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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 
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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. 


