to opcijo. Po 
drugi strani pa je delitev na Sirce, Iračane in druge tudi 
posledica mej med teritoriji nekdanjih gospodarjev.

Skoraj tri leta je, odkar so ljudje začeli bežati iz Sirije. 
Sprva se je njihov beg končal v enem izmed begunskih 
taborišč v sosednjih varnih državah. Večji del pribežni-

kov iz Sirije, ki jih sedaj vidimo na slovensko-hrvaški meji, 
prihaja iz teh taborišč v Turčiji. Na odločitev za njihovo 
pot na sever so verjetno vplivali tudi dosedanji način re-
ševanja palestinskih beguncev, med katerimi nekateri 
živijo že skoraj 50 let v enem od begunskih naselij v eni 
izmed prvih varnih državah.

Mar res lahko pričakujemo, da bodo naokoli – na Bli-
žnjem in Srednjem vzhodu, v severni in podsaharski Afri-
ki – mirno opazovali svojo vse večjo revščino za vse več 
prebivalstva, pri tem pa gledali – za njih gotovo – slike 
blagostanja od nekje severno oziroma severozahodno. 
Kajti v očeh večine prebivalcev teh dežel je Evropa pač 
kontinent blagostanja, toda tudi kontinent, ki je v prete-
klosti sprejel mnoge migrante, in resnici na ljubo, pre-
vladovali so ekonomski migranti. Če k temu dodamo 
še posledice klimatskih sprememb, ki bodo ravno tako 
povzročile premike ljudi, potem je težko pričakovati, da 
se bo to preseljevanje ustavilo na mejah Evrope, kjerkoli 
že te bodo.

Ilegalni imigranti, ki si iščejo svoj prostor pod soncem, 
so bili del vsakdanjika v vseh večjih mestih na Portugal-
skem, v Španiji, Franciji, Italiji in Grčiji že pred lanskim 
letom. Njihov dotok je bil stalen, razlika z današnjo situ-
acijo je le njihov obseg. In oblasti v teh državah so si ve-
likokrat preprosto zatiskale oči, kajti pritoka niso mogle 
zaustaviti, pa tudi drago vračanje nazaj na drugo stran 
Sredozemlja ni bilo ravno uspešno, saj so jih hitro nado-
mestili novi prišleki. Vstran pa so se obračale tudi druge 
evropske države. Na opozorila in klice Italije se kaj dosti 
nismo odzvali tudi v Sloveniji. Tudi begunci na italijan-
skih obalah so bili za nas problem Italije. No, poslali smo 
na pomoč barkačo Triglav, vendar šele potem, ko je bil 
dosežen dogovor, da bo morebitne rešene begunce na 
odprtem morju lahko izkrcavala v Italiji.

Problema razkoraka med razvitimi in manj razvitimi se že 
dolgo zavedamo. Evropske meje ne bodo varne, če bo 
za njimi revščina, nestabilnost in spopadi. Zato smo pod-
pirali politike enakomernega razvoja, vzpostavili strate-
gijo EU do držav v soseščini, sanjali o Sredozemski uniji, 
oblikovali Vzhodno partnerstvo in celo zapovedali dr-
žavam članicam EU obveznost prispevanja k tehnični in 
razvojni pomoči manj razvitim območjem v svetu. Žal raz-
like med razvitimi in manj razvitimi postajajo vse večje.

No, morda bo kdo v odgovor ponudil zidove in vojsko 
na kopenskih mejah ter mornarico na morskih mejah, 
kjerkoli že bodo. Zid lahko zaustavi sto posameznikov, 
deset tisoč ljudi naenkrat ne bo. Toda bojim se, da tisti 
trenutek, ko se bo začelo streljati, ne bodo streljali le z 
ene strani. Sicer pa, kaj niso germanska plemena tam v 
drugi polovici prvega tisočletja našega štetja šla po isti 
poti? Mar niso šli na zahod v iskanju boljših življenjskih 
priložnosti? Ustavil jih ni ne Limes, ne Rimsko cesarstvo 
s svojimi legijami, čeprav je bilo tehnološko bolje razvito 
kot vdirajoča barbarska plemena. Resnici na ljubo jim je 
šla na roko tudi gniloba samega imperija. Tudi v Evropi, v 
vseh evropskih družbah, je marsikaj gnilega.
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Takšen zid in vojska na mejah bo imela tudi druge posle-
dice. Mar res lahko pričakujemo, da bomo samo mi zapi-
rali meje? Verjetnost, da bodo tudi drugi zapirali meje, je 
velika, vendar bodo njihove meje zaprte za naše izdelke. 
In Evropska unija je poleg ZDA največji posamezni izvo-
znik na globalnih trgih. O pomembnosti izvoza za naše 
lastno blagostanje pa res ne gre dvomiti, poglejte zgolj 
našo ekonomsko sliko, v kateri ekonomsko rast zagota-
vljajo predvsem izvozniki. Res je, da mi izvažamo v Nem-
čijo, toda če ne bo Nemčija izvažala na globalne trge, 
bomo tudi mi manj izvažali v Nemčijo.

In če smo že pri izvoznih poslih, ne gre spregledati, da je 
pomemben del evropskega izvoza tudi vojaška oprema. 
Med 15 največjimi izvozniki orožja na svetu v letu 2014 je 
kar 7 držav Evrope unije1 (Francija, Nemčija, Velika Brita-
nija, Španija, Italija, Nizozemska, Švedska). Jasno, vse to 
orožje bo vedno uporabljeno le v obrambne namene. A 
kaj, ko napad že dolgo velja za najboljšo obrambo.

Strah nas je, da bo islam preplavil Evropo. Kar se mene 
tiče, je islam že zasidran v Evropi. Leta 2010 je bilo v Evro-
pi 6 % prebivalstva islamske veroizpovedi. V Sloveniji se 
je ob popisu leta 1991 za prebivalce islamske vere izreklo 
29.361 oseb (1,5 % vsega prebivalstva), deset let pozneje 
pa se je za muslimane izreklo 47.488 oseb (2,4 % vsega 
prebivalstva). V letu 2002 je delež prebivalstva islamske 
veroizpovedi v slovenskih urbanih sredinah znašal 4,1 %2. 
To pa niti slučajno ni več majhen delež. Islam je danes – 
kljub le 2,4 % vsega prebivalstva na državni ravni – druga 
največja verska skupnost v Sloveniji in raste. 

Projekcije, ki ne upoštevajo sedanjih dogodkov ali more-
bitne širitve EU, predvidevajo povečanje prebivalstva is-
lamske veroizpovedi v Evropi celo do 10 % do leta 2030 
kljub, kot predvidevajo, zmanjšani nataliteti med musli-
manskim prebivalstvom v Evropi. In Slovenija podpira 
vključitev zahodnobalkanskih držav v EU, kar bo le še 

povečalo delež islamskega prebivalstva, le da z majhno 
razliko. Nič več ne bomo govorili o muslimanih kot prise-
ljencih pač pa o avtohtonem prebivalstvu islamske vero-
izpovedi v Evropski uniji. 

Da o možnosti vstopa Turčije v EU niti ne govorim. Če 
bi upoštevali zgolj deklarativna načela ustroja Evropske 
unije, ne vidim nobenega razloga za to, da Turčiji rečemo 
ne. Na koncu koncev je EU na turško prošnjo za članstvo 
v EU pozitivno odgovorila že leta 1999, pogajanja o član-
stvu pa so se začela leta 2005. 

Sedaj Nemčija za pristanek Turčije na vlogo vojne kra-
jine obljublja nemško podporo tako pri liberalizaciji vi-
zumskega režima za imetnike turških potnih listov kot na-
daljevanju in celo pospešitvi pogajanj o članstvu Turčije 
v EU. Nemčija je bila s svojimi zadržki do sedaj najbolj 
viden igralec v zavlačevanju turške poti v EU. 

Sicer pa je Nemčija s svojim vodstvom sedaj velikokrat 
tarča kritik in pripisovanja krivde za vse večji val begun-
cev proti severu. Dobrodošlica, ki jo je izreklo nemško 
politično vodstvo, je za mnoge kamen spotike. Velja 
opozoriti, da je bila izrečena potem, ko je val že dosegel 
Nemčijo. Osebno sem vse bolj prepričan, da je bila ta 
dobrodošlica manj namenjena prebežnikom in bolj nem-
ški javnosti. Namenjena je bila preganjanju strahov pred 
prišleki, bila je del sporočila, da Nemčija lahko obvlada 
tudi to dogajanje. Še posebno, ker je nemška vladajoča 
politika jasno povedala, da so se pripravljeni pogovar-
jati o vsem, da pa se noben pogovor ne more dotikati 
tistega, kar velja za človekove pravice v demokratični 
družbi. In ena izmed teh pravic, zapisanih tudi v nemški 
ustavi, je, da ima vsakdo pravico zaprositi za azil. In da 
ima vsakdo pravico do poštenega postopka, ki se konča 
s podelitvijo azila ali pa tudi ne. In možnost izkoristka te 
pravice je omogočila življenje v Nemčiji – poleg drugih iz 
Slovenije – tudi dr. Jožetu Pučniku. Realnost v vsem svo-

jem obsegu lahko prispeva k spremembi azilnih politik in 
zmanjševanju celo pravic, ki gredo azilantom po dose-
danjih ureditvah. Tudi to se dogaja v Nemčiji in Avstriji. 
Verjetno je del razlogov za sedanje obnašanje nekaterih 
držav tudi v teh nasprotujočih se sporočilih iz Nemčije.

Kakorkoli, trdim, da bo v prihodnosti vsaka izmed držav 
v EU soočena z večjim prilivom ljudi, ki bodo trkali na 
njena vrata, ali pa bodo v njo napoteni v imenu evropske 
solidarnosti. 

Da ne bo pomote, sem zadnji, ki bi zagovarjal odprte 
meje ali načelo, da nihče nima pravice komurkoli prepre-
čevati, da se naseli, kjer hoče. Istočasno pa se mi zdi 
nujen obstoj možnosti, da nekdo pridobi azil, da ima pra-
vico iti skozi postopek, ki bo – kolikor toliko pošteno – 
ugotovil, kdo je do njega upravičen ali pa tudi ne. Celo 
Orban ni hermetično zaprl meje za prebežnike. Madžar-
ska vlada izrecno poudarja, da so vrata na žičnih ograjah 
odprta za vse, ki želijo na Madžarskem zaprositi za azil.

Evropska unija bo morala najti svoj, upam da enoten pri-
stop, ki bo na eni strani še omogočal pravico do iskanja 
azila, na drugi strani pa bo upošteval zmožnosti posame-
znih delov EU. Upam tudi, da bo pristop EU vključeval 
tudi krepitev naših sposobnosti, da se vsi čim bolj uspeš-
no spogledamo z izzivom, za katerega predvidevam, da 
bo v bodočnosti še večji. Ne verjamem, da je mogoče 
Evropo hermetično zapreti. Sedanje stanje, ko vsi, ki se 
jih val ne dotakne, raje nizko nosijo glave, tudi ni ravno 
obetajoče za kakšen razvoj EU.

Zavedam se, da je lahko integracija novodošlih prebival-
cev kolikor toliko uspešna le, če je obseg tistih, ki se inte-
grirajo, takšen, da ga siceršnja skupnost z vsemi svojimi 
posebnostmi še lahko integrira. Ne vem, kaj bi to v šte-
vilki ali odstotku lahko bilo v Sloveniji. Dejstvo pa je, da 
integracija imigrantov ni nikoli enosmerna cesta. Integra-
cijski procesi na daljši rok prinesejo tudi rezultat, da se 

spremembe slej ko prej odražajo tudi med »staroselci«. 
Trdim tudi, da se bomo morali kot manjše ali večje skup-
nosti, vključno z državno in evropsko skupnostjo več 
posvečati stremljenju za kohezivnost v družbi, ki jo bomo 
dosegali s politikami vključevanja najrazličnejših robnih 
skupin v naših družbah. In imigranti bodo del tega vsak-
danjika. 

Prizadevanja za kohezivnost v družbi in v tem kontekstu 
tudi integracijo tujcev ni stvar humanizma in dobrote, pač 
pa pomemben element varnostnih politik. Dobro integrira-
ni posamezniki so najboljše zagotovilo, da bo manj radi-
kalizacije v bodočnosti. In dobra integracija presega zgolj 
posteljo in hrano. Pot do dobre integracije tudi stane.

Zato bi morala biti politika vključevanja in integracije raz-
delana od državne do lokalnih oblasti. Njeno izvajanje 
bodo morale poleg državnih institucij prevzeti tudi obči-
ne, pomemben delež pa lahko opravi samo organizirana 
civilna družba. In velja še enkrat poudariti, da morajo te 
politike vključevanja zajemati vse robne skupine v naših 
skupnostih, tako tiste, ki se del realnosti danes, kot tiste, 
ki bodo šele jutri. Najmanj, kar si lahko želimo, je radika-
lizacija ene skupine proti drugi zaradi občutka manjvred-
nosti ali zapostavljenosti.

Pri integraciji ljudi iz drugih kulturnih okolij je pomembno, 
da se osredotočimo na mlade. 50-letnik je, kar pač je, 
večina njih bo živela nekje med svetom, ki so ga zapus-
tili, in svetom, v katerega so prišli. Pri mladih pa se velja 
potruditi, da se bodo čimbolj počutili kot del sveta, v ka-
terega so prišli. Da je to mogoče, potrjujejo tudi vzgledi 
iz držav, ki imajo z imigracijo mnogo večje izkušnje kot 
mi. In vzeti moramo na znanje, da ne bo vsak posame-
znik uspešna zgodba integracije. Lahko pa se trudimo, 
da bo čim manj takšnih posameznikov, ki niso.

Vendar pa integracija otrok in mladine ne more biti pre-
puščena zgolj šolskemu sistemu in morda centrom za so-

1 Stockholmski mednarodni mirovni raziskovalni inštitut (SIPRI)
2 Statistični urad RS
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Mnenje, da je EU ob sedanji begunski krizi razpad-
la, je zelo prisotno v različnih komentarjih. In resnici 
na ljubo, videti je res tako. Da je sedanji trenutek 
pomemben za bodočnost Unije se strinjajo vsi moji 
sogovorniki iz drugih držav. Kot se strinjamo, da je 
to preizkusni kamen, kajti začetki integracije so bili v 
prispevku k varnostni politiki kot njena ekonomska 
podstat.

Žal je v arhitekturi in pristojnostih institucij EU zelo 
malo stvari na področju varovanja meja ali pod-
ročja notranjih zadev, kamor spada tudi azilantska 
zgodba. Notranje zadeve – tako kot obrambna ali 
zunanja politika – so stvar nacionalne suverenosti 
in jih – v redkih izjemah sicer v široko dogovorjenih 
skupnih okvirih – ureja vsaka država članica zase. 
Obrambna politika je sicer stvar zveze Nato, ven-
dar se za demokratične družbe spodobi, da vojska 
nima kaj dosti opravka v notranji politiki. Zato je ne-
smisel kriviti EU za karkoli, kar se v teh dneh dogaja 
tudi nam.

Res pa je, da je med državami članicami EU priš-
lo do velikih razpok, da o odsotnosti medsebojne 
solidarnosti, na kateri temelji tudi prerazdeljevanje 
sredstev skozi evropski proračun, niti ne govorim. 
Dejansko je upravičeno mnenje, da je sedaj vsak 
zase.

Frontex, ki deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, je v najboljšem primeru ustano-
va, ki določa skupne standarde varovanja zunanjih 
meja Evropske unije, prispeva k dvigovanju kompe-
tenc za upravljanje zunanjih meja EU in v sodelova-
nju z državami članicami (in pridruženimi državami 
Schengenskega sporazuma) koordinira posamične 
skupne akcije. Frontex je tako v začetku oktobra 
povabil države, da zagotovijo 775 policistov za po-
moč pri identifikaciji in registraciji migrantov v spre-
jemnih centrih oziroma t.i. hot spots v Grčiji in Italiji. 
Odzvalo se je 19 držav, ki bodo skupaj prispevale 
291 policistov. Bistveno manj, kot je bilo zaprošeno.

Schengenski sporazum, ki zagotavlja odprte meje 
med državami podpisnicami, je druga zgodba, ki je 
od Amsterdamske pogodbe (1997) sicer vključena 

v acquis communautaire. Schengenska zunanja 
meja ni vedno zunanja meja Evropske unije. Schen-
genska pravila ne veljajo v vseh državah članicah 
Evropske unije. Schengen je – bolj ali manj – velika 
skupna zbirka podatkov. In schengenski vizum, po-
tem pa hitro zmanjka česarkoli oprijemljivega. Varo-
vanje meje in izvajanje procedur ob vstopu ali izsto-
pu je izključna pristojnost države, ki je počaščena s 
položajem robne države schengenskega prostora. 
Še procedure so drugačne. Nekatere izvajajo le mi-
nimum, druge še kaj več, kar je opredeljeno le kot 
opcija. Pač po izbiri posameznih držav. Medsebojno 
sodelovanje med policijami različnih držav, vključ-
no z napotitvijo policistov v drugo državo, je sicer 
mogoče, vendar je vedno stvar dvostranskega do-
govora. Pa še pri tem so pooblastila gostujočih poli-
cistov praviloma zelo omejena. 

Ravno v pomanjkanju pristojnosti Junckerju ne pre-
ostane drugega, kot da skliče vrh in vljudno povabi 
voditelje prizadetih držav in jih poskuša prepričati 
v sodelovanje. Lahko jim ponudi denar in tehnično 
pomoč, vključno z šotori, hrano in še čim. Svežih 
policijskih sil ne more, to bi lahko storile le druge 
države članice. Juncker lahko ponudi le denar iz 
evropskega proračuna, da bo kril stroške bivanja 
teh policistov kjerkoli. Na hodnikih morda lahko 
grozi s kakšnim zakasnelim izplačilom iz strukturnih, 
kohezijskih ali kakšnih drugih skladov. To je pač po-
dročje, kjer Komisija lahko zgolj spodbuja sodelova-
nje držav članic EU.

