
Socialna izključenost in vključenost sta dan-
danes še posebej odmevni temi sodobne 
družbe. Dejavniki, ki mladim otežujejo vkl-
jučevanje v družbo in njihovo aktivno partic-
ipacijo, so: socialne ovire, ekonomske ovire, 
invalidnost, učne težave, kulturne razlike, 
zdravstvene težave in geografske ovire. 
Socialna izključenost pri posamezniku pre-
prečuje polno sodelovanje v gospodarskem, 
družbenem in političnem življenju družbe, v 
kateri oseba živi. Socialna izključenost mla-
dih tako lahko vodi v brezposelnost, inval-
idnost, negativen odnos okolice in posa-
meznika do migracij, diskriminacijo, telesne 
in/ali duševne težave, zasvojenost, zlorabe, 
nasilje v družini ter predkaznovanost. Strate-
gija EU za mlade 2010–2018 v svojih ciljih 
še posebej poudarja vlogo in potencial mla-
dinskega dela in mladinskih centrov kot po-
dročja vključevanja. Mladinski centri se na 
navedene izzive hitro odzivajo z različnimi 
aktivnostmi in projekti. Nekateri so pri tem 
uspešni s projektnimi aktivnostmi in sledijo 
Strategiji za vključevanje in različnost, drugi 
še iščejo ustrezne mehanizme, ki bi glede na 
okolje in njegove specifi ke ter glede na vrs-
to socialne izključenosti ali možnosti za njen 
nastanek lahko na izziv uspešno odgovorili.

PROJEKTI ERASMUS+: MLADI V AKCIJI

Mreža MaMa je na pod-
lagi zaznane potrebe po 
nadgradnji znanj in aktiv-
nem vključevanju mladih 
iz treh skupin mladih z 
manj priložnostmi (mla-
dina iz ruralnih okolij, 
LGBTIQ+ mladina, mladi 

s posebnimi potrebami – gluha in naglušna mladi-
na) v mladinsko delo v sodelovanju s partnerskimi 
organizacijami iz Romunije, Hrvaške in Turčije v 
juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partner-
stvo, poimenovano Youth workers academy. Stra-
teško partnerstvo se izvaja s podporo programa 
Erasmus+: Mladi v akciji pod ključnim ukrepom 2 
in bo trajalo 2 leti. Projekt je že prešel v drugo po-
lovico izvajanja, kar pomeni, da začenjamo med 
mladinske delavce – strokovnjake vključevati tudi 
drugo zainteresirano javnost, mladinske delavce 
in mlade. 

Projekt Youth workers academy neposredno 
odgovarja na potrebe mladinskih delavcev v 
Sloveniji, Romuniji, Turčiji in na Hrvaškem po 

→

Laura Krančan, 
vodja projektov, Mreža MaMa

specializiranih inovativnih orodjih 
mladinskega dela na eni strani, vzpo-
redno pa sovpada s horizontalnim 
prednostnim področjem odprtega in 
inovativnega sistema izobraževanja, 
usposabljanja in mladinskega dela.
Glavni namen partnerstva je preučiti 
dobre prakse na terenu s področja 
dela z mladimi iz treh skupin mladih 
z manj priložnostmi, in sicer mladine 
iz ruralnih okolij, LGBTIQ+ mladine, 
mladih s posebnimi potrebami (gluha 
in naglušna mladina), ter na podlagi 
teh pripraviti nove modele delavnic 
za zgoraj omenjeno ciljno populaci-
jo kot tudi mladino v širšem pomenu 
besede.

Od oktobra 2016 do junija 2017 se 
je ožja projektna ekipa mudila na 
študijskih obiskih v Bukarešti, Zagre-
bu, Ljubljani in Istanbulu, kjer smo 
neposredno na terenu in v okoljih 
raziskovali primere dobrih praks s 
področja vključevanja mladih z manj 
priložnostmi. V Sloveniji so se udele-
ženci srečali z organizacijami ŠKUC, 
Mladinski center Dravinjske doline, 
Zveza podeželske mladine, Humani-
tas, Celjski mladinski center, ŠMOCL 
in Zavod Vozim ter iniciativo gluhe in 
naglušne mladine.

Mladinski delavci – strokovnjaki, ki 
so vključeni v partnerstvo, so na pod-
lagi analiz, študij in opažanj tekom 
študijskih obiskov v vseh partnerskih 
državah razvijali nova orodja. Razvoj 
modulov, kateremu smo priča od ju-
nija 2017, je inventiven in inovativen 
hkrati, za končno orodje pa upamo, 
da bo ponudilo konkreten nabor 
predlogov za aktivnosti, ki zagota-
vljajo boljše vključevanje mladih z 
manj priložnostmi v aktivno družbo 
na eni in bolj kompetentne mladin-
ske delavce na drugi strani.