Bi bilo drugače, če bi imeli sedaj evropsko policijo 
na zunanjih mejah Evropske unije ali vsaj schen-
genskih držav? Si sploh lahko zamislite rešitev, po 
kateri bi oboroženi policisti pod enotnim, evropskim 
poveljstvom delovali v Sloveniji, brez kakršnegakoli 
neposrednega vpliva nacionalnih oblasti. Tudi to je 
lahko tema, ki se je velja dotakniti v številnih aktiv-
nostih, ki jih podpira tudi program Erasmus+: Mladi 
v akciji.

cialno delo. Pri njihovem vključevanju v slovensko druž-
bo in v njen vsakdanjik lahko pomembno vlogo odigrajo 
tudi mladinske organizacije in drugi akterji na področju 
mladinskega dela v lokalnih sredinah, kjer ti otroci ali 
mladostniki živijo. V teh prostorih – ki lahko dosežejo po-
membne komplementarne učinke v povezavi s šolskim 
sistemom – lahko odgovorimo tudi na izzive, na katere 
šolski sistem ne more odgovoriti. Istočasno pa prostor 
mladinskega dela, vključevanja otrok in mladostnikov v 
obstoječe mladinske skupine nima magične moči, da bo 
rešil vse izzive teh mladostnikov. 

Vključevanje mladih z manj priložnostmi v mladinsko 
delo ne sme biti zgolj odprtost organizacij, da vključijo 
kakšnega mladega iz teh skupin, če že potrka na njiho-
va vrata. Politika vključevanja mora biti takšna, da pre-
pozna skupine mladih z manj priložnostmi in jih aktivno 
vabi k sebi. Politika vključevanja, ki jo lahko ima vsaka 
organizacija, mora temeljiti na strategiji, izvajanje te stra-
tegije pa ne bo učinkovito, če njene smiselnosti in nuj-
nosti ne bodo sprejeli vsi deležniki v organizaciji. Zato 
se vzpostavljanje strategije začenja tudi z debatami v 
najširših krogih znotraj organizacije, ki pomagajo vsem 
deležnikom razumeti, zakaj sploh politika vključevanja in 
zakaj je smiselno, da tudi njihova organizacija postane 
prostor vključevanja. V tem kontekstu so mladi azilanti le 
še ena skupina mladih z manj priložnostmi, ki pa bo zara-
di specifičnosti potrebovala izdatnejšo podporo, da gre 
čez prepad, ki ločuje njih in veliko večino drugih mladih 
v Sloveniji.

Pri tem moramo imeti v mislih tudi dejstvo, da vključeva-
nje v mladinskem delu lahko poteka le skozi prostovoljno 
vključevanje posameznika v delo konkretne mladinske 
skupine. Zato se politika vključevanja izvaja v lokalnih 
okoljih, vse višje ravni delujejo le kot podpora nižjim rav-
nem. In ko gre za delo s tujci, ki so ravnokar vstopili v naš 
vsakdan, ki s seboj nosijo drugačne kulturne vzorce, ki 
morajo odkriti in sprejeti marsikaj, kar je za nas samou-
mevno, potem je dobro imeti čim več kompetenc in po-
trpežljivosti. Delo v večkulturnih okoljih – tudi na najviš-
jih ravneh, na primer v evropskih institucijah – zahteva 
veliko občutka za ambivalentnost, predvsem pa jasnega 
zavedanja, da ni nič samoumevno vsem po vrsti. Delo v 
večkulturni realnosti je daleč od mednarodnega večera 
na mladinski izmenjavi, kjer vsaka sodelujoča skupina 
mladih predstavi in ponudi svoje nacionalne dobrote.

RAZPAD 
EVROPSKE UNIJE? 
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Moja pot dela na področju socialnega 
vključevanja se je začela leta 2001, ko 
sem, raje kot zaključevala študijske ob-

veznosti, kot prostovoljka društva 
Mozaik redno zahajala v takratni 
begunski center na Viču, kjer so 
prebivali begunci s področja BiH. 
Takrat sem sedela na drugi strani. 
Na strani nevladnikov, ki smo s svo-
jo motivacijo, žarom in vero v dob-
ro in pomoč krajšali čas begunskim 
družinam, se z njimi pogovarjali o 
problemih, jim pomagali pri vsakda-
njem vključevanju v družbo. S po-

pulacijo otrok in mladostnikov smo delali 
intenzivneje in jih kasneje začeli uspešno 
vključevati tudi v projekte takratnega pro-
grama Mladina. Uspešno pravim zato, ker 
smo z velikim entuziazmom verjeli, da ti 
mednarodni projekti prinašajo veliko do-
dano vrednost našemu osnovnemu na-
menu delovanja društva. Verjeli smo, da 
se s projekti takratnega programa Mladina 
lahko vključuje mlade z manj priložnostmi, 
torej tudi tiste najbolj ranljive populacije 
mladih v današnji družbi. Sami smo začeli 
s posrednim vključevanjem, kar pomeni, 
da smo se kot društvo, ki ima za glavni cilj 
integracijo ranljivih družbenih skupin, za-
čeli vključevati v mednarodno mobilnost 
in posredno to omogočili tudi beguncem 
in migrantom. Orali smo ledino s prvimi 
EVS prostovoljci v Sloveniji, ki so zahajali v 
begunski center ter mladostnikom in otro-
kom pomagali pri osnovnem vključevanju 
v družbo. Prostovoljec, ki prihaja iz tujine, 

jim je bil vedno zanimivejši od slovenskih 
prostovoljcev. Izvajali smo usposabljanja 
in hodili na usposabljanja za mladinske 
delavce (v okviru mobilnosti mladinskih 
delavcev), da smo krepili svojo organiza-
cijo in hkrati dajali našim mladinskim de-
lavcem, voditeljem in tudi prostovoljcem 
priznanje in nagrado za dobro opravlje-
no delo, saj drugega kot mlada nevladna 
organizacija takrat nismo mogli ponuditi. 
Izvajali smo mladinske izmenjave in se jih 
udeleževali, mi mladi kot nadobudni pro-
stovoljci. Ko smo vse aktivnosti preizkusili 
na svoji koži, smo po nekajletnem delu v 
begunskem centru in kasneje v Azilnem 
domu v izmenjavo uspeli vključiti tudi mla-
de begunce. Ne veliko njih, saj je bil to 
težak in dolg proces. Daleč od tega, da 
je vključevanje najranljivejših mladih eno-
stavno. Da mladega lahko vključiš, moraš 
spoznati in »vključiti« njegovo celotno dru-
žino. Torej, morali smo se približati druži-
nam, jih spoznati in ubrati celovit pristop, 
da nam je po določenem času »mama 
zaupala otroka«, saj smo ga odpeljali »da-
leč stran« na izmenjavo in povrhu tega še 
»prvič od doma«. Uspelo nam je počasi, a 
je bilo vredno.

In danes, ko sedim na strani financer-
ja projektov kot programska delavka, ki 
skrbi za področje socialnega vključeva-
nja, in ko prebiram Strategijo na področju 
vključevanja in raznolikosti, si prikimam 
in ugotavljam, da sem stvari, ki jih danes 
predstavljam kot uspešne, vanje verja-

→

Roberta Čotar Krilić, 
MOVIT 
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JE BILO POMEMBEN STEBER
ŽE V PREDHODNIKIH 
PROGRAMA ERASMUS+: MLADI 
V AKCIJI

SOCIALNO  VKLJUČEVANJE  

M

Na področju mladine je bila ne-
dolgo nazaj oblikovana strate-
gija vključevanja in raznolikosti 
kot skupni okvir za podpiranje 
udeležbe in vključevanja mladih 
z manj priložnostmi v programu 
Erasmus+. 

mem in ki so zapisane v strategiji, počela že v predpred-
hodniku današnjega programa Erasmus+: Mladi v akciji. 
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so današnji program 
in vsi njegovi predhodniki odlično orodje, s katerim lahko 
zmanjšamo socialno izključenost mladih in senzibilizira-
mo širšo javnost, da bo postajala bolj odprta in sprejem-
ljivejša do ranljivih družbenih skupin. 

Leto 2015 je MOVIT prioritetno namenil socialnemu vklju-
čevanju in v letošnjem letu je bila tudi s strani Evropske 
komisije sprejeta prenovljena Strategija na področju so-
cialnega vključevanja in raznolikosti v okviru programa 
Erasmus+: Mladi v akciji. Z njo si Evropska komisija želi po-
udariti reševanje kritične situacije izključenih mladih, ki je s 
povišanjem stopnje brezposelnosti mladih še posebej na 
udaru. Njen namen je, da se preko uresničevanja strate-
gije znatno zniža socialno izključevanje mladih do konca 
leta 2020, zato s poudarkom na sprejemanju raznolikosti 
mladih to preko projektov tudi spodbuja oz. uresničuje. V 
strategiji je zapisan politični kontekst sprejema strategije 
in ozadje njenega nastanka oz. zgodovina, njeni nameni, 
definicije mladih z manj priložnostmi in različnih kategorij 
mladih, opis razumevanja raznolikosti v programu, primeri 
dobrih praks vključevanja, praktični nasveti za organiza-
cije in naloge, ki jih kot nacionalne agencije, odgovorne 
za izvajanje programa Erasmus+, moramo izvajati z name-
nom, da bi strategijo tudi uresničevale. 

Ena izmed nalog nacionalnih agencij je torej implemen-
tiranje strategije, ki jo je MOVIT preko aktivnosti, imeno-
vanih Ključ do vključenosti, v letošnjem letu tudi uspešno 
izvajal. Zanimivo je bilo, da se je kot osnovni problem, 
hkrati pa kot osnovno vodilo, ki ga v Sloveniji opažamo, 
izpostavilo nesodelovanje oz. sodelovanje lokalnih ak-
terjev. Prejeli smo na primer klic mladinskega centra, ki si 
je želel poslati na izmenjavo mlade z manj priložnostmi, 
pa niso vedeli, kje bi te mlade dobili, saj niso skupina, ki 
bi kar potrkala na vrata mladinske organizacije. Na drugi 
strani pa smo že v letu 2010, ko smo začeli izvajati prve 
regionalne posvete vključevanja mladih z manj prilo-
žnostmi, v javnih zavodih ugotovili, da je na strani institu-
cij, ki delajo z ranljivimi skupinami, problematika pomanj-
kanja kadra, ki bi imel čas se ukvarjati še z mednarodno 
dimenzijo, in pa seveda problem pomanjkanja izkušenj 
z mednarodnimi projekti, saj imajo že svojega dela »vrh 
glave«. V lokalnih okoljih, kjer delujejo naši upravičenci, 
imamo že kar nekaj zanimivih in uspešnih primerov lo-
kalnega in regionalnega sodelovanja različnih akterjev. 
Predstavljeni so v tokratnem socialno vključujoče temat-
sko obarvanem Mladju.

Strategija je uporabna z različnih vidikov in za različne 
deležnike. Uporabna je za vse akterje, ki se vključujejo v 
program na različne načine. Osredotočila se bom na tisti 
del strategije, kjer so opisane oblike aktivnosti, ki so zelo 

REVIJA MLADJE
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uporabne za organizacije, ki želijo v mobilnostne medna-
rodne projekte vključevati mlade z manj priložnostmi ali 
mlade s posebnimi potrebami. Ta del strategije je upo-
raben tudi za organizacije, ki delajo z ranljivimi skupina-
mi, a nimajo mednarodnih izkušenj, saj predlaga, kateri 
ključni ukrepi programa in tudi kateri tipi aktivnosti so 
najprimernejši za vključevanje mladih z manj priložnost-
mi in mladih s posebnimi potrebami. 

Kot osnovni vstopni točki v program Erasmus+: Mladi v 
akciji govori strategija o dvostranski mladinski izmenja-
vi, kjer se, na primer, mladinski center s svojimi mladimi 
poveže z varstveno-delovnim centrom iz druge države 
ter prijavita in izvedeta mladinsko izmenjavo. Poudarek 
je na dvostranskem partnerstvu, saj je izmenjava, kjer 
sta v projektu zgolj dva partnerja, logistično in organi-
zacijsko manj zahtevna, partnerja se dobro spoznata in 
se lahko dobro posvetita ranljivi skupini in sami vsebini 
projekta. Strategija kot idealen primer vključevanja mla-
dih z manj priložnostmi v projekte Evropske prostovoljne 
službe (v nadaljevanju: projekte EVS) opredeljuje krat-
koročne projekte EVS. Kratkoročni projekti omogočajo 
mladi osebi, ki ima kakršnokoli težavo, da odide za krajši 
čas na mobilnost v tujino, lahko tudi s spremljevalcem, za 
katerega v tovrstnih primerih stroške krije program. Pro-
gram za situacije, kjer je potrebna dodatna podpora za 
vključevanje mladih z manj priložnostmi in vključevanje 
mladih s posebnimi potrebami, omogoča dodatni prora-
čunski postavki za izredne stroške ali posebne potrebe. 
Na primer, če želi organizacija na projekt EVS poslati sla-
bovidno osebo, ki bi potrebovala tudi svojega štirinož-
nega spremljevalca, program omogoča kritje stroškov, ki 
jih pes vodnik potrebuje za svoje bivanje v tujini. Izredni 
stroški oz. stroški za posebne potrebe so vsi tisti stroški, 
s katerimi omogočimo, da se ranljive skupine mladih ali 
posamezniki lahko v program vključijo povsem enako-
vredno kot ostali vrstniki. Tako strategija opredeljuje tudi 

druge možnosti, kot je predhodni načrtovalni obisk par-
tnerjev pred pričetkom glavne aktivnosti in okrepljeno 
mentorstvo za mlade s posebnimi potrebami ali mlade z 
manj priložnostmi. 

Strategija opozarja tudi na potrebo organizacijske in ka-
drovske krepitve mladinskih organizacij in mladinskih 
delavcev, ki so aktivni na področju socialnega vključe-
vanja in raznolikosti. Preko aktivnosti mobilnosti mladin-
skih delavcev (usposabljanja, seminarji, študijski obiski 
idr.) se lahko krepi organizacije in mladinske delavce, se 
lahko organizira seminarje, ki s svojo tematiko opozar-
jajo na socialno izključenost, zmanjšujejo diskriminacijo 
in predsodke ter na sploh senzibilizirajo svoja lokalna 
in širša družbena okolja, da postajajo bolj dojemljiva in 
sprejemljiva za ranljive skupine mladih. Pri tem gre sko-
rajda za začaran krog. Bolj ko bo družba odprta, lažje 
bo vključevanje ranljivih oseb vanjo in manj bo izključe-
nih družbenih skupin na sploh. Tako v strategiji posebno 
mesto dobi tudi raznolikost in razlaga, kaj raznolikost v 
programu samem pomeni. Tukaj gre poudariti tudi to, da 
kot pravo družbeno vključevanje ne vidimo mladinske iz-
menjave dveh invalidnih skupin mladih, ne vidimo uspo-
sabljanja, kjer mladinski delavci prepričujejo prepričane. 
Prava vključujoča aktivnost je tista, kjer se ranljive skupi-
ne srečajo z neranljivimi, kjer na primer LGBT organiza-
cije organizirajo usposabljanje in je polovica organizacij 
tipičnih mladinskih, polovica pa LGBT organizacij in kjer 
lahko govorimo o sprejemanju raznolikosti in o tipičnem 
socialnem vključevanju. 

Strategija kot eno izmed oblik aktivnosti omenja tudi stra-
teška partnerstva, ki so novost v programu in pri katerih 
gre za dolgoročno sodelovanje mladinskih organizacij, 
institucij ipd. in premišljeno načrtovanje in implementaci-
jo sprememb ali ustvarjanje orodij, s poudarkom na laž-
jem vključevanju mladih s posebnimi potrebami. Poleg 

Nikoli ne bom pozabila svojega prvega nadzornega obiska projekta mla-
dinske izmenjave s področja socialnega vključevanja. Pogovarjala sem se z 
mladinskim voditeljem iz države, od koder je prihajala skupina mladih z mot-
njo v duševnem razvoju. Mladinski delavec, z dolgoletnimi izkušnjami pri delu 
z osebami s posebnimi potrebami, mi je povedal s solzami v očeh, da že 
leta dela z uporabnikom in da ga je na mladinski izmenjavi v Sloveniji prvič 
slišal spregovoriti. Imel je vlogo v igri na odru in se je vanjo tako vživel, da je 
spregovoril.   

Strategija na področju vključevanja in raznolikosti 
v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji je na voljo na spletišču Evropske komisije: 
http://ec.europa.eu/youth/news/2015/0130-youth-inclusion-diversity-strategy_en.htm. 

tega program ponuja tudi aktivnost strukturiranega dia-
loga mladih in političnih odločevalcev, kjer se lahko vpra-
šanja vključevanja in raznolikosti uspešno naslavlja širše 
in na višji odločevalski ravni. Pri takšnem projektu lahko 
neuradna skupina mladih v lokalnem okolju stopi v stik z 
mladinskim centrom, ker zazna potrebo po spremembi 
infrastrukture v lokalnem okolju, ki je povsem neprilago-
jena invalidni mladini. Z odobrenim projektom mladi v 
imenu mladinskega centra stopijo do svojih občinarjev in 
začnejo s procesom dialoga in reševanja perečega pro-
blema na lokalni ravni.

Naj zaključim z mislijo, da je mobilnost vsekakor ključ do 
uspeha, da mladi – pa naj bodo z manj priložnostmi ali z 

vsemi možnimi priložnostmi – s tem ko stopijo iz svojega 
ustaljenega referenčnega okvirja in odidejo na mobilnost, 
pridobijo močno življenjsko izkušnjo, ki jih na novo ali po-
novno pozitivno determinira. 

Govorim iz svojih izkušenj, ki segajo v leto 2001 in govorim 
kot oseba, ki že nekaj dobrih let spremlja projekte mladih 
z manj priložnostmi, da je program odlično orodje vklju-
čevanja ranljivih skupin mladih. Kot programska delavka, 
odgovorna za področje socialnega vključevanja, si želim, 
da bi se do konca leta 2020 število teh mladih, ki bodo 
upravičenci programa, povzpelo v višave. To bo pomenilo, 
da se je strategija uspešno implementirala v vseh državah, 
ki strategijo izvajajo. 

REVIJA MLADJE
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Gospodarska in ekonomska kri-
za sta zamajali trg dela tudi v 
Sloveniji in tako še bolj otežili so-
cialno vključevanje mladih. Z dr. 
Anko Kopač Mrak, ministrico za 
delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, smo se pogo-
varjali o tem, kako država sledi 
smernicam Poročila EU o mla-
dih in kakšne rezultate prinaša-
jo izvajani ukrepi. Zanimalo nas 
je, kako opredeljujemo mlade z 
manj priložnostmi pri nas in kateri 
so glavni razlogi za njihovo so-
cialno izključenost.

INTERVJU

→

→

Zbrala: 
Tinkara Bizjak Zupanc, 

MOVIT

Poročilo  EU o mladih, ob-
javljeno v septembru 2015, 
nakazuje potrebo po oprede-

litvi »trajnostnih rešitev za boj proti brezposelnosti 
mladih, okrepitvi socialne vključenosti in preprečeva-
nju nasilne radikalizacije«, kar naj bi zahtevalo »bolj 
sistematično sodelovanje vseh politik na ravni držav 
članic in ravni EU, kot so zaposlovanje, izobraževa-
nje, usposabljanje, nediskriminacija, socialna politi-
ka, državljanstvo in mladina, pa tudi kultura, šport in 
zdravje«. Socialno vključevanje je namreč zelo široka 
tema, ki zahteva medsektorsko obravnavo. Ko govo-
rimo o socialnem vključevanju mladih, je tukaj poleg 
socialne politike in zaposlovanja pomembno tudi 
npr. področje izobraževanja, ki je v pristojnosti Mini-
strstva za izobraževanje, pa Urad RS za mladino itd. 
In za zagotavljanje ukrepov za čim boljše socialno 
vključevanje mladih bi morale vse te službe med se-
boj tesno sodelovati. Ali se to v realnosti tudi dogaja?

Na ministrstvu se vsekakor strinjamo, da je potrebno 
delovati na vseh področjih, ki vplivajo na položaj mla-
dih, usklajeno in ciljno usmerjeno. V zadnjih letih smo 
dosegli na področju medresorskega sodelovanja velik 
napredek, predvsem v okviru izvajanja dveh ključnih 
programov za mlade: 
• Resolucija o Nacionalnem programu za mladino, 

izvedbo katerega koordinira Urad RS za mladino. 
Program vključuje vsa področja mladinske politike: 
aktivno državljanstvo, izobraževanje, zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje, šport, kulturo, prehrano, 
stanovanjsko problematiko itd. 

• Jamstvo za mlade se osredotoča predvsem na uk-
repe vseh resorjev, ki se nanašajo na zaposlovanje 
mladih oziroma na prehod mladih iz izobraževanja 
na trg dela. 

Oba dokumenta vsebujeta tako kratkoročne kot tudi 
dolgoročne, sistemske ukrepe ter zastavljata medre-
sorske politike na komplementaren način, s katerim se 
dosega sinergijske učinke. 

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, docentka za 
področje sociologije in predavateljica na Fakul-
teti za družbene vede, kjer je predavala Sociolo-
gijo socialne politike, Evropsko socialno politiko 
ter sodelovala pri izvedbi predmeta Delovno in 
socialno pravo.  Je avtorica številnih znanstvenih 
del s področja socialne politike in politike zapo-
slovanja, med drugim tudi knjige z naslovom »Ak-
tivacija – obrat v socialni politiki«. V času vodenja 
ministrstva je skupaj s sodelavci uspešno vodila 
številne projekte s področja pravne varnosti de-
lavcev, socialne varnosti in zaposlovanja. Velja 
za odločno zagovornico enakih možnosti. 

Z vidika zagotavljanja večje zaposljivosti 
mladih je ključnega pomena sodelova-
nje izobraževalnih institucij, delodajal-
cev in Zavoda RS za zaposlovanje. Z vi-
dika preprečevanja izključenosti mladih 
pa sodelovanje šol, centrov za socialno 
delo, Zavoda za zaposlovanje in tudi raz-
ličnih mladinskih organizacij, ki imajo na 
terenu stik z mladimi, ki iz različnih razlo-
gov niso prijavljeni pri nobeni od uradnih 
inštitucij. Pomembno je, da se tudi mla-
dinske organizacije in nevladne organi-
zacije, ki delujejo v mladinskem sektorju, 
vključijo v reševanje problemov, s kateri-
mi se soočajo mladi.

»NA MINISTRSTVU  ZATO          VELIKO POZORNOSTI NAMENJAMO 

UKREPOM, KI ZVIŠUJEJO ZAPOSLITVENE 
MOŽNOSTI MLADIH.«

REVIJA MLADJE
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Poročilo je nakazalo tudi, da si mora v obdobju 2016–2018 okvir evrop-
skega sodelovanja na področju mladine prizadevati za »krepitev vloge 
večjega števila mladih, zlasti tistih, ki jim grozi izključenost, in sicer s po-
močjo pri iskanju kakovostnih delovnih mest in pri udeležbi v družbenem 
življenju«. Ali se nam pri nas obeta oblikovanje kakšne državne strategije 
za vključevanje mladih z manj priložnostmi? 

Resolucija o Nacionalnem programu za mladino v posebnem poglavju iz-
postavlja nujnost, da se okrepi aktivno državljanstvo mladih in temu segmen-
tu Urad RS za mladino namenja precej pozornosti in finančnih ukrepov. 
MDDSZ v okviru Jamstva za mlade v prihodnjem Izvedbenem načrtu 2016–
2020 predvideva tudi izvedbo pilotnih projektov, v okviru katerih se bo iskalo 
inovativne, nove pristope k reševanju brezposelnosti mladih. Možni prijavitelji 
projektov bodo tudi mladinske organizacije in NVO, ki delujejo v mladinskem 
sektorju. Tudi sicer ministrstvo pri pripravi in spremljanju izvajanja ukrepov 
Jamstva za mlade redno sodeluje z mladimi – vzpostavljena je posebna stal-
na delovna skupina, ki se redno srečuje z namenom izmenjave informacij o 
izvajanju ukrepov in potrebah na terenu.

Program Erasmus+ mlade z manj priložnostmi opredeljuje kot tiste, ki 
se pri vključevanju v družbo (iskanju zaposlitve, vključevanju v formal-
no ali neformalno izobraževanje, sodelovanju v programih mednarodne 
mobilnosti, vključevanju v demokratične procese in družbo na splošno) 
srečujejo z eno ali več ovirami, kot so invalidnost, učne težave, ekonom-
ske ovire, kulturne razlike, zdravstvene težave in družbene ali geografske 
ovire. Kako mlade z manj priložnostmi opredeljujemo pri nas? Bi se lahko 
strinjali z zgornjo definicijo?

Mladi z manj priložnostnimi je zelo širok pojem – pristojen za celovit odgovor 
pa je Urad Republike Slovenije za mladino. Resorji imajo glede na področje 
pristojnosti svoje ožje definicije mladih z manj priložnostmi. V okviru politi-
ke zaposlovanja so mladi (starost do 29 let) v celoti opredeljeni kot ranljiva 
skupina na trgu dela. Takšna definicija izvira predvsem iz dejstva, da mladi 
šele vstopajo na trg dela in nimajo predhodnih delovnih izkušenj, zato so na 
trgu dela v slabšem položaju kot ostale starostne skupine. Še posebej ranljivi 
mladi na trgu dela, ki so soočeni z največ ovirami pri iskanju zaposlitve, pa 

so mladi z invalidnostjo, mladi brez 
poklicne izobrazbe, pripadniki etnič-
nih skupin in dolgotrajno brezposelni 
mladi. 

Je socialna izključenost pri nas 
problem? Ali število socialno izklju-
čenih mladih pri nas z leti narašča 
ali upada?

Žal je tudi v Sloveniji socialna izklju-
čenost med mladimi problem, ven-
dar se razmere izboljšujejo. Med 
štirimi glavnimi razlogi za socialno 
izključenost oziroma izločenost po-
sameznikov ali skupin iz političnih, 
ekonomskih in družbenih procesov 
(nizek ekonomsko bivanjski status, 
izključenost s trga dela ali izobraže-
vanja, izključenost iz socialnih mrež, 
podpovprečno sodelovanje v politič-
nih dejavnostih in prostovoljnih dru-
štvih) se namreč vsaj dva že izboljšu-
jeta. Ekonomski status, ki ga merimo 
tudi po številu prejemnikov denarne 
socialne pomoči, se je nekoliko iz-
boljšal. Tudi število prejemnikov de-
narne socialne pomoči se v zadnjem 
letu ne povečuje, ampak celo neko-
liko upada. Zmanjšalo pa se je tudi 
število brezposelnih mladih.

So ukrepi npr. aktivne politike za-
poslovanja obrodili sadove? Ali 
zajemajo tudi skupine mladih, ki 
imajo v primerjavi z vrstniki manj 
priložnosti za aktivno vključevanje 
v družbo in s tem tudi na trg dela, 
oz. ali so za mlade s posebnimi po-
trebami predvideni kakšni posebni 
ukrepi oz. ali ti že obstajajo?

Zavedamo se, da so mladi med naj-
bolj ogroženimi skupinami na trgu 
dela, saj na tega šele vstopajo, nima-
jo delovnih izkušenj in se pogosto 
srečujejo z diskriminacijo. Mladi tudi 
bolj pogosto kot druge starostne 
skupine delajo v prekarnih oz. fle-
ksibilnih zaposlitvah, zato so ob na-
stopu krize običajno prvi, ki izgubijo 
zaposlitev. Na ministrstvu zato veliko 
pozornosti namenjamo ukrepom, ki 
zvišujejo zaposlitvene možnosti mla-
dih. Mladi, ki so prijavljeni v evidenco 
brezposelnih oseb na Zavodu RS za 
zaposlovanje, se lahko vključujejo v 
raznovrstne programe aktivne poli-
tike zaposlovanja (APZ) kot predno-
stna skupina in podatki kažejo, da so 
ravno mladi največji koristniki ukre-

pov aktivne politike zaposlovanja. Največja ovira za za-
poslitev, s katero se soočajo mladi po zaključku šolanja, 
je pomanjkanje praktičnih delovnih izkušenj, zato se mla-
di največ vključujejo v ukrepe praktičnega usposabljanja.

Znižanje števila brezposelnih mladih in stopnje registri-
rane brezposelnih mladih je, ob hkratnem izboljšanju 
stanja v gospodarstvu, vsekakor tudi rezultat uspešnega 
izvajanja Jamstva za mlade in drugih ukrepov aktivne po-
litike zaposlovanja. 

V Izvedbenem dokumentu Jamstva za mlade 2014–2015 
se je Vlada RS zavezala, da bo mladim brezposelnim 
osebam v roku 4 mesecev po pričetku brezposelnosti 
ponujena zaposlitev, nadaljnje izobraževanje ali usposa-
bljanje. Brezposelni mladi z vključitvijo ukrepov Jamstva 
za mlade pridobijo priložnost, da so aktivni, da pridobi-
jo nova znanja in veščine, da nadgradijo svoje znanje s 
praktičnimi izkušnjami in da se lažje zaposlijo. Primerjava 
mladih, vključenih v Jamstvo za mlade, z ostalimi brezpo-
selnimi pokaže, da so ti med drugim dobili tudi 40 % več 
napotnic za prosta delovna mesta in kar desetkrat več 
srečanj z delodajalci. 

V letu 2014 se je zaposlilo 25.742 brezposelnih oseb v 
starosti od 15 do 29 let, kar je za 4.915 oseb oz. 23,6 % 
več kot v istem obdobju predhodnega leta. V letošnjih 
devetih mesecih se je zaposlilo že 18.514 mladih, v pri-
merjavi z enakim obdobjem lani je to sicer za 6,4 % manj, 
a za 15,3 % več kot v primerljivem obdobju leta 2013. 
Število registrirano brezposelnih mladih se je znižalo z 
32.523 decembra 2013 na 30.151 decembra 2014. Konec 
meseca avgusta 2015 je bilo v evidenci brezposelnih 
oseb prijavljenih 23.884 mladih do 30 let, kar je za 12,7 
odstotkov manj kot avgusta 2014. 

Glede na statistične podatke kot tudi glede na dejansko 
realizacijo ukrepov Jamstva za mlade ocenjujemo, da je 
izvajanje ukrepov na trgu dela uspešno za ciljno skupino 
brezposelnih mladih, seveda pa ima na ugodne trende 
brezposelnosti pomemben vpliv tudi postopno izboljša-
nje stanja v gospodarstvu. Na MDDSZ se bomo tudi v pri-
hodnje trudili zagotavljati uspešno izvajanje in ustrezen 

obseg ukrepov za ciljno skupino mladih, s poudarkom na 
trajnosti in kvaliteti zaposlitev. 

V pripravi je nov izvedbeni načrt Jamstva za mlade za 
obdobje 2016–2020, pri pripravi katerega sodelujemo 
tudi s predstavniki mladih. Nadaljevali in okrepili se bodo 
ukrepi, ki so se izkazali za uspešne (kot npr. usposablja-
nje na delovnem mestu in subvencije za prvo zaposlitev) 
ter dodali tudi nekateri novi ukrepi. V novem program-
skem obdobju Jamstva za mlade bo poseben poudarek 
namenjen tudi preventivnim aktivnostim, kakor tudi ukre-
pom za dolgotrajno brezposelne mlade. 

V Ljubljani je v letošnjem letu pod vodstvom Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Draga zaživela resta-
vracija, kjer delajo tudi osebe s posebnimi potrebami. 
Ali država spodbuja tovrstne projekte in če, kako?

Država vsekakor spodbuja takšne projekte. S promocijo 
socialnega podjetništva smo pred leti začeli prav na na-
šem ministrstvu, zdaj pa je to v pristojnosti Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

REVIJA MLADJE
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MLADINSKA IZMENJAVA
LET’S ACT!

V PROGRAMU 
ERASMUS+: MLADI V AKCIJI

ENAKOST 
IN VKLJUČEVANJE
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V preteklih dveh 
letih smo se ude-
ležili kar nekaj iz-
menjav po Evropi, 
bili prostovoljci pri 
aktivnostih v Mla-
dinskem centru 
Trbovlje, se učili o 
izmenjavah na se-

minarjih in skratka postali stalni go-
stje našega MCT-ja. No, pa smo v eni 
izmed debat sredi igrišča pod vročim 
soncem poletja 2014 prišli na idejo, 
da bi nekaj ustvarili sami. Mednaro-
dno izmenjavo v Trbovljah, tako »ta 
pravo«. 

Naš mladinski center nas je pri ide-
ji takoj podprl in skupaj z mentorico 
smo začeli sestankovati in razmišljati 
o temi za izmenjavo. Hoteli smo ne-
kaj drugačnega, posebnega, nekaj 
s čimer bi pripomogli tudi v lokalni 
skupnosti. Tako smo kaj hitro prišli na 
idejo o izmenjavi, ki bi udeležence in 
okolje opozorila na potrebe, ki jih 
majo invalidne osebe, osebe s po-
sebnimi potrebami, osebe, na kate-
re velikokrat pozabimo ali pa se raje 
obrnemo stran od njih. Sprva je bil ta 
projekt za nas bolj kot nekakšen po-
skusni zajček, da vidimo, če znamo, 
če nam uspe, potem pa bomo razmi-
šljali, kako naprej.

Ker smo bili na tem področju še vsi 
novinci, so nam v mladinskem cen-
tru organizirali izobraževanje na 
temo projektnega menedžmenta, 
kjer smo pridobili nekaj osnov o tem, 
kako sploh narediti tisti najstrašnejši 
korak. Pisanje prijavnice za medna-
rodno mladinsko izmenjavo. No, pa 
smo pogumno zakorakali, spisali 
prijavnico s skupnimi močmi in čez 
kakšen mesec ali dva dobili poziti-
ven odgovor. Naša izmenjava je bila 
sprejeta s strani nacionalne agenci-
je, a takrat se je najtežje delo šele 

Enakosti in vključevanju je Evropska komisija namenila 
precej pozornosti, saj je program Erasmus+, kot so bili 
tudi njegovi predhodniki, zasnovan tako, da je dostopen 
vsem mladim, ne glede na njihovo socialno, ekonomsko, 
zdravstveno ali drugo situacijo, omogoča pa tudi dodat-
no finančno podporo za okrepljeno mentorstvo, poseb-
ne potrebe ali izredne stroške, kadar so ti dobro uteme-
ljeni in nujno potrebni za izvedbo projekta. Na tak način 
lajša dostop do mednarodnih in drugih izkušenj tistim, ki 
v primerjavi s svojimi vrstniki prihajajo iz okolij z manj pri-
ložnostmi. Te osebe imajo manj priložnosti zaradi oseb-
nih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim preprečujejo, da 
bi se udeležile mednarodnih projektov. 

Dodatno podporo za prijavo in izvedbo vključujočih pro-
jektov predstavlja Strategija na področju vključevanja in 
raznolikosti v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, 
ki je v večji meri že opisana v tej številki Mladja. Poleg 
možnih oblik aktivnosti in smernic, v katero akcijo in kako 
vključiti ranljive skupine mladih, podrobno opisuje tudi, 
kakšne skupine ima pri tem v mislih. 

Enakost in vključevanje je ena od pomemb-
nih značilnosti programa Erasmus+, hodi pa 

z roko v roki s priznavanjem 
in potrjevanjem spretnosti in 
kvalifikacij, razširjanjem in 
uporabo rezultatov projekta, 
zahtevo po prostem dost-
opu gradiv, ustvarjenih v ok-
viru programa, mednarodno 
razsežnostjo, večjezičnostjo 

ter zaščito in varnostjo udeležencev. Neka-
tere od teh značilnosti so same po sebi 
umevne, saj gre vendarle za mednarodne 
projekte, druge pa potrebujejo nekaj dodat-
nih besed razlage in podpore za vse, ki bi se 
jih radi v svojih projektih dotaknili.