V projekt je Mreža MaMa izmed svo-
jih članic (mladinskih centrov) vključi-
la dve organizaciji, ki svoje izkušnje 
in znanja prispevata h končnemu 
rezultatu, in sicer ŠKUC (Društvo 
Študentski kulturni center) in MCDD 
(Mladinski center Dravinjske doline). 
Organizaciji sta svoj fokus namenili 
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»Veselim se prihajajočih usposabljanj, saj gre za imple-
mentacijo orodij, ki jih pripravljamo v sklopu projekta 
YWA. Pomembno je, da skupaj z drugimi mladinskimi 
delavci testiramo, katere stvari in metode bodo delova-
le, kje bi še lahko kaj izboljšali ali dodali. Rezultati tren-
inga nam bodo pomagali, da zaključimo svoje delo. Na 
podlagi novega znanja in predstavitve dobrih praks, ki 
smo jih pridobili do sedaj, bomo to znanje spremenili v 
gradiva, ki nam bodo pomagala okrepiti nas, naše or-
ganizacije in predvsem mladinske delavce iz različnih 
držav.« 

Tadeja Pirih, 
ŠKUC, mladinska delavka in trenerka

»Trening v Zagrebu bo potekal v torek, 28. 11., v pros-
torih Zveze gluhih in naglušnih, v katerem bomo upo-
rabili metode, ki smo jih razvili v sklopu projekta YWA. 
Na usposabljanju bo prisotnih 20 gluhih in naglušnih 
udeležencev. Tekom treninga bomo s pomočjo gluhih 
merili rezultate, ki bodo pokazali ali bodo v prihodnje 
potrebne še kakšne prilagoditve orodij. Bistveni del pro-
jekta povezovanja z drugimi združenji in mladinskimi 
delavci, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi, je, da 
lahko preko spoznavanja različnih metod dela nadalje 
uspešno razvijamo svoja orodja.« 

Iva Hlavač, 
Združenje gluhih in naglušnih mesta Zagreb, mladinska 
delavka

»Na Mladinski zvezi Turčije smo navdušeni nad prihaja-
jočimi treningi, ki jih bodo izvajale vse partnerske države. 
Veselimo se, da bomo v novembru z našo ciljno skupino 
testirali metodologijo in preko odziva udeležencev dobi-
li rezultate, ki nam bodo služili za kasnejšo primerjavo. 
Zavedamo se, da je v mladinskem sektorju veliko inova-
tivnih tehnik, zato se nam zdi dragoceno, da jih imamo 
priložnost preizkusiti. Projekt Youth workers academy je 
za našo organizacijo veliko prispeval k delu z različnim 
skupinami – ne le mladimi invalidi, s katerimi delamo, 
temveč z vsemi mladimi z manj priložnostmi, tako v smis-
lu izobraževanja kot vključevanja vseh skupin mladih. 
Tekom študijskih obiskov smo zbrali več idej in primerov 
dobrih praks, zadovoljni pa smo tudi z energijo in sin-
ergijo znotraj vključenih partnerskih organizacij.« 

Elif Serbest, 
Mladinska zveza Turčije, mladinska delavka

LGBTIQ+ mladini ter približevanju te tema-
tike vsem mladim.

Testna usposabljanja se že izvajajo, in 
sicer med novembrom 2017 in marcem 
2018, na podlagi izkušenj udeležencev in 
trenerjev pa bodo pripravljene prilagodi-
tve in izboljšave predlaganih metodologij. 
Te bodo del publikacije Nič o nas brez 
nas, ki nastaja kot končni produkt strate-
škega partnerstva.

Do junija 2018 bo tako nastal priročnik za 
izvajanje delavnic z mladimi, ki bo temeljil 
na metodah mladinskega dela in nefor-
malnega učenja. Metode bodo testirane z 
mladinskimi delavci v vseh vključenih dr-
žavah, kasneje pa bodo na voljo za upora-
bo mladinskim delavcem. Preko priprave 
strokovnih in kakovostnih priročnikov že-
limo poleg tega, da mladinskim delavcem 
ponudimo orodje za kvalitetno delo, pred-
vsem pokazati odločevalcem, da je mla-
dinsko delo pomembna in potrebna funk-
cija v današnji družbi in jo je kot takšno 
potrebno podpirati in razvijati na kvalitetni 
in formalni ravni.

Kot zelo pomemben del projekta vidimo 
diseminacijo ključnega rezultata – publika-
cije. Priročnik s kurikulumi za delo z defini-
ranimi skupinami mladih z manj priložnost-
mi vidimo kot velik prispevek k razvoju 
mladinskega sektorja in dela v mladinskih 
centrih ter tudi širše. V okviru diseminaci-
je tako trenutno poteka precej aktivnosti 
na ravni partnerstva. Verjamemo v moč in 
kakovost nastajajočega dela in ga želimo 
predstaviti čim širšemu krogu deležnikov 
na nacionalni in mednarodni ravni.

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa: 
»Projekt za Mrežo MaMa predstavlja stro-
kovno nadgradnjo. Biti vodilni partner v 
projektu, kjer nastaja tako pomembno 
orodje za mladinske delavce, kot je ka-
kovosten priročnik, je neprecenljiva iz-
kušnja. Že od samega začetka izvajanja 
projekta krepimo in nadgrajujemo naša 
strokovna znanja, končni izdelek in hkrati 
trajni rezultat pa nam daje v mladinskem 
polju dodano vrednost ter nedvomno od-
pira nove možnosti. Eno konkretno mož-
nost nadgradnje smo že odprli v oktobru 
2017, ko smo začeli z upravljanjem novega 
strateškega partnerstva, poimenovanega 
Socialno vključevanje v mladinskih cen-
trih ter snovanjem strateških usmeritev za 
mladinske centre na področju socialnega 
vključevanja.«
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