Tole je zgodba o petih prijateljih. 
Brez psa. 

začelo. Že med pisanjem prijavnice smo navezali stike z dvema organiza-
cijama, ki delata z osebami s posebnimi potrebami, z Varstveno-delovnim 
centrom Zagorje in organizacijo ŠENT v Trbovljah. Želeli smo udeležencem 
izmenjave iz prve roke pokazati, s kakšnimi težavami se soočajo ljudje s 
posebnimi potrebami, kakšno je delo z njimi in kako zelo so oni v številnih 
pogledih bogatejši od nas. Tako smo počasi začeli zbirati ideje za aktivnosti 
na sami izmenjavi, ki smo jih skupaj s predstavniki skupin iz drugih držav pre-
debatirali na pripravljalnem srečanju. Prišli so s Cipra, Grčije in Portugalske. 

V aprilu 2015 smo tako z udeleženci iskali kritične točke po našem mestu, 
to so tiste točke, kjer je invalidnim osebam prehod omejen ali nevaren, in 
jih umestili na zemljevid. Obiskali smo tudi tako imenovano temno sobo na 
Dunaju, kjer smo se v popolni temi s palicami in s sledenjem glasu slepega 
vodiča, sprehajali po labirintu. Enkrat v gozdu, drugič v mestu, pa na čolnu in 
v baru, res nepozabna izkušnja. Dva dopoldneva smo preživeli v VDC-ju in 
ŠENT-u, kjer smo ustvarjali, delali, poslušali zgodbe, se igrali, smejali. Večina 
mladih na izmenjavi je prav te aktivnosti označila za najbolj čustvene, da so 
se jih zelo dotaknile in jih naredile bolj empatične, bolj človeške. En večer 
smo preživeli tudi ob poslušanju zgodbe fanta, ki je v rosnih letih zaradi pad-
ca s kolesa utrpel hude poškodbe hrbtenice in pristal na vozičku, ter zgodbe 
enega izmed udeležencev izmenjave, ki ima cerebralno paralizo. Tako smo 
dobili bližnji vpogled v svet in ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanu, in 
spoznali, kako zelo pomembno vlogo imamo lahko pri tem tudi mi sami.

Po koncu izmenjave smo svoje rezultate skupaj z zemljevidom kritičnih točk na 
karti predali predstavnikom občine v upanju, da bomo s tem vsaj malo spre-
menili lokalno skupnost in olajšali življenje invalidnim osebam. Drastične spre-
membe seveda zahtevajo čas, v imenu celotne naše skupine in ostalih udele-
žencev pa lahko zdaj zatrdim, da se veliko bolj zavedamo, kako so pomembne 
tudi tiste malenkosti. Po koncu izmenjave smo vsekakor našli še tisoč in eno 
stvar, ki bi jo lahko izpeljali drugače, boljše, a glavni cilj smo dosegli.

→

Ekipa Let’s act
Mladinski center Trbovlje

→

Elizabeta Lakosil, 
MOVIT

V AKCIJI

Ovire ali težave, ki jih strategija navaja, so naslednje:

INVALIDNOST
(tj. udeleženci s posebnimi potrebami): osebe z motnjami 
v duševnem (intelektualne in kognitivne motnje, motnje 
pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju;

KULTURNE RAZLIKE
priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih 
družin; osebe, ki pripadajo narodnostni ali etnični manj-
šini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kul-
turnem vključevanju;

GEOGRAFSKE OVIRE
osebe iz oddaljenih ali podeželskih območij; osebe, ki 
živijo na majhnih otokih ali v obrobnih regijah; osebe iz 
problematičnih mestnih območij; osebe z območij z manj 
storitvami (omejen javni prevoz, majhno število objektov);

DRUŽBENE OVIRE
osebe, diskriminirane na podlagi spola, starosti, etnične 
pripadnosti, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti itd.; 
osebe z omejenimi družbenimi spretnostmi, asocialnim 
ali tveganim vedenjem; osebe v negotovem položaju; 
(nekdanji) storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog 
ali alkohola; mladi starši in/ali samohranilci; sirote;

ZDRAVSTVENE TEŽAVE
osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, hudimi ali 
duševnimi boleznimi;

EKONOMSKE OVIRE
osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke 
in so odvisne od sistema socialne pomoči; mladi, ki so 
dalj časa brezposelni ali revni; brezdomci; osebe, ki so 
zadolžene ali imajo finančne težave; 

TEŽAVE PRI IZOBRAŽEVANJU
mladi s težavami pri učenju; tisti, ki predčasno zapusti-
jo izobraževanje; osebe z nizkimi kvalifikacijami; mladi s 
slabim šolskim uspehom.

Morebitne ovire niso vedno vidne navzven, v mnogih pri-
merih pa mladi lahko spadajo v več kot eno navedeno 
skupino. Po mnenju tistih, ki so izkusili vključujoče pro-
jekte, je največji napredek viden ravno pri teh skupinah 
mladih, kar tudi omenja več soustvarjalcev te številke re-
vije. Tovrstni projekti zahtevajo več potrpežljivosti, zares 
trdno partnerstvo, več časa in predanosti. Nekaj prime-
rov, kako so se v svojih projektih dotaknili in izkusili ena-
kost in vključevanje, je opisanih na naslednjih straneh.

REVIJA MLADJE
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→

Mija Pungeršič
Zavod za izobraževanje 

in inkluzijo ODTIZ

→

Barbara Otoničar
Manipura, zavod za svetovanje in 

kreativno delo z mladimi in z družinami

IMPROVE YOUR SOCIAL SKILLS 

CHOOSE YOUR FUTURE!IMPROVE YOUR LIFE CHOOSE YOUR WAY,

V AKCIJI

Naša lastna izkušnja z invalidnostjo in zelo pozitiven vpliv 
sodelovanja v različnih aktivnosti programa (mladinske 
izmenjave, EVS, mobilnost mladinskih delavcev itd.) sta 
več kot dober razlog, da smo se ponovno odločili, da 
organiziramo mladinsko izmenjavo v Sloveniji. Zavod 
ODTIZ deluje na področju vključevanja predvsem mladih 
z invalidnostjo v različna področja družbe. Spodbujamo 
aktivno oblikovanje življenja posameznika z invalidno-
stjo, njegov osebni, socialni in karierni razvoj in program 
Erasmus+ (pred tem Mladina in Mladi v akciji) nam omo-
goča, da se res aktivno udejstvujemo in izpolnjujemo 
naše poslanstvo.

Ideja o mladinski izmenjavi je zorela že pri prejšnjih sku-
pnih projektih z našimi tujimi partnerji. Pogovor o tem, da 
nas formalno izobraževanje in vse nakopičeno znanje ne 
pripravita na vse izzive življenja – manjka nam praktič-
nih izkušenj in izpopolnjenih socialnih veščin, da bi lahko 
zares pokazali ves svoj potencial – je bil razlog, da se 
mladi iz različnih držav zberemo in se skupaj učimo in 
razvijamo svoje, predvsem socialne, veščine ter se pre-
izkusimo tudi z zaposlitvenim intervjujem in tako krepimo 
svoje možnosti za večjo zaposljivost.
Mladinska izmenjava »Improve your social skills, improve 
your life« je potekala od 17. do 27. oktobra 2015 v Izoli. 
Skupaj smo ustvarjali in se tudi zabavali mladi iz Latvije, 
Nizozemske, Romunije, Turčije in Slovenije – 32 mladih z 
in brez invalidnosti (10 je bilo gibalno oviranih), med njimi 
tudi osebni asistenti. Ker vedno želimo delovati v mešani 
skupini glede oviranosti, je za nas zelo pomembno, da 

V Zavodu Manipura se zadnjih sedem 
let intenzivno ukvarjamo z Evropsko 
prostovoljno službo za mlade z manj 
priložnostmi, saj je za mlade to izjemna 

priložnost za širitev svojih obzorij, krepitev raznovrstnih 
kompetenc in medkulturno učenje. Osrednjega pomena 
pa se nam zdi proces spoznavanja samega sebe, svo-
jih močnih in malo šibkejših plati, opuščanje predsodkov 
in stereotipov in kot rezultat okrepljena samozavest in 
energičnost, s katero se mladi vračajo domov.
V naše projekte vključujemo mlade, ki se soočajo s težki-
mi psihosocialnimi situacijami, z revščino, socialno izklju-
čenostjo, s posebnimi potrebami, zdravstvenimi težava-
mi itd. Sodelujemo z nekaterimi centri za socialno delo, 
z vzgojnimi zavodi, PUM-om, s CUDV Matevža Langusa 
in s Centrom Janeza Levca, z OŠ Antona Janše iz Rado-
vljice ter z drugimi institucijami, ki nudijo pomoč mladim 
v stiski.
Svojo mrežo partnerskih organizacij se trudimo vsako 
leto nekoliko razširiti. Dobro partnerstvo med pošiljajočo 
in gostiteljsko organizacijo je pogoj za dober projekt, a 
večje ko so medkulturne razlike, več let je potrebnih, da 
vse res gladko steče. Zato ob prvem pošiljanju mladih v 
kakšno bolj oddaljeno deželo vedno razmislimo o opciji 
vključitve spremljevalne osebe.
Letos bomo poslali na EVS okoli 30 mladih z manj pri-
ložnostmi oziroma s posebnimi potrebami. Ena izmed 
organizacij, s katero letos prvič sodelujemo, je belgijsko 
zavetišče za divje živali VOC Oostende, ki je del flamske 
mreže bolnišnic za divje živali. Prostovoljca Patricija in 
Andraž sta jim vsak za dva meseca priskočila na pomoč v 
poletni sezoni, ko morajo oskrbeti ogromno število živali. 
Kot gostiteljska organizacija pa tudi gostimo prostovoljce 
v naši hiši za otroke in mlade Vila Čira Čara v Begunjah 
na Gorenjskem. Prostovoljci sodelujejo pri prostočasnih 
dejavnostih za otroke in mlade, skupaj pripravljamo med-
kulturne delavnice in igre za otroke iz vrtca, osnovnih šol 
ter za odrasle z motnjo v duševnem razvoju, pomoč pa 
potrebujemo tudi pri renovaciji prostorov, izdelavi prep-
rostega pohištva, gradnji igral, skrbi za ekološki vrt, sa-
dovnjak in za domače živali.

V

Zavod

»Sem Patricija Štular 
in sem odšla z EVS-
om za dva meseca 
delat v Belgijo v 
zavetišče za divje 
ptice. Zavetišče je v 
mestu Oostende na 
atlantski obali. V za-
vetišču sprejemajo 
predvsem najdene, 
poškodovane divje 
ptice, domače in div-
je živali. Naloga nas, 
prostovoljcev je bila 
čiščenje kletk, hran-
jenje ter izpust živa-
li, ki so že okrevale. 
Naš delavnik se je 

začel ob deveti uri in je trajal do kosila, ki smo si ga prip-
ravili sami, nadaljeval pa se je do pol šestih zvečer. Preos-
tanek dneva smo se družili, nakupovali, kolesarili, obiskali 
kino in podobno. Na teden sta nam pripadala dva prosta 
dneva, ki smo jih izkoristili za počitek in odkrivanje Oosten-
da in bližnjih mest. Pridobila sem veliko izkušenj in znanja 
za delo z divjimi živalmi ter pridobila veliko novih prijateljev 
iz celotne Evrope.« 

Khadime, ki se je rodil v Senegalu, nato pa se je v zgodn-
jem otroštvu preselil v Italijo, je takole povzel svojo izkušnjo 
bivanja pri nas:
»When I left I was a little scared, for how people will consid-
er the color of my skin, but the experience was very positive. 
I found and met some great people, in addition to those 
of the group, I felt respected, felt at home, like a brother. I 
spent wonderful moments together with beautiful people! I 
regret that this experience was over so quickly because the 
time flew. I had the opportunity to visit many places, to re-
late with many people openly, without problems, to try my-
self out in living together with other people. An experience 
that I would recommend without second thoughts.« 
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lahko mladim z invalidnostjo omogočimo, da na projekt 
z njimi pridejo njihovi osebni asistenti in da je projekt 
dostopen – ne samo fizično, ampak tudi vsebinsko. Ko 
govorimo o vključujočem projektu, vključujočem tudi za 
osebe z invalidnostjo (tako z gibalno kot senzorno ovi-
ranostjo), je ključno dobro načrtovanje projekta. Da smo 
se res vsi počutili dobro in sprejeto, je bilo pomembno, 
da smo našli prostor/nastanitev, ki vsem omogoča sa-
mostojnost. To je pomenilo višje stroške, saj smo izbirali 
res samo med popolnoma dostopnimi lokacijami, ki jih iz 
same postavke pavšala za aktivnosti ne moremo pokri-
ti. Zato je za nas zelo pomembno, da program omogo-
ča dodatne stroške, namenjene posebnim potrebam. Z 
njimi pokrijemo tudi stroške nastanitev in potovanja za 
osebne asistente. Največkrat se zaradi 100-odstotnega 
kritja stroškov za asistenco udeleženci z invalidnostjo 
lažje odločijo, da se projekta udeležijo, saj bi v naspro-
tnem primeru del njihovega stroška nosili sami. Omeniti 
moramo, da se naši udeleženci poleg invalidnosti sreču-
jejo tudi z različnim socialnim in ekonomskim ozadjem. 
Zelo pomemben vidik izvajanja aktivnosti pa so meto-
de dela in izvajanje aktivnosti/delavnic. Vedno smo po-
skušali izbrati igre (igre imen, igre za prebijanje ledu, 
animacijske igre) in vsebinske delavnice, pri katerih so 
vključeni vsi. Ker smo si udeleženci različni in imamo 
različne sposobnosti, se je pri naši mladinski izmenja-
vi izkazalo, da je sta bila potrpežljivost in pomoč drug 
drugemu ključnega pomena. Vsakodnevna refleksija je 
pripomogla, da smo vzdrževali skupinsko dinamiko in se 
učili drug od drugega. Omogočili smo dovolj časa za vse 
in stremeli k temu, da nismo pozabljali drug na drugega. 
Pri tako različni skupini je včasih izziv že premik iz enega 
prostora v drugega.
Pri vsem tem pa je najlepše opazovati, kakšen učinek/
vpliv imajo udeleženci drug na drugega. Na mladinski 
izmenjavi je sodelovalo polovica mladih, ki so se take 
aktivnosti udeležili prvič ter tudi polovica mladih, ki je 
imela sploh prvič stik ali bolj intenziven stik z vrstniki z 
invalidnostjo. Eden od udeležencev je po projektu dejal, 
da mu je ta izkušnja ponovno omogočila poiskati empati-
jo do drugih. Pri veliko mladih je bil opazen napredek, da 
so lažje spregovorili pred skupino, da so se izrazili kljub 
neznanju jezika ali drugi oviri. Ob vprašanju, kako so se 
počutili v skupini z udeleženci z in brez invalidnosti, so 
rekli, da »drugačnosti« na koncu sploh niso več opazili. 

REVIJA MLADJE
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Za strokovno rast vsakega mladin-
skega delavca je potrebna stalno 
udeleževanje mednarodnih aktiv-
nostih. Tudi sama sem se v pre-
teklih letih udeležila več različnih 
usposabljanj na teme kakovostnega 
izvajanja projektov EVS in mladin-
skih izmenjav, vključevanja mladih 
z manj priložnostmi, demokracije in 
človekovih pravic ter vrednotenja 
pridobljenih znanj. Opis delovanja, 
sistemskih ureditev, uporabljenih 
metod dela in primerov dobrih pra-
ks na področju mladine so stalna te-
matika teh srečanj s kolegi iz tujine. 
Vsakokrat znova sem opažala, da 
smo v primerjavi z ostalimi državami 
Slovenci kar malce privilegirani na 
tem področju. Marsikateri kritik se z 
mano sicer ne bi strinjal, a sama me-
nim, da smo lahko ponosni na razvoj, 
ki ga je področje mladine v zadnjih 
letih doživelo pri nas. Še posebej 
veliko zanimanja pa so požele mla-
dinske točke (4), ki jih upravlja Mla-
dinski center Krško in so postavljene 
v ruralno okolje na obrobjih same 
občine Krško. Prav tako že vrsto let 
sodelujemo s Prevzgojnim domom 
Radeče, s Centrom za socialno delo 
Krško, ki k nam napoti mladoletne 
prestopnike na opravljanje družbe-
no koristnih del, in z lokalnimi osnov-
nimi in srednjimi šolami, s katerimi 
izvajamo različne oblike interesnih 
dejavnosti za učence in dijake. Vse 
predstavljene aktivnosti mladinskim 
delavcev v tujini pa so nas spodbu-
dile, da organiziramo sploh prvi štu-
dijski obisk v našem okolju. Izbrana 

IN ACTION IN RURAL AREAS 
REAL YOUTH

→

Katarina Ceglar
Mladinski center Krško

Z

tematika je bila delo z mladimi z manj 
priložnostmi v ruralnem okolju. Pova-
bili smo partnerske organizacije, s 
katerimi smo v preteklosti večinoma 
že sodelovali. V mesecu maju je k 
nam prišlo 23 udeležencev iz 7 držav 
(9 organizacij iz tujine) in 3 iz Slove-
nije. Po svoji stroki so bili udeleženci 
bodisi učitelji, mladinski delavci ali 
mladinski voditelji/prostovoljci. Pro-
gram je bil izjemno pester, saj smo 
obiskali vse mladinske točke, kjer 
smo se srečali z vodji in mladimi, ki 
so za nas pripravili tudi delavnico, ki 
je zanje tipična (tako smo na Mladin-
ski točki Veliki Kamen mleli žito, na 
Senovem pekli jedi v knapovski peči 
na prostem, v Podbočju igrali športne 
igre, na Raki pa izkusili orientacijski 
pohod). Nadalje smo si ogledali še 
Romski vrtec, Prevzgojni dom Rade-
če, Osnovno šolo Bistrica ob Sotli in 
Podbočje, Mladinsko društvo Bistrica 
ob Sotli. Izbrane metode dela so bile 
izkustvene narave, saj so se udele-
ženci preizkusili v aktivnostih, ki so 
jih pripravili v gostiteljskih organizaci-
jah. Udeleženci pa so imeli tudi sami 
ogromno talentov (igranje na kitaro, 
turški ples itd.), s katerimi so animirali 
mlade prostovoljce in obiskovalce. 
Slednji prihajajo v te organizacije ve-
činoma prostovoljno (izjema je prev-
zgojni dom) glede na lastne intere-
se. Zelo pomembno je, da so vanje 
aktivno vključeni mladi mentorji, ki z 
osebnim pristopom povabijo mlade, 
da se jim pridružijo. Ključnega pome-
na pa je tudi to, da pobude za aktiv-
nosti prihajajo s strani mladih, ki tudi 
prevzamejo odgovornost za samo 
izvedbo. Študijski obisk smo nadgra-
dili še s srečanjem z nekaterimi po-
litičnimi odločevalci, poslancem v 
Evropskem parlamentu, ki prihaja iz 
Velikega Kamna in je velik podpornik 

mladih, predstavniki Urada za mladi-
no RS, Občine Krško, Regionalne 
razvojne agencije Posavja idr. Ude-
leženci so domov odšli s celostnim 
pogledom na delo z mladimi z manj 
priložnostmi, kako jih vključujemo v 
naše programe, katere metode dela 
so najprimernejše, kako zagotovimo 
sredstva, ki so potrebna za izvedbo 
programov. Rezultati evalvacije so 
pokazali, da je udeležence najbolj 
presenetilo delo z mladimi prestop-
niki v Radečah, saj v njihovih državah 
ne uporabljajo vzgojnih ukrepov, am-
pak zgolj prestajanje kazni (zapor) za 
mlade. Izpostavili so tudi dostopnost 
odločevalcev v našem okolju, ki so 
na voljo za dialog z mladimi in s stro-
kovnjaki na področju mladine, poslu-
šajo predloge ter jih skušajo umestiti 
v svoje programe. Širjenje rezultatov 
je potekalo v vseh partnerskih orga-
nizacijah, pri čemer so bili nekateri 
izmed njih še posebej inovativni (npr. 
bolgarska udeleženca sta gostovala 
na lokalni TV). Projekt je bil v večini 
lokalnih skupnostih odmeven v jav-
nosti, še posebej v regiji Posavje, 
kjer smo gostovali na regijskem ra-
diu, imeli prispevek na regijski TV in 
objavljene članke v medijih. Vplival 
je tudi na naše lokalno okolje, saj so 
odločevalci zopet izpostavili kakovo-
stno delo z mladimi v občini Krško, 
kar zagotavlja tudi njihovo nadaljnjo 
podporo. Prav tako je vplival tudi 
na sodelujoče lokalne organizacije 
(skupaj okoli 25 organizacij), ki so 
si razširile svojo mrežo v Evropi, se 
povezale s sorodnimi organizacijami 
in spoznale delo z mladimi v tujini. 
Nekatere organizacije sedaj sploh 
prvikrat ali pa ponovno sodelujejo 
v projektih pod okriljem programa 
Erasmus+: Mladi v akciji. 
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Ranljive skupine mladih zajemajo tiste, ki so 
na tak ali drugačen način bolj prikrajšani od 
svojih vrstnikov, Strategija na področju vkl-
jučevanja in raznolikosti v okviru programa 
Erasmus+: Mladi v akciji pa jih deli na sedem 
skupin. Pri nas deluje mnogo različnih organi-
zacij, institucij in posameznikov, ki pomagajo 
pri njihovem vključevanju v družbo, njihove 
ciljne skupine pa pogosto spadajo v eno ali 
več opredelitev oseb z manj priložnostmi. V 
nadaljevanju so zbrani prispevki, v katerih 
so izpostavili izzive, s katerimi se po njihovih 
izkušnjah ti mladi srečujejo pri vključevanju v 
družbo, in predloge za rešitve, ki bi po nji-
hovem mnenju tovrstno vključevanje lahko 
olajšale. 

→

Zbrala: 
Elizabeta Lakosil, 

MOVIT



REVIJA MLADJE

R
E

V
IJ

A
 M

L
A

D
JE

25

24 december 2015

Vloga tistih, ki projekt vodijo, je pri 
dogajanju življenjsko pomembnih 
sprememb gotovo ključna, saj projek-
te omogočijo. Pomembni pa so tudi 
drugi mladi, okolje, pristopi itd. Kako 
to, da se mnogi še vedno ne odloča-
jo za take projekte? Ali za pristope, ki 
bi mladim omogočili, da pridobijo kar 
največ? Taki projekti so velik izziv za 
vodje, še posebej če se na novo sre-
čujejo s tem področjem. Poleg očitne-
ga izziva – poznavanje možnosti in 
priložnosti – jih je še nekaj:

Strah pred vključevanjem v novo. 
Ne poznajo partnerjev ali osebe, ki 
bi na njihovi poti podpirala prav njih.

Ne poznajo primernih partnerjev, na 
katere bi se resnično lahko zanesli, 
da znajo delati s ciljnimi skupinami in 
imajo podobne vrednote, predvsem 
osebne in organizacijske.

Nimajo izkušenj s podobnimi pro-
jekti in nimajo predstave, kako naj bi 
bilo to videti.

Delo v angleščini ali v mešanici je-
zikov.

Če gre za sodelovanje formalnega 
sektorja v dejavnostih neformalne-
ga značaja, jih pogosto ovira nepo-
znavanje možnosti in potenciala 
neformalnega učenja – ker tega ne 
poznajo, niti ne vedo, da je to ovira.

Niso pripravljeni vložiti nekaj več 
časa za pripravo takih projektov.

Projekti resničnega vključevanja so 
projekti, kjer sodelujejo raznoliki 

Mladenič ni govoril. Vseeno je sodeloval na 
mladinski izmenjavi, kjer so pripravljali gle-
dališko predstavo. Kakšno vlogo naj ima? V 
vsem dogajanju mladinske izmenjave – pes-
tro, dinamično, polno želja, sramu, domislic, 
nerazumevanja – so se odločili, da bo mlad-
enič drevo. In potem se je enkrat sredi pred-
stave zgodilo: »I'm a tree, I'm a tree! – Drevo 
sem, drevo sem!« Prvič je govoril.

Drugi mladenič, avtist in naglušen. Prosto-
voljec EVS, ki je z njim in drugimi mladimi 
v času po šoli izvajal različne dejavnosti, je 
prišel na idejo, da bi lahko naredili video. 
Skupaj so se odločili, da bodo brali knjigo. 
Prostovoljca so opozarjali vsi, ki so delali s 
tem mladeničem, da ne bo govoril. Pa je – 
tako kot vsi njegovi prijatelji je tudi on bral 
knjigo.

KOT VSAK DRUG. 
IN ZATO VREDEN.«

»POZABLJAMO, 
DA JE VSAK MLADI Z 
MANJ 
PRILOŽNOSTMI 
ČLOVEK.

mladi. Koliko smo pripravljeni iti ven iz svojega ob-
močja udobja, da jih izvajamo? Morda ne bomo imeli 
pravega odgovora – kaj pa če se pravi odgovor gra-
di v odnosu in za tisto situacijo?

Kaj delamo, je manj pomembno kot to, kako to dela-
mo. Ko se želimo pogovarjati, organiziramo okroglo 
mizo. Je to resničen pogovor? Kdo je tu resnično sli-
šan? Nas je strah delati zares participatorne projek-
te? Konferenc raje niti ne omenjam.

Med največjimi izzivi za vse, ki želijo sodelovati med-
sektorsko in z mladimi, še posebej na področju inklu-
zije, sta najverjetneje naslednja dva:
Nepoznavanje mladih – kdo resnično so in kaj res-
nično potrebujejo. Koliko časa preživljamo z njimi in 
jih resnično poslušamo? Ko nekoga spoznam, ni več 
tako drugačen in drug, postaja mi blizu, tega pa nas 
je v profesionalnih odnosih pogosto strah.

Neformalni in formalni sektor govorita dva različna 
jezika – kot bi govorila turkmenščino in nahuatl, na 

videz pa oboji govorimo slovenščino. To velja tako za 
besede kot za dejavnosti. Eni drugim ne verjamemo, 
da je mogoče mnogo doseči in da se vsi ves čas uči-
mo, kako smo lahko še bolj resnično sodelujoči. Zato 
sem prej govorila o vodjih projekta, ne o mladinskih 
voditeljih. Uporaba žargona bolj malo pripomore h 
graditvi mostov. Mimogrede, ali mladi razumejo naš 
jezik – dvig zaposljivosti, aktivna participacija, nefor-
malni sektor ipd.?

Največji izziv za nas vse pa je, da pozabljamo, da 
je vsak mladi z manj priložnostmi človek. Kot vsak 
drug. In zato vreden. Morda česa ni sposoben, je pa 
zato sposoben vsega drugega.

Morda nimajo manj možnosti ti mladi, morda imamo 
manj priložnostmi mi kot družba, ki ne znamo vstopiti 
v svet vsakega človeka, raje človeka poskušamo pri-
peljati nekam, kjer se znajde samo na pol. Kako lah-
ko soustvarjamo družbo, kjer bo vsak lahko razvijal 
svoj najboljši potencial in soustvarjal svet, v katerem 
živi?

Alenka Oblak, 
moderatorka, trenerka 

in izobraževalka

→
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Socialno vključevanje v Mestni občini Ljubljana razumemo kot zelo širok 
pojem, katerega pomen lahko definiramo šele skozi kontekst, v katerem se 
oblikujejo posamezne politike. Koncept socialnega vključevanja mladih je v 
zadnjih letih eden od ključnih v Evropski uniji, zaznamuje pa ga visoka stopnja 
brezposelnosti med mladimi. Tako socialno vključenost oziroma izključenost 

mladih od leta 2008, ko se je pričela svetovna gospodarska kriza, najprej povezujemo z 
visoko stopnjo brezposelnosti. Temu pa sledijo tudi ukrepi javnih politik za povečevanje 
zaposlenosti oziroma za lažji vstop mladih na trg dela. 

Menimo, da morajo biti ukrepi za povečevanje socialne vključenosti zastavljeni tudi širše, 
ne le usmerjeno v trg dela, in da mora celovita politika, ki želi nasloviti preprečevanje so-
cialne izključenosti mladih, vsebovati ukrepe, usmerjene v krepitev lokalnih skupnosti, s 
poudarkom na aktivnem državljanstvu in razvoju povezanih skupnosti, ki znajo odgovarjati 
na potrebe svojih članov in temeljijo na dialogu, medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. 
Taka politika mora vsebovati tudi ukrepe za krepitev kompetenc in socialno učenje, oza-
veščanje in podporo za odpravljanje sistemskih ovir, ki preprečujejo socialno vključevanje 
mladih, ter ustrezen sistem usposabljanja in izobraževanja mladinskih delavcev in drugih 
strokovnjakov, ki delajo z mladimi.

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana je v sodelovanju z ostalimi oddelki in službami 
znotraj mestne uprave pripravil predlog Strategije za mlade v MOL 2015–2024 (v nadalje-
vanju: strategija), ki na področjih v pristojnosti MOL naslavlja zgornje izzive in predvideva 
konkretne ukrepe za podporo socialnemu vključevanju. Predlog strategije je nastal ob za-
vedanju, da je mladinska politika izrazito horizontalna in zadeva praktično vsa področja 
življenja v lokalni skupnosti in temu tudi sledi. Na nekaterih področjih, kjer obstajajo dol-
goročni strateški dokumenti MOL (sociala, izobraževanje, kultura itd.), predlog strategije iz-
postavlja cilje, ki te razvojne usmeritve nadgrajujejo. Na posameznih področjih, kjer takšnih 
dolgoročnejših razvojnih dokumentov še ni (zaposlovanje, šport, stanovanjska politika), pa 
začrtuje nove razvojne cikle in ukrepe za zagotavljanje ciljev. 

Iz predloga strategije znotraj horizonta celovitosti pristopa do položaja mladih izstopata 
dve prednostni usmeritvi:
• okrepitev mladinskega dela tako v smislu izgradnje mreže Mladinskih centrov Ljubljana 

in krepitve ostalih programov, ki temeljijo na mladinskem delu; 
• poudarek na povečanju možnosti za zaposlovanje mladih, ki je ključna prelomnica na 

poti do njihove samostojnosti, obenem pa se ta razvojni vidik v celoti sklada s predno-
stnimi usmeritvami novega Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike 2014–2020 ter cilji Nacionalnega programa za mladino 2013–2022.

SOCIALNO 
VKLJUČEVANJE 

IN MLADI 
V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Katarina Gorenc, 
Urad za mladino 

Mestne občine Ljubljana

→

S Strategija predvideva oblikovanje 
mreže mladinskih centrov, ki bo 
združevala četrtne mladinske cen-
tre v okviru javnega zavoda Mladi 
zmaji, dnevne centre v upravljanju 
centrov za socialno delo in mladin-
ske centre, ki so organizirani znot-
raj nevladnih organizacij (v strategiji 
smo jih pri analizi stanja identificirali 
13, ki delujejo na območju MOL). Na-
men združevanja mladinskih centrov 
v mrežo je povezovanje organizacij, 
ki izvajajo kakovostne in kontinuira-
ne programe za mlade, in povečanje 
dostopnosti tovrstnih programov čim 
večjemu številu mladih.

Mreža Mladinskih centrov Ljubljana 
bo temeljna struktura, ki bo nudila 
mladim na celotnem območju MOL 
in njihovim družinam podporo in po-
moč pri izpolnjevanju potreb tako 
glede kakovostnega preživljanja 
prostega časa in njihovega ustvar-
jalnega razvoja kot glede pomoči z 
vidika socialno-varstvenih (vključe-
vanje ranljivih skupin mladih) in pe-
dagoških programov. Oblikovanje 
mreže mladinskih centrov prinaša 
krepitev možnosti za samoorganizi-
ranost in samoiniciativnost mladih ter 
podporo na njihovi poti do samostoj-
nosti, hkrati pa predstavlja potisk za 
nadaljnji razvoj mladinskega dela. 
Cilji Strategije po eni strani nadalju-
jejo in nadgrajujejo uspešne progra-
me za podporo podjetniškim idejam 
mladih in start-upom, ki jih izvajata 
Tehnološki park Ljubljana in Regio-
nalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije. 

Poseben ukrep s področja zaposlovanja pa strategija namenja najbolj ranljivi 
skupini mladih, tistim, ki so predčasno zapustili šolanje, imajo nizko stopnjo 
izobrazbe ali so dolgotrajno brezposelni. Ta ukrep, ki je pod pokroviteljstvom 
župana, predvideva oblikovanje konzorcija delodajalcev, ki bodo nudili za-
poslitvene priložnosti tistim mladim iz omenjene ciljne skupine, ki bodo vklju-
čeni v nov program izobraževanja in mentorsko shemo. Pomembno vlogo 
pri tem projektu bodo imele mladinske organizacije in organizacije za mlade. 

Na Uradu za mladino Mestne občine Ljubljana vidimo pomemben del svoje-
ga poslanstva v podpori mladinskemu delu. Vloga mladinskega dela v boju 
proti socialni izključenosti pa je, da nudi več priložnosti tistim mladim, ki jih 
imajo sicer manj. Priložnosti, ki jih ponuja mladinsko delo, krepijo ključne 
kompetence, te pa potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno dr-
žavljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.

december 2015
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Z drugačnostjo se v današnji družbi soočajo mnogi mladi. Mladi z manj priložnostmi. Mladi s po-
sebnimi potrebami. Med drugim tudi mladi s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Pri slednjih gre za 
otroke in mladostnike, ki jih družba pogosto stigmatizira z označevanjem, da so problematični, upor-
niški, nevodljivi, moteči, odklonski. A dejstvo je, da je to populacija, ki navkljub mladosti s seboj nosi 
mnogo žalostnih zgodb svoje preteklosti. V večini primerov prihajajo iz družin, kjer so priča težkim 
ločitvam staršev, uživanju alkohola in drog, nasilju, kazenskim ovadbam, težkim psihičnim boleznim, 
vzgojni nemoči, zanemarjanju, nefunkcionalnim odnosom, stanovanjskim problemom, finančnim sti-
skam, brezposelnosti itd. Neredko se zgodi, da v matičnem družinskem okolju nimajo zagotovljenih 
niti osnovnih potreb (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadanju in ljubezni), 
kar posledično prispeva k pojavljanju razvojnih primanjkljajev in vrzeli v kognitivnem, čustvenem in 
socialnem razvoju. Mnogim izmed njih še posebej primanjkuje socialnih in komunikacijskih veščin, 
s čimer pa je otežena njihova socialna integracija. Zaradi vseh omenjenih primanjkljajev se težave 
začnejo kazati na različnih življenjskih področjih: neupoštevanje staršev in drugih odraslih avtoritet, 
beg od doma, zadrževanje na ulici, povezovanje v slabo družbo, ponavljajoči se neupravičeni izos-
tanki od pouka, nizka frustracijska toleranca, nasilništvo, uničevanje tuje lastnine, neupoštevanje 
pravil, neprevzemanje odgovornosti za svoja dejanja itd. Tako otroci in mladostniki s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami že vse od zgodnjih otroških let spadajo v skupino mladih z manj priložnostmi 
– to izvira že iz njihovega primarnega okolja – ter ob neustrezni pomoči in podpori strokovnih služb 
sami le s težavo najdejo izhod iz nastale situacije.

Z namenom kompenzacije nastalih primanjkljajev in nudenja pogojev za varen in zdrav osebnostni 
razvoj se otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami nameščajo v zavode za vzgojo 
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Zavodska vzgoja poteka v majhnih skupinah pod 
vodstvom za to usposobljenih vzgojiteljev in ob podpori zunanjih strokovnjakov. Bistvenega pome-
na v zavodski vzgoji so realno zastavljeni individualni cilji, ki jih mladi ob podpori poskušajo doseči 
korak za korakom. Ob tem je ves čas potrebno zagotavljati pozitivno klimo, v kateri se mladi počutijo 
varni in sprejeti, se lahko odkrito pogovarjajo o svojih stiskah in težavah ter iščejo načine za njihovo 
reševanje, se potrjujejo na pozitiven način in razvijajo svoja močna področja, pridobivajo pozitivne 
izkušnje z vrstniki itd. Zdrav osebnostni razvoj pa ne more potekati zgolj za zidovi vzgojnih zavodov, 
pač pa je izrednega pomena tudi vključevanje v širše lokalno okolje in v aktivnosti, pri katerih mladi 
prihajajo v stik z vrstniki iz okolja (npr. vključevanje v športne ali kulturne aktivnosti, mladinske izme-
njave, kolonije, tabore). Tam namreč lahko dodatno pridobivajo in krepijo socialne veščine, komuni-
kacijske spretnosti, razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti, premagujejo strahove, iščejo primerne 
načine reagiranja, se učijo upoštevati pravila ter se nenazadnje sprostijo in zabavajo.
Za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami je tako zares pomembno, da jim 
zagotavljamo nove priložnosti. Le z njimi namreč njihov vsakdan pridobiva na svoji vrednosti, hkrati 
pa s priložnostmi pridejo tudi izkušnje in spomini, ki so jim v oporo v težjih življenjskih situacijah. Z 
zagotavljanjem novih priložnosti pa ne bodo pridobivali le mladi, pač pa tudi vsi, ki jim te priložnosti 
omogočamo in nenazadnje družba nasploh

Po lanskoletnih ocenah Združenih narodov je bilo 232 milijonov migrantov po 
celem svetu; od tega 35 milijonov (15 %) otrok in mladostnikov do 20. leta sta-
rosti. Ocenjuje se, da je beguncev okoli 60 milijonov. 

Mladi begunci in migranti so raznolika in heterogena skupina; nekateri odide-
jo na pot v upanju, da se bodo izognili preganjanju, vojnam, stanju splošne-
ga nasilja, revščini ali drugim nevzdržnim razmeram, in v upanju, da jih nekje 
čaka boljša prihodnost. Nekateri zapustijo svojo domovino zaradi študija, dela 
ali združevanja z družino. Potujejo v spremstvu staršev, sorodnikov, prijateljev, 
znancev ali sami.

Gre za posebno skupino otrok in mladostnikov, ki so se znašli v specifični situ-
aciji in potrebujejo posebno podporo in pomoč. Zanje je značilno, da so izgu-
bili svojo podporno socialno mrežo, počutijo se lahko negotovo in osamljeno, 
nova dežela jim je tuja, v njej so pogosto potisnjeni na rob družbe in težko se 
znajdejo v novi skupnosti. Pogosto se soočajo s slabim položajem na področju 
dostopnosti izobraževanja, zaposlovanja, nastanitve, zdravstvenega varstva itd. 

Posebno ranljivo skupino otrok med begunci in migranti predstavljajo otroci 
brez spremstva. Otroci brez spremstva so osebe, mlajše od 18 let, ki se naha-
jajo zunaj matične države in so brez spremstva staršev oziroma zakonsko ali 
po običaju določenega skrbnika. Nekateri so popolnoma sami, drugi pa živijo 
s sorodniki ali drugimi odraslimi osebami. Zaščitni ukrepi, ki so skladni z med-
narodnim pravom, nacionalno zakonodajo in standardi, ki veljajo za človekove 
pravice, so bistvenega pomena. Zaradi svoje ranljivosti so lahek plen trgovcev 
z ljudmi. 

Pri obravnavi mladih beguncev (in migrantov) v Sloveniji je kot problematično 
pomembno izpostavili sledeče: V prvi vrsti niso obravnavani kot otroci (v skladu 
s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah), temveč glede na priseljenski status, ki 
jim ga dodeli država. Zaradi različnih statusov uživajo ti otroci in mladostniki 
različne pravice in stopnjo zaščite. Za Slovenijo je značilen nezadosten sis-
tem zaščite (problem podeljevanja subsidiarne zaščite, neobstoj dovoljenja za 
prebivanje iz humanitarnih razlogov), neprimerna nastanitev (center za tujce, 
azilni dom, integracijska hiša), neprimerna obravnava na meji (bilateralni spora-
zumi) in neharmoniziran sistem skrbništev – skrbniki imajo omejene možnosti 
pri zagotavljanju najboljših koristi otrok brez spremstva. Značilna je nezadostna 
usposobljenost strokovnega kadra, problem nezadostnega zdravstvenega 
varstva in nezadostne psihološke in psihoterapevtske obravnave. Tolmači so 
zagotovljeni le v uradnih postopkih. Problematični so tudi predolgi postopki (ot-
roci bi morali biti obravnavani prednostno), postopki ocenjevanja starosti otrok 
brez spremstva so sporni, pripravljalni programi pred vstopom v izobraževalni 
sistem in med samim izobraževanjem so neučinkoviti. 

Vse našteto vpliva na njihovo težje vključevanje in posledično slabšo vključe-
nost v družbo. Za njeno izboljšanje so potrebne spremembe na zakonodajni in 
implementacijski ravni, ki bi izboljšale zgoraj navedeno problematiko. 

Na Slovenski filantropiji ponujamo mladim beguncem in migrantom različne 
programe pomoči in podpore, med katerimi so izvajanje skrbništev in men-
torstev za otroke brez spremstva, nudenje psihosocialne pomoči in podpore, 
izvajanje učne pomoči in pomoči pri učenju slovenskega jezika ter pomoči pri 
integraciji oz. vključevanju v družbo. Poleg omenjenega izvajamo individualno 
in splošno zagovorništvo ter se zavzemamo za izboljšanje zaščite mladih be-
guncev in otrok brez spremstva na sistemski ravni.

Mateja Oman, univ. dipl. soc. ped.,
zaposlena v Vzgojnem zavodu Kranj na 
delovnem mestu vzgojiteljice za motnje 

vedenja in osebnosti

→

Marina Uzelac, 
vodja projektov, 

Slovenska filantropija

→

»Ko sem odhajal iz Af-
ganistana, je bila moja 
prva želja najti varnost. 
Gotovost. In potem ures-
ničiti sanje, ki jih ima 
vsak: dokončati šolo, 
dobiti službo, si obliko-
vati družino. A tu imam 
včasih občutek, da mi ni 
dovoljeno več niti san-
jati.«  (Bivši otrok brez 
spremstva)
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nes je veliko fakultet zelo dobro pri-
lagojenih potrebam invalidov, tako 
da tudi omogočajo enakovreden 
študij. So pa tudi take fakultete, ki ni-
majo ustreznih prilagoditev in bodo 
morale ta vprašanja v prihodnje tudi 
rešiti. Seveda še vedno ni vse popol-
noma urejeno. S težavami se soočajo 
predvsem gluhi in naglušni študenti, 
ki imajo težave s pridobitvijo tolma-
čev, ter slepi in slabovidni študenti, 
ki težje sledijo učnemu procesu na 
predavanjih in vajah, saj gradivo, ki 
se uporablja velikokrat ni pretvorje-
no v ustrezno digitalno obliko.

Poseben izziv pa predstavlja tudi 
bogato obštudijsko dogajanje. Ve-
liko dogodkov, prireditev, tečajev, 
potovanj še vedno ni dostopnih za 
študente invalide. Potrebno je na 
to opozarjati, po drugi strani pa se 
moramo tudi sami aktivirati na tem 
področju in ne samo čakati, da nam 
kdo kaj ponudi. V Društvu študentov 
invalidov smo zato pričeli izvajati ve-
liko aktivnosti, ki bogatijo prosti čas 
in pripomorejo, da lahko tudi invalidi 
v polnosti živijo svoje študentsko živ-
ljenje. Da si pravi študent ni dovolj le 
to, da imaš enake možnosti za študij, 
omogočena mora biti tudi ustvarjal-
nost, študentsko delo, zabava itd. V 
zadnjih letih smo zato veliko delali 
tudi na področju plesa in gledališke-
ga ustvarjanja. Za mnoge študente 
invalide je bila to sploh prva tovrstna 
izkušnja. 

Tako kot za večino mladih tudi za študente invalide velik izziv predstavlja pri-

dobivanje delovnih izkušenj in zaposlitev. Če sem prej omenil, da je študijski 

proces že precej dobro prilagojen, pa je velika težava pri iskanju zaposlitve. 

Večina diplomantov invalidov ostane brez službe. Pristanejo na Zavodu za 

zaposlovanje, kjer se različni postopki in vključevanje v razne programe zelo 

vlečejo. V tem času pade motivacija in zagon, ki ga ima vsak mlad človek pri 

ustvarjanju poklicnega in družinskega življenja. Največji razlog za tako stanje 

po diplomi je pomanjkanje konkretnih delovnih izkušenj, ki bi jih kot študenti 

lahko pridobivali ob študiju. Na tem področju nas čaka še veliko dela. Morda 

bi morali poskusiti z nekakšnimi praksami v simuliranem delovnem okolju, 

hkrati pa vzpodbujati delodajalce in državno upravo, da bi invalidom diplo-

mantom ponujali prakso v običajnem delovnem okolju. To bi mnogim olajšalo 

vzpostavljanje stika s potencialnimi delodajalci, pridobljene delovne izkušnje 

pa bi krepile samozavest in pogum. Slednjega res zelo pogrešamo pri večini 

študentov invalidov. Izzivov je torej veliko, na nas pa je, da jih vidimo kot pri-

ložnost in ne kot oviro.

KOT 
NOVE 
PRILOŽNOSTI

IZZIVI
Pestrost življenja se kaže v razno-
likosti potreb posameznikov. Bolj ko 
je družba senzibilna do priznavan-
ja in upoštevanja teh raznolikosti, 
bolj se to kaže v odnosu in urejanju 
položaja te populacije. Stopnja civi-
liziranosti oz. razvitosti neke družbe 
se ne kaže zgolj v statističnih šte-
vilkah gospodarske rasti ali do-
bičku, pač pa v odnosu do najšib-
kejših članov družbe.

Miha Kosi
Strokovni sodelavec

Društvo študentov invalidov Slovenije

→

V skupino mladih, ki se sooča s posebnimi potrebami, 
spadajo tudi študenti invalidi. Beseda invalid mogoče 
sproži nekoliko odklonilen, v predsodke zavit odnos do 
ljudi, ki so drugačni. Velikokrat je namreč prva asociacija, 
povezana z invalidnostjo, manjzmožnost ali celo nespo-
sobnost. Pa vemo, da temu ni tako. Druga težava, pove-
zana z invalidnostjo, pa je, da na nek način izključuje tiste 
posameznike, ki imajo očem bolj nevidne oblike oviranosti 
in zato hitro pozabimo, da so tudi oni potrebni posebne 
pozornosti oz. obravnave. Da ne bo pomote, z izrazom 
invalid ali invalidnost ni nič narobe, se pa za populacijo 
otrok in mladih, ki se soočajo z različnimi oviranostmi, bolj 
pogosto uporablja termin posebne potrebe. Kakorkoli 
že, invalidnost ali posebne potrebe, oboje želi opozoriti 
na drugačnost in ne na manjvrednost ali pomilovanje in 
predsodke. In tu se vrnemo na trditev, omenjeno v uvodu, 
da se plemenitost neke družbe odraža v spoštovanju in 
priznavanju posebnih potreb skupin in posameznikov.

Da imajo študenti invalidi posebne potrebe in da spadajo 
v skupino mladih z manj priložnostmi, najbrž ni potrebno 
posebej poudariti. Bolj so morda potrebni omembe izzivi, 
s katerimi se srečujejo kot študenti, kot absolventi in kot 
iskalci zaposlitve. 

Fakultete na slovenskih univerzah postajajo vedno bolj 
prijazne študentom invalidom. V zadnjih 20 letih, odkar 
deluje naše društvo, so se pogoji študija zelo spremenili. 
Izboljšala se je arhitekturna dostopnost, omogočene so 
številne prilagoditve, študenti lahko pridobijo status štu-
denta s posebnimi potrebami itd. Na začetku je bilo pot-
rebnih veliko pobud, dopisov in sestankov, na katerih smo 
želeli področje invalidnosti predstaviti na primeren način. 
Do sprememb je prihajalo počasi in zelo postopoma. Da-
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Socialna izključenost in z njo povezane 
značilnosti, kot so revščina, omejena 
socialna mreža in marginalizacija, so po-

gosto pojmi, ki se jih tradicionalno povezuje z brez-
poselnostjo. Ta vsekakor je problem današnjih družb, 
predvsem kritična je dolgotrajna brezposelnost. Po-
gosto pa se pozablja na drugo posledico pritiskov k 
višanju konkurenčnosti in nižanja stroška delovne sile 
– prekarnost.

Za začetek moramo razumeti, kaj prekarno delo sploh 
je – gre za atipične oblike dela, torej predvsem tiste, 
ki potekajo izven pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas. Gre na primer za oblike dela, ki ne omogočajo 
stalnosti, varnosti, zaščite pravic iz dela ali morda celo 
zadostnega plačila. Skupna jim je predvsem negoto-
vost, v kateri se znajdejo delavke in delavci, saj se jim 
lahko po hitrem postopku odpove sodelovanje, kon-
ča pogodba in ne dobijo nove ali pa jih delo privede 
do stopnje izčrpanosti, na kateri enostavno odpovejo. 
Pravic ob tem seveda ni, bolniška za prekarce v veči-
ni primerov ne obstaja, naslednji dan si lahko zame-
njan z drugim, ki (še) ni izčrpan, ki je (še) pripravljen 
delati veliko ur za malo denarja, ki (še) ima upanje, 
da bo začasno semi-suženjstvo postalo dolgotrajna 
zaposlitev.
Brezposelnost se dandanes prepleta s prekarnim de-
lom – kratkotrajne pogodbe zamenjujejo obiske na 
Zavodu za zaposlovanje, mladi se znajdemo enkrat 
na enem, drugič na drugem koncu, stalnica tega vr-
tiljaka pa je predvsem postopna izguba energije in 
celo upanja. A na kakšen način prekarnost lahko ljudi 
marginalizira, jih potisne na rob, izključi iz družbe? 

Začnimo s stanovanjsko problematiko. Mladi v pre-
karnih oblikah dela imajo dvojno prepreko, ki stoji 
med njimi in lastnim stanovanjem – plačilo, ki ga pre-
jemajo za svoje delo, je pogosto (pre)nizko in nestal-
no, poleg tega pa nimajo možnosti dobiti kredita na 

banki, ker niso zaposleni po pogodbi za nedoločen 
čas. A to ni le potrditev dejstva, da so tudi pogodbe 
za določen čas lahko precej prekarne, ampak pred-
vsem začetek zgodbe, ki se nadaljuje v najemniških 
stanovanjih, kar hitro pa se lahko konča tam, kjer se je 
začela – doma. Vedno več mladih se vrača domov k 
družini, potem ko so soočeni z realnostjo, da si samo-
stojnosti enostavno ne morejo privoščiti. Pri tem so 
najbolj odrinjeni tisti, ki so že izhodiščno v najslabšem 
položaju – tisti iz revnejših družin, ki jim te ne more-
jo pomagati finančno, in pa iz območij, oddaljenih od 
centrov oz. mest, kjer so priložnosti tako za delo kot 
tudi za socialno udejstvovanje višje. Večplastno odri-
njanje in končna destinacija – socialna izključenost.

Poglejmo še širši problem, ki se tiče socialne drža-
ve in javnih storitev. Oboje je nekaj, kar naj bi bilo v 
naši družbi samoumevno in vsem dostopno, zagota-
vljalo naj bi enakost prebivalk in prebivalcev, pa tudi 
osnovno varnost ter zaščito pred revščino in tudi so-
cialno izključenostjo. Zaradi večletnega varčevanja, 
ekonomskih in socialnih politik, ki na ljudi gledajo kot 
na strošek, na dobiček pa kot najvišje dobro, smo se 
znašli v situaciji, kjer je izbris dobrobiti ljudi s seznama 
prioritet nekaj, kar je sprejeto kot normalno. Plačane 
pripravnice so strošek. Brezposelni so neučinkoviti. 
Štipendije ne pokažejo zadostnih finančnih rezulta-
tov. Kratkotrajni ukrepi varčevanja se pretvarjajo v 
stalno zakonodajo, vse, ki jim elementi socialne dr-
žave, kot so štipendije, omogočajo enake možnosti, 
pa se potiska na rob družbe, na vrtiljak prekarnosti, 
kjer pa, če nič drugega zaradi številčne obiskanosti, 
vsekakor ni dolgčas. 

In ta množičnost je ključna – kjerkoli smo, karkoli poč-
nemo, kogarkoli poznamo – so okrog nas drugi, ki se 
nahajajo v podobni situaciji. Povprašajte jih o njihovih 
pogojih dela, o tem, ali se počutijo varne, ali lahko na-
črtujejo svojo prihodnost. Preverite, kako se počutijo, 

S

ali imajo možnost izražanja svoje-
ga mnenja, ali se počutijo močne 
in zmožne spreminjati stvari.

Našli boste skupne točke in na 
njih gradite. Gradimo mreže, po-
vezujmo se, bodimo solidarni. 
Razstavimo vrtiljak, ki nam razen 
vrtoglavice ne bo zagotovil niče-
sar, in iz delov zgradimo skupno 
pot. Vse – brezposelne, prekarne 
in zaposlene – druži dejstvo, da 
živimo v času, ko so pravice na 
udaru, prihodnost pa se zdi ne-
gotova. Ne pustimo torej, da se 
nas deli, da se iz nas ustvarja še 
bolj razdrobljene dodatne skupi-
ne marginaliziranih in nepotreb-
nih ljudi. Stopimo skupaj, mož-
nosti kolektivnega delovanja je 
veliko. Pridružite se mladinskim 
organizacijam, bodite aktivni v 
sindikatih ali organizirajte svoje 
gibanje. 
Vedno pa imejte v mislih – nismo 
nemočni, ne bomo se pustili izoli-
rati in ne bomo pustili napada na 
naše pravice. Pridobljene so bile 
v kolektivnem boju, samo na tak 
način jih lahko ohranimo.

IZKLJUČUJOČ VRTILJAK 
PREKARNOSTI

Zala Turšič, 
Sindikat Mladi plus

→



REVIJA MLADJE

R
E

V
IJ

A
 M

L
A

D
JE

35

34 december 2015

Neja Turk

V osnovni šoli sem bila 
zelo uspešna, dobra 
učenka, vse razrede sem 
opravila z odličnim uspe-

hom. Kljub vsem uspehom me je bilo strah se vpi-
sati v gimnazijo. Socialna delavka je goreče trdila, 
da sem sposobno dekle in se naj vpišem v gimna-
zijski program. Nisem izbrala gimnazije. Šla sem na 
poklicno šolo. Želela sem pridobiti poklic po štiri-
letnem šolanju. Izbrala sem si srednjo vzgojiteljsko 
šolo. Bala sem se, da bom odnehala, da se bom za-
ljubila in zanosila. 

To je bilo mnenje velike večine iz skupnosti oz. naj 
bi bila dejanja, ki pritičejo mlademu dekletu iz rom-
skega naselja. Starši so se bali, da jih bom razoča-
rala, kajti kot mlad par in mlada romska starša nista 
imela toliko možnosti za napredovanje, za izbiro 
kompetentnega poklica, za izbiro boljše službe oz. 
dela, tudi podpore s strani staršev nista imela. Moja 
mama je končala srednjo šiviljsko šolo v Murski So-
boti, oče pa dvoletni zidarski program, čeprav je bil 
v osnovni šoli zelo uspešen učenec. Nato se je za-
poslil s svojim očetom na gradbišču, kasneje pa sta 
se skupaj z ženo zaposlila v Avstriji, na začetku kot 
sezonska delavca, sedaj pa že peto leto delata v 
eni izmed tamkajšnjih tovarn. 

Že štiri leta šolanja je bilo veliko in vsi na vasi so 
spraševali po tem, kdaj bom domov pripeljala svoje-
ga fanta, kdaj si bom ustvarila družino, venomer so 
poudarjali, kako težko je priti na delovni trg in kako 
brez veze se je tako dolgo šolati. 

Nisem se vdala. Postala sem ena izmed redkih uspe-
šnih romskih punc, ki študira in ki »želi spremeniti 
svet«. Poznam številne mladostnike/-ce, ki dokon-
čujejo srednjo šolo s tri- ali štiriletnim programov, 
nekaj pogumnežev pa se vpiše tudi na gimnazijo, 
kjer so eni izmed uspešnejših dijakov/-inj. V zad-
njem letu sem spoznala kar precej mladih Romov 
in Rominj, ki delujejo v javnem sektorju. Nekateri se 
bolj izpostavljajo, drugi manj, spet drugi imajo svoja 
društva, da bi lažje prispevali k izboljšanju položaja 

»NISEM NAVADNO DEKLE, NIKOLI NISEM BILA 
IN NIKOLI NE BOM, KAJTI JAZ SEM ROMINJA. 
JAZ SEM CIGANKA.«

V
Kot dekle sem vedno sanjala, 
kako bom postala policistka. Bila 
sem kot mnogi drugi otroci. Polna 
upov, sanj, želja in vizije popolne, 
močne ženske. 

→

Melisa Baranja

Romov po Sloveniji. Veselim se svetle prihodnosti, kjer 
se pojavljajo tudi izobraženi Romi in nas je vedno več, 
vendar je nov fenomen, ki se pojavlja »beg možganov« 
močno prisoten tudi pri romski izobraženi populaciji. 
Kajti velika večina jih išče nove priložnosti v tujini, ti, ki 
jih osebno poznam najpogosteje v sosednji Republiki 
Avstriji.

V lanskem letu sem začela sodelovati s Slovenskim 
etnografskim muzejem kot ena izmed koordinatork 
v okviru projekta »Dostopnost do kulturne dediščine 
ranljivim skupinam«. Skupaj z ženskami iz treh različnih 
romskih skupnosti (Serdica, Maribor in Kerinov Grm) 
smo ustvarili razstavo Rojstvo: izkušnje Rominj, ki je v 
ospredje postavila žensko, vprašanje materinstva, dru-
žine, partnerstva, položaj v skupnosti in zunaj nje (iz-
obraževanje, zdravstvo, socialne službe, zaposlitev). 
Razstava je gostovala v SEM v Ljubljani, nato je bila pre-
meščena v Pokrajinski muzej v Murski Soboti, kasneje 
pa bo premeščena še v Maribor in Kerinov Grm. Poleg 
razstave sva z nosilko projekta imeli še spremljevalni 
program. 

Letos na to temo nadaljujem svoje diplomsko delo, ki je 
še v nastajanju in v okviru katerega me zanimajo izku-
šnje Rominj ob rojstvu prvega otroka, materinstvu, od-
nosih v partnerstvu ter o podpori v ožji in širši javnosti. 
Raziskavo bom ponovno opravljala v treh različnih sku-
pnostih: v Ljubljani, Rojah in na Pušči. Čeprav sem zelo 

kompetentna na trgu iskanja delovne sile, se bojim, da 
bi lahko prevladal pri neodobreni prošnji za službo rav-
no moj priimek. V današnjem svetu in ekonomski krizi 
je težko najti službo. Situacija je še posebej otežena, če 
živiš v deprivilegiranem okolju. To pomeni, da izhajaš iz 
številčnejše romske skupnosti, kjer je prisotna revščina, 
brezposelnost. Še težje je, če nimaš dokončane srednje-
šolske izobrazbe ali pa je ta zgolj končana po hitrem po-
stopku (3-letna srednja šola). Dekleta se premnogokrat 
zelo zgodaj odločijo, da si bodo s partnerjem osnovale 
družino. To pa pomeni, da dokaj zgodaj zapustijo sis-
tem izobraževanja, s tem postanejo ranljivejše in manj 
usposobljene za kakršnokoli delo. Velikokrat se zgodi, 
da ostanejo na ravni gospodinje, mož pa je tisti, ki k hiši 
prinaša denar. Težko se rešijo iz tega primeža ekonom-
ske odvisnosti, kjer je občasno prisotno še nasilje. Zaradi 
slabšega osnovnega znanja staršev oz. slabše razgle-
danosti staršev tudi otroci postanejo bolj deprivilegira-
ni, manj kompetentni, zato potrebujejo veliko podpore, 
opore, zgledov dobre prakse. Potrebno jim je omogočiti, 
da uspejo in da predvsem verjamejo, da je to možno, da 
to ni pogojeno s tem, da so se rodili kot pripadniki rom-
ske skupnosti – kot Rom ali Rominja. 

Na svoji poti zrelosti in odraslosti sem šla čez številne 
ovire, prepreke, stereotipe in predsodke. Vendar sem 
vse to premagala s pomočjo družine, prijateljev in par-
tnerja. Nisem navadno dekle, nikoli nisem bila in nikoli 
ne bom, kajti jaz sem Rominja. Jaz sem Ciganka.
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Capek Mateja, 
uni. dipl. soc. delavka
Društvo informacijski 

center Legebitra

→

Inkluzija oz. vključevanje je proces. Proces, v katerem vsi 
udeleženci pridobivajo oz. rastejo na kar se da različnih 
področjih in vzajemno. Če bi področja smiselno sintetizi-
rali, bi hkrati pridobili temeljne pogoje inkluzije, in sicer 
v treh dimenzijah: fizična integracija, učna oz. delovna 
integracija in socialna integracija. Šele vse tri dimenzi-
je in njeni vidiki ter kakovostna izpeljava dajejo realno 
podlago, da lahko sploh govorimo o vključevanju oz. in-
kluziji. Kakor hitro se izgubi ena dimenzija, se še hitreje 
izgubi vključevanje kot proces, v katerem vsi pridobivajo. 
Še več, potemtakem težko govorimo o procesu vključe-
vanja, morda bolj o neposrečenih integrativnih prijemih, 
poskusih, o oblikah neuspešne in praviloma neučinko-
vite integracije. Torej, brezpogojno fizično združevanje, 
učno-delovni proces in kakovostna socialna interakcija, 
v kateri vzajemno sodelujejo ljudje, v našem primeru 
mladi, z različnimi socialnimi, ekonomskimi, kulturnimi, 
telesnimi in intelektualnimi predispozicijami, dajejo tisto 
realno podlago, da se proces vzajemnega učenja, spre-
jemanje različnosti, čustven in socialni razvoj posame-
znika, osebnostna rast, ki je mogoča samo drug ob dru-
gem, in navsezadnje skupno osvajanje akademskih in 
praktičnih znanj lahko zgodijo. To se dogaja vzajemno. In 
to je inkluzija oz. inkluzivna kultura. To so temelji kulture 
vključevanja.  Program Erasmus+ in še prej Mladi v akciji 
v osnovi omogoča ravno to – fizično združevanje, učno-
-delovni proces in danes vedno bolj in bolj pomembno, 
za marsikoga fluidno dimenzijo kvalitetne socialne inte-
gracije oz. vključenosti. Vključevanje brez ranljivih sku-
pin pa je tako ali tako oksimoron. 

V Društvu za kulturo inkluzije smo bili v sodelovanju s 
Centrom Janeza Levca Ljubljana bodisi nosilci bodisi 
kot partnerji vključeni v preko 50 različnih projektov in 
sodelovali najbrž s prav toliko državami (daleč največ v 
programih Erasmus+ oz. še prej Mladi v akciji, nekaj ma-
lega pa tudi v programih Comenius, Leonardo da Vinci, 
Norveški finančni mehanizem in Grundtvig). 
Vodila nas je želja po pridobivanju komunikacijskih in 
socialnih veščin, delovnih navad, razvoju adaptivnega 
vedenja ter osvajanju praktičnih znanj za »naše« mlade 
z motnjo v duševnem razvoju, čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, motnjo avtističnega spektra in iz socialno eko-

SOCIALNA 
VKLJUČENOST 

Boštjan Kotnik
Predsednik Društva za kulturo inkluzije

www.drustvozakulturoinkluzije.eu

→

OZ. INTEGRACIJA JE TEMELJNA 
DIMENZIJA INKLUZIJE 
– INKLUZIJA JE VZAJEMEN PROCES

nomsko depriviligiranih okolij. Za mentorje oz. mladinske 
voditelje pa utrjevanje znanja, kaj vse je potrebno oz. 
kateri vidiki so pomembni za uspešno razvijanje kulture 
vključevanja. Za mlade s tovrstnimi posebnimi potrebami 
oz. hendikepi je ključna socialna integracija oz. pridobi-
vanje prej omenjenih kompetenc, ki jih gradijo skozi tovr-
stne projekte in procese, tako za trg dela (npr. lažja mot-
nja v duševnem razvoju, Aspergerjev sindrom, ADHD) 
kot za vsakdanje funkcioniranje mladih z zmerno ali težjo 
motnjo v duševnem razvoju in kombiniranimi motnjami 
(npr. motnja v duševnem razvoju z gibalno oviranostjo, 
motnja v duševnem razvoju in dolgotrajna bolezen) za 
njihovo samostojnost, avtonomnost in s tem neodvisnost 
od pomoči drugih (starši, institucije itd.). 

Izpostavimo lahko presenečenje nad tem, koliko podob-
nih idej imamo povsod po Evropi, prav tako pa tudi izzi-
vov, rešitev, materialnih in didaktičnih pristopov. Vedno 
znova pa vidimo tudi, kako pomemben je kritičen razmi-
slek ter splošne ugotovitve in nauki o izvajanju inkluziv-
ne prakse. Naše 12-letne izkušnje in moj osebni pogled 
na tovrstno udejstvovanje me utrjuje v prepričanju, da je 
tovrstno sodelovanje prepotrebno, dobro in koristno za 
vse. Naše skupno udejstvovanje je doslej premaknilo že 
marsikaj, tako na osebnem, poklicnem, socialnem po-
dročju posameznikov, ki so bili neposredno udeleženi v 
naših skupnih projektih, kot tudi že navzven (odločevalci, 
mediji itd.) v prepoznavanju potreb po nujnosti socialne 
vključenosti in vzajemnih koristi tako za posameznike kot 
družbo nasploh.

Obdobje mladostništva je za marsikoga 
obdobje, polno izzivov, novih odkritij, spo-
znanj in na nek način tudi obdobje jasnega 
izražanja oblikovanih stališč in mnenj. Pri 
vseh navodilih in pričakovanjih, ki jih od-
rasli izražamo v odnosu z mladimi, pa je to 
obdobje vse prej kot enostavno. Ko temu 
dodamo še vplive medijev in vrstnic_kov, 

si lahko predstavljamo, kako se mladostnica_ik 
kaj kmalu lahko znajde v situaciji, ko ni več prepri-
čan_a, ali je on_a sam_a »vredu« ali ne. Strah pred 
izražanjem same_ga sebe, svojega mnenja, svojih 
pričakovanj in želja v nasprotju z družbenimi priča-
kovanji in normami hitro postane breme in vir stisk 
za posameznico_ka.

Ena izmed ključnih družbenih norm, s katero se 
soočajo LGBT mladi, je heteronormativnost. He-
teronormativnost predpostavlja, da so vse osebe 
heteroseksualne in da je to edina možna spolna 
usmerjenost, ki je normalna in naravna. Posledič-
no vpliva tudi na odnos večine do spolnih izrazov 
in spolnih identitet. Praksa nam brez prestanka po-
trjuje, da se LGBT mladi dnevno soočajo z diskri-
minacijo in homofobijo oz. transfobijo v zasebnem 
življenju, v javnih prostorih, kot je na primer šola, in 
na sistemski ravni. 
Na osnovi spolne usmerjenosti, spolnih izrazov in 
spolnih identitet so mladi izpostavljeni predsodkom, 

da je njihova osebna okoliščina bolezen, da se je 
oblikovala kot posledica zlorab v otroštvu, da so 
duševne_i bolnice_ki, da so svojo osebno okoli-
ščino izbrale_i ipd. Ker so pogovori v vsakdanjem 
življenju naravnani v skladu s predpostavko, da smo 
vse_i heteroseksualne_i, so LGBT mladi pogosto 
prisiljene_i v razkritje in pojasnjevanje svoje spolne 
usmerjenosti, spolnih izrazov in identitet, čeprav si 
tega ne želijo. Zlasti transspolne_i mladostnice_ki 
so pogosto še posebej izpostavljeni neprimernim 
in nespoštljivim reakcijam, ki so običajno posledi-
ca splošne ignorance in neinformiranosti ali slabe 
informiranosti v družbi in katerim bi se dalo zlahka 
izogniti, če bi si ljudje, preden reagirajo, postavili 
preprosto vprašanje: »Ali bi to vprašanje postavil 
vsakomur ali me to zanima na podlagi neke pred-
postavke, predsodka?«
V zasebnem življenju se mladi soočajo z največji-
mi ovirami ravno v krogu svoje družine, v odnosu 
s svojimi starši, sorojenci_kami ter prijatelji_cami. 
Pritisk na posameznico_ka je še večji, če izhaja iz 
ruralnega okolja, kjer spolna usmerjenost, spolni iz-
raz ali spolna identiteta postanejo predmet razpra-
ve bližnje okolice. LGBT mladi se v teh okoljih po-
gosto soočajo s predsodki, stigmo in diskriminacijo, 
ki se kažejo v obliki govoric, izogibanja hiše, kjer 
živijo, in v skrajnih primerih celo prepovedi druže-
nja z njimi. Odzivi staršev in sorojenk_cev so raz-
lični. Želele_i bi si, da bi vse_i gledale_i na spolno 
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usmerjenost, izraz, identiteto kot na dodatno informacijo, 
ki jo starši prejmejo o svojem otroku. Razumljivo in tudi le-
gitimno je, da starši potrebujejo nekaj časa, da sprejmejo 
novo informacijo o svojem otroku. Če si nataknemo he-
teronormativna očala, bomo skoznje videli, da se jim je 
s to informacijo zrušila predstava o življenju, ki so jo imeli 
za svojega otroka (poroka, otroci itd.). Pogosto se pri star-
ših pojavi tudi strah pred reakcijami okolice, širše družine, 
strah pred zasmehovanjem, poniževanjem ipd. Reakcije 
staršev so tako različne, kot so različne življenjske situaci-
je mladostnic_kov. V skrajnih primerih se mladostnice_ki 
soočajo z različnimi oblikami nasilja s strani bližnjih, celo 
brezdomnostjo, kar pogosto vodi v hude duševne stiske, 
ki se lahko kažejo v obliki depresije, motenj hranjenja, sa-
mopoškodbenega vedenja, samomorilnih misli idr.

Napisano je le delček celotne slike in mozaika situacij, 
s katerimi se soočajo LGBT mladi. Če bi zares želele_i 
orisati njihova življenja, bi dobili tako veliko mavrično pa-
leto, kakor je mavrična in pestra celotna LGBT skupnost. 
Veliko mladih je, ki živijo svoje življenje v nenehni nape-
tosti. Njihova spolna usmerjenost, spolni izraz in spolna 
identiteta jih v odnosu z okoljem determinira in označi. 
Vprašati se moramo, ali je ta informacija res potrebna in 
nujna za presojo o tem, ali je mladostnik_ca vreden_a 
ljubezni in spoštovanja, sposoben_na, talentiran_a, ena-
kovreden_na sogovornik_ca. Kaj bi torej lahko olajšalo 
vključevanje LGBT mladih v družbo? Odgovor je večplas-
ten, a v prvi vrsti je pomembno, da se vsak od nas ne 
samo zaveda družbenih norm in pričakovanj, pač pa jih 
tudi kritično premisli. Vedenje, da pred nami stoji mla-
dostnica_ik, ki je lezbijka, gej, biseksualna, aseksualna, 
queer, transspolna oseba, je pomembno, tako kot je po-
membno zanj_o, da to spoštujemo.

VKLJUČEVANJE MLADIH ROMOV V PROGRAM
Na nacionalni agenciji programa E+: Mladi v akciji 
smo se na področju socialnega vključevanja pričeli 
angažirati že leta 2012. Takrat smo podporo social-
nemu vključevanju zastavili ožje, in sicer smo si za 
cilj zadali povečati participacijo romske mladine v 
programu, saj se glede na statistiko romske organi-
zacije programa niso posluževale, druge mladinske 
organizacije pa so – razen rednih izjem – izvajale 
predvsem projekte »za Rome« in ne toliko »z Romi«. 
V letih 2012-2015 smo tako izvedli štiri aktivnosti 
za spodbujanje vključevanja romskih organizacij in 
romske mladine v program. V štirih letih smo na tem 
področju z velikim veseljem opazili viden napredek. 

Nekateri izmed romskih udeležencev, ki so bili vklju-
čeni v naše podporne aktivnosti,  so nato sami prija-
vili in izvedli uspešne lokalne ali mednarodne  pro-
jekte v okviru programa, poleg tega pa so številne 
nevladne organizacije, ki so se udeležile naših uspo-
sabljanj na to temo, pričele vsaj del svojih aktivnosti 
usmerjati tudi v delo z mladimi Romi, s čimer se je 
njihovo vključevanje v projekte Mladi v akciji znatno 
povečalo. Po zaključenih usposabljanjih je bilo na 
nacionalno agencijo prijavljenih in podprtih  okoli 10 
romskih projektov, vsaj trije pa so - po naših informa-
cijah - trenutno še v fazi načrtovanja. Ustanovljenih 
je bilo tudi nekaj novih organizacij, obstoječe pa so 
vzpostavile tako medsebojno sodelovanje kot tudi 
mednarodne povezave. 

PRIČETEK AKTIVNOSTI POD SLOGANOM 
»KLJUČ DO VKLJUČENOSTI«
Prav ti rezultati so bili tisti, ki so nas spodbudili, da 
smo leta 2014 socialno vključevanje postavili za eno 
od štirih prečnih prednostnih usmeritev agencije do 
leta 2020, s posebnim poudarkom na letih 2015 in 
2016. V skladu s tem smo pripravili serijo dogodkov, 
ki potekajo pod sloganom »Ključ do vključenosti« 
in katerih namen je povečati vključevanje mladih z 
manj priložnosti v program.

Prvi dogodek je potekal decembra 20141 drugi pa 
marca 2015. Njun namen je bil v prvi vrsti informa-
tivne in motivacijske narave – nanju smo povabili 

V besedilu je uporabljen zapis besedila z ob-
liko podčrtaja, ker podčrtaj  – v nasprotju z 
relativno uveljavljeno poševnico – presega 
spolni binarizem jezika, ki ponazarja pros-
tor dveh medsebojno izključujočih jezikovnih 
pozicioniranosti, tj. ali moški ali ženski spol; 
podčrtaj tako v nasprotju s poševnico odpira 
in vpeljuje prostor za vse spolne končnice, ki 
še niso slovnično normirane, tj. prepoznava in 
vzpostavlja prostor pluralnosti spolov onstran 
hegemonega spolnega binarizma (Perger, 
2015). 

organizacije, ki v našem prostoru delujejo na področju 
vključevanja mladih z manj priložnostmi ali pa bi v pri-
hodnje želele v svoje aktivnosti vključevati tudi sicer iz-
ključene skupine mladih, in jim predstavili nekatere us-
pešne projekte ter načine, na katere so reševali izzive, 
s katerimi se srečujemo pri vključevanju mladih z manj 
priložnostmi v mednarodne projekte. Tako z obiskom 
obeh dogodkov kakor tudi z odzivi nanju smo bili zelo 
zadovoljni. Pokazalo se je namreč, da gremo v pravo 
smer in da obstaja pri nas precejšen interes za večje 
vključevanje mladih z manj priložnostmi v mednarodne 
projekte.

NACIONALNI POSVET NA TEMO SOCIALNEGA 
VKLJUČEVANJA MLADIH V PROGAM E+: MVA, 
7. MAJ 2015
7. maja 2015 smo tako pripravili tretji tematski dogodek 
v nizu – nacionalni posvet na temo socialnega vklju-
čevanja mladih2, ki se ga je udeležilo 18 predstavnikov 
mladinskih organizacij in specializiranih (predvsem jav-
nih) institucij, ki delajo z različnimi skupinami mladih z 
manj priložnostmi. Namen posveta je bil opredeliti pot-
rebe različnih akterjev, ki delujejo na področju social-
nega vključevanja, po nadaljnji podpori za vključevanje 
v program, preveriti interes za povezovanje akterjev 
na lokalni ravni v korist mladih z manj priložnostmi ter 
skupaj začrtati vsebinska izhodišča za pripravo medna-
rodne konference o socialnem vključevanju, ki smo jo 
gostili v novembru 2015. 

Datum posveta je simbolno sovpadal z dnem, ko je 
tudi Evropska komisija v Bruslju prvič uradno predsta-
vila novo Strategijo programa Erasmus+: Mladi v akciji 
na področju vključevanja in raznolikosti, ki jo prav tako 
predstavljamo v tej številki Mladja.

Na posvet smo povabili tudi nekaj izkušenih akterjev, ki 
so že vzpostavili uspešna partnerstva na lokalni ravni 
in izkoristili sredstva programa Erasmus+: Mladi v akciji 
za vključevanje mladih z manj priložnostmi v uspešne 
mednarodne projekte. Ti so svojo primere dobre pra-
kse predstavili ostalim udeležencem. V vseh primerih 
je šlo za uspešno sodelovanje mladinske organizacije, 
ki so projekte pripravljale, s specializiranimi institucija-
mi, večinoma iz njihovega lokalnega okolja, ki so v te 

projekte vključile tudi nekatere izmed mladih z manj 
priložnostmi, s katerimi delajo. Tovrstna partnerstva 
so se izkazala za zelo uspešna, saj širijo obzorja, 
omogočajo sklepanje prijateljstev med udeleženci 
in zagotavljajo dolgoročnejšo vključenost mladih z 
manj priložnostmi tudi po koncu mednarodnega pro-
jekta ter tako uspešno prispevajo h krepitvi socialne 
kohezije na lokalni ravni.

Udeleženci posveta so izpostavili, da so za vklju-
čevanje mladih z manj priložnostmi motivirani pred-
vsem zaradi krize, ki je prinesla porast mladih z manj 
priložnostmi v njihovem lokalnem okolju. Ti mladi so 
negotovi in potrebujejo pomoč pri aktivnem vključe-
vanju v lokalno okolje in širše. Motivirajo jih tudi učin-
ki, ki jih vključevanje lahko prinese mladim – vklju-
čevanje v tovrstne projekte mladim namreč prinaša 
več kot le izobraževanje – prinaša širjenje obzorij ter 
senzibilizacijo za določena vprašanja. Mednarodni 
projekti pomenijo nove priložnosti in s tem večjo pe-
strost ponudbe, kar mladim omogoča pridobivanje 
številnih novih izkušenj in odgovarjanje na njihove 
potrebe po tem, da so slišani in vključeni. Z večjim 
vključevanjem mladi tudi širijo svojo socialno mre-
žo, s sodelovanjem v projektih pa krepijo različne 
kompetence, ki jim lahko v končni fazi pomagajo 
tudi pri vključevanju na trg dela. Vse to bogati njiho-
ve življenjske izkušnje ter prispeva k večji kakovosti 
njihovega življenja. Poleg tega sodelovanje pomaga 
pri razbijanju predsodkov in stereotipov tako v lo-
kalnem okolju kot tudi med različnimi državami ter 
kulturami, saj mladim omogoča oblikovanje stikov 
in prijateljstev onkraj meja. Preko pozitivnih odzivov 
lahko mladi osebnostno rastejo in se zato uspešne-

→

Tinkara Bizjak Zupanc, 
MOVIT 

PRIZADEVANJA NACIONALNE AGENCIJE 
ZA VEČJE VKLJUČEVANJE MLADIH 
Z MANJ PRILOŽNOSTMI V PROGRAM 
VČERAJ, DANES IN JUTRI  

KLJUČ 
DO 
VKLJUČENOSTIdo vkljucenosti

2 Poročilo s posveta z opisom dobrih praks sodelovanja na lokalni ravni je na voljo na naši spletni 
strani www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembni-poudarki/socialno-vkljucevanje.

1 Posnetek okrogle mize, ki je potekala na dogodku, si lahko ogledate na naši spletni 
strani www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/pomembni-poudarki/socialno-vkljucevanje ali 
neposredno na našem kanalu Youtube.
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5. maj: obiskal nas je dr. Miro Cerar, predsednik vlade

7. maj: nacionalni posvet o socialnem vključevanju

4.-10. maj: potekal je 7. evropski teden mladih

30. marec: 
preselili smo se na novo lokacijo

26.-30. maj: mednarodno uposabljanje  
Crossborder Roma Cooperation

je spopadajo z vsakodnevnimi izzivi. Kot pomembno so 
izpostavili tudi povezovanje z drugimi organizacijami, za-
vodi in institucijami na lokalni ravni in pridobivanje novih, 
drugačnih izkušenj. V lokalnem okolju tovrstni projekti 
vzpostavljajo pozitivne vrednote ter spodbujajo nasta-
nek novih organizacij z novimi programi, novimi ciljnimi 
skupinami ter novimi pristopi. Povezanost akterjev na lo-
kalni ravni pa med drugim pomeni tudi hitrejšo in boljšo 
odzivnost okolja. 

Na ravni mladih bi bil za organizacije uspeh predvsem 
povečana motivacija in aktivnost mladih ter njihova aktiv-
na vključenost v družbo oz. lokalno okolje. Želijo si, da bi 
mladi z novimi izkušnjami razširili svoja obzorja, prepoz-
nali nove možnosti, ugotovili, kaj si v resnici želijo in kate-
re so njihove kompetence. Razbili bi se stereotipi, mladi 
bi postali bolj suvereni, aktivni uporabniki, ki prevzemajo 
pobude. Vključeni bi ostali tudi po preteku projekta in 
podpore organizacije. Na ravni okolja bi bil uspeh večja 
družbena odgovornost vseh ter pozitivne spremembe v 
lokalnem okolju. Akterji bi bili med seboj bolj povezani 
tako lokalno kot tudi mednarodno, kar bi omogočilo kraj-
še odzivne čase. Želeli bi si tudi vpliva na sistem – obliko-
vanje in (so)financiranje učinkovitih modelov in pristopov 
v neformalnem izobraževanju (s strani podjetij, občine 
itd.) za integracijo ter opolnomočenje mladih, ki bi omo-
gočili večje število mobilnosti in s tem večje število zado-
voljnih uporabnikov. 

Organizacije so bile precej enotnega mnenja, da je za 
doseganje želenih uspehov nujno medsebojno povezo-
vanje in sodelovanje tako na lokalni ravni kot tudi nacio-
nalni in mednarodni, pri čemer so izpostavili potrebo po 
večji angažiranosti in proaktivnosti vseh akterjev na lokal-
ni ravni. Prav tako je pomembno prepoznavanje učinkov 
tovrstnih projektov s področja (mednarodnega) mladin-
skega dela ter ozaveščanje tako mladih kot tudi akterjev 
s širjenjem rezultatov podobnih projektov. Izpostavljena 
je bila tudi potreba po boljši usposobljenosti kadrov na 
področju izvajanja tovrstnih projektov ter avtomatizacija 
vstopanja v mednarodne projekte v smislu obstoja me-
dinstitucionalnih povezav ter notranjega prenosa znanj v 
okviru organizacij, kar bi omogočalo, da tovrstni projekti 
ne bi bili toliko odvisni od osebnega angažmaja trenutnih 
oseb na določenih delovnih mestih. Pot do večje vklju-
čenosti mladih z manj priložnostmi predstavlja tudi sama 
prilagoditev okolja, ki jim bo vključevanje omogočala 
(npr. rampe za invalide ipd.). Seveda pa si organizacije 
želijo tudi večje finančne podpore s strani lokalnega oko-
lja ter s tem povezanih primernih kapacitet za izvajanje 
tovrstnih aktivnosti. 

Z udeleženci posveta smo se pogovarjali tudi o tem, 
kakšno nadaljnjo podporo bi potrebovali za sodelovanje 
in razvoj projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v 
akciji. Izpostavili so predvsem potrebo po krajših nacio-
nalnih usposabljanjih za izvajanje tovrstnih projektov ter 
usposabljanjih v tujini, kjer bi lahko pridobili tudi medna-
rodne partnerje. Vsebinsko bi si želeli tako boljšega po-
znavanja programa kot tudi znanj s področja projektnega 
menedžmenta. Poleg tega potrebujejo pomoč pri iska-

nju projektnih partnerjev ter individualno svetovanje za 
oblikovanje in prijavo projektov, želeli pa bi si tudi men-
torstva s strani izkušenih članov v podobnih organizaci-
jah. Izpostavljena je bila tudi potreba po večji promociji 
programa ter večji povezanosti Nacionalne agencije ter 
Urada za mladino ter jasnih letnih prioritetah. Pri samem 
izvajanju projektov z mladimi z manj priložnostmi pa so 
izpostavili pomen fleksibilnosti in hitre odzivnosti s strani 
Nacionalne agencije glede na naravo dela s tovrstno po-
pulacijo. Udeleženci so na posvetu izrazili tudi željo, da 
bi bilo tovrstnih posvetov še več, saj za njih ti predstavlja-
jo tudi potrebno priložnost za medsebojno spoznavanje, 
mreženje in izmenjavo dobrih praks.

MEDNARODNI FORUM »ME TOO! CONVERSATIONS 
ON SOCIAL INCLUSION«
Na podlagi rezultatov posveta smo nato konec novem-
bra pripravili mednarodni forum z naslovom »ME TOO! 
Conversations on social inclusion«, katerega namen 
je bil omogočiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks na 
področju vključevanja mladih z manj priložnostmi in/ali 
posebnimi potrebami tako na lokalni kot tudi na med-
narodni ravni. Foruma so se udeležili izkušeni akterji, ki 
take projekte že imajo (bodisi lokalne ali mednarodne 
– v okviru programa E+ MVA ali katerega drugega) in so 
želeli svoje izkušnje deliti z izkušenimi akterji iz drugih 
držav – med njimi tudi pet predstavnikov slovenski orga-
nizacij. Rezultati foruma, ki se je zaključil šele pred nekaj 
dnevi, so seveda še v delu in bodo na voljo predvidoma 
v začetku leta 2016. 

POGLED V LETO 2016
Ko smo pričeli vlagati energijo v podporo socialnemu 
vključevanju mladih, se nam še sanjalo ni, da bo ta tema 
danes v luči integracije številnih beguncev v Evropo bolj 
relevantna kot kadarkoli prej. V naslednjem letu bomo 
zato na področju socialnega vključevanja svoje sile 
usmerili predvsem v podporo na področju spodbujanja 
medsebojne strpnosti do drugačnih, aktivnega vključe-
vanja in vloge mladinskih organizacij pri reševanju aktu-
alnih izzivov, ter izmenjavi dobrih praks z organizacijami 
v tujini na te področju. Konkretne aktivnosti bodo v krat-
kem objavljene na naši spletni strani. 
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AKTUALNO
More and more immigrants and refugees are 
streaming into Europe, and they are in need 
of different kinds of help. Mr Janez Škulj, the 
chairman of the management board of MOV-
IT Institute, writes about what their arrival may 
mean for Europeans and how the Erasmus+ 
Programme: Youth in Action can help in their 
inclusion in the society, in maintaining toler-
ance and accepting cultural diversity.

V ŽARIŠČU 
Social inclusion was an important pillar already 
in the predecessors to the current youth pro-
gramme. This section presents the Erasmus+ 
Inclusion and Diversity Strategy in the field of 
Youth from the view of the Inclusion Officer of 
Slovenian National Agency.

INTERVJU 
We talked to Minister of Labour, Family, Social 
Affairs and Equal Opportunities Anja Kopač 
Mrak, PhD, about inter-sector cooperation of 
relevant services for providing measures to 
ensure the highest social inclusion of young 
people possible, about possible future strate-
gies for the youth field and the outcomes of 
the current youth employment policy mea-

sures. We also discussed the profile of young 
people with fewer opportunities, their number 
and about support for projects for employing 
people with special needs.

V AKCIJI 
Inclusion and equal opportunities are among 
the most important features of the Erasmus+ 
Programme. This section presents four proj-
ects that dealt with this topic in different ways.

REFLEKSIJE 
Organisations and institutions whose target 
groups meet one or more definitions of people 
with fewer opportunities present their experi-
ence on which are the main challenges these 
young people face in their inclusion, and pro-
pose solutions that they believe could facili-
tate such inclusion.

KLJUČ DO VKLJUČENOSTI
MOVIT has listed social inclusion and diversity 
among its key priorities until 2020, and many 
of this year’s support activities for applicants 
and beneficiaries were dedicated to this topic. 
The support activities were received well and 
have started to bear fruit, so they are present-
ed in a nutshell in this section.

→

→

→

→

→

→

17.-22. junij: mednarodno usposabljanje Cherry on the Cake

9. junij: sodelovali smo na festivalu prostovoljstva

januar – december: usposabljanja za prostovoljce EVS

24. september: sodelovali smo na 
Festivalu nevladnih organizacij LUPA

september – december: 
regijski dogodki v mladinskem sektorju

24.-27. november: mednarodni forum ME TOO! 
Converstaions on Social Inclusion 

10.-12. september: mednarodno usposabljnaje Project Lab
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