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1.

UVOD:
O UČINKIH NAŠEGA,
MLADINSKEGA DELA
- ZA NEPREPRIČANE

Upam si trditi, da mladinske delavke in mladinski delavci zelo
dobro poznajo učinke mladinskega dela. Njim to, kar predstavlja
ali še bolje zapisano povzema publikacija Značilnosti in učinki
mladinskega dela, ne bo, celo ne more biti, prav nič novega. Z
njo MOVIT, nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladi
v akciji in Evropska solidarnostna enota, in partnerji v projektu
Europe Goes Local, v okviru katerega je publikacija nastala, ne
želimo prepričevati prepričanih, kot radi rečemo.
Namreč, ko smo se v okviru projekta Europe Goes Local
pogovarjali, kako pa naj pristopimo k prepričevanju tistih drugih,
neprepričanih, kako naj podpremo mladinske delavce in delavke
na lokalni ravni pri zagovorništvu v podporo mladinskemu delu,
smo se strinjali, da rabimo kratek dokument, kaj mladinsko delo
je in kaj so njegovi učinki.
In tako je nastala ta publikacija, s katero smo dobili jasen in bogat
pregled strokovne literature o značilnostih in učinkih mladinskega
dela. Z njo želimo prispevati k razumevanju in cenjenju dodane
vrednosti mladinskega dela tako na nacionalni kot lokalni ravni.
Lahko služi kot nabor argumentov pri zagovorništvu mladinskega
dela, ki ga je nujno potrebno okrepiti, lahko služi kot usmeritev
mladinskim delavcem za njihovo kakovostno mladinsko delo
in, da, lahko služi tudi kot vir za nadaljnje raziskovanje učinkov
kakovostnega mladinskega, našega dela.
To bomo v prihodnje zelo potrebovali, še bolj kot do sedaj.
Uroš Skrinar
direktor
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2.

KAJ MLADINSKO
DELO JE IN KAKO GA
OPREDELJUJEMO

Mladinsko delo je povezovalni člen med mladimi, lokalno
skupnostjo in širšo družbo, udejstvovanje v njem pa prinaša široko
paleto pozitivnih učinkov, tako za posameznika kot za njegovo
socialno okolje (Williamson, 2017). Mladi imajo skozi vključenost
v mladinsko delo priložnost biti slišani, njihove potrebe pa so
na ta način tudi bolje naslovljene (Gormally in Coburn, 2014).
Mladim je z mladinskim delom tudi ponujena priložnost, da se
opremijo z znanjem, izkušnjami in spretnostmi (Williamson, 2017),
ki jih bodo primerno pripravile za uspešno delovanje tako v
kontekstu trga dela kot državljanskega udejstvovanja (Zubulake,
2017). Na splošno bi tako lahko dejali, da je mladinsko delo »del
izvenšolskih dejavnosti in del posebnih dejavnosti v prostem
času ter temelji na priložnostnih in neformalnih učnih procesih
ter prostovoljnem sodelovanju. Te dejavnosti in proces/i/ /…/
se odvijajo pod vzgojnim in pedagoškim vodstvom strokovno
usposobljenih ali prostovoljnih mladinskih delavcev in mladinskih
vodij /…/« (Svet Evropske unije, 2010) in pomenijo zagotavljanje
»prostora in priložnosti za mlade, da sami oblikujejo svojo
prihodnost« (European Youth Work Convention, 2010).

Kratka
opredelitev

Cilji mladinskega dela se navezujejo tako na osebni razvoj
posameznika kot tudi na vzpostavljanje družbene kohezije.
V okviru osebnega razvoja posameznika se cilji nanašajo
na emancipacijo, opolnomočenje in razvijanje odgovornosti
posameznika, v družbenem okviru pa na participacijo v
demokratični družbi, preventivo in družbeno vključenost na lokalni
in širši družbeni ravni (Coburn, 2011; Devlin in Gunning, 2009;
Lee, 1999, YouthLink Scotland, 2017). Med uporabniki mladinsko
delo promovira demokratični duh, mladim pomaga razumeti
globlje vzroke družbenih problemov (npr. neenaka distribucija
moči) in jim nudi priložnosti za učenje in prakso, tako da lahko
spoznajo svojo lastno moč vplivanja na družbo oz. skupnost (Lee,
1999). Cilji lahko naslavljajo in zadevajo vse mlade, lahko pa so
osredotočeni na določene ciljne skupine mladih.

Cilji
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Ranljive
skupine

Značilnosti

Kje se izvaja
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Mladinsko delo ima posebno vlogo pri odgovarjanju na potrebe
deprivilegiranih skupin mladih. Zaznava in razume individualne
potrebe vsake mlade osebe ter aktivnosti in skupinsko delo
načrtuje tako, da omogoča največjo stopnjo vključevanja in
sprejemanja vseh. Mlade obravnava pozitivno, ne kot problem,
ter spodbuja pozitivne spremembe v njihovih življenjih (Coburn,
2011; Williamson, 2017).
Mladinsko delo je sestavljeno iz raznolikih strukturiranih in
nestrukturiranih aktivnosti (Brady, Canavan in Redmond, 2016;
Brady in Redmond, 2017), ki imajo veliko blagodejnih učinkov
(Devlin in Gunning, 2009; Idecon, 2012; Williamson, 2017).
Mladinsko delo poteka na način neformalnega učenja mladih,
pri čemer je participacija mladih v tem procesu prostovoljna,
temelji pa na dostopnosti, inkluzivnosti, enakosti, povezovanju
in opolnomočenju mladih (Brady, Canavan in Redmond,
2016; de St Croix, 2018; Devlin in Gunning, 2009; Gormally in
Coburn, 2014; Lee, 1999). Zasnovano in pripravljeno je vnaprej,
ima opredeljene pedagoške cilje, hkrati pa se ob izvajanju
prilagaja trenutnim situacijam in uporabnikom. Je pomemben
ponudnik izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih aktivnosti
in priložnosti, prav tako pa služi kot pomemben vir informacij,
kjer mladi lahko pridobijo nasvete (Devlin in Gunning, 2009) in
podporo v zvezi z osebnimi vprašanji in težavami (Dunne, Ulicna,
Murphy in Golubeva, 2014). Mladinsko delo dopolnjuje procese
v formalnem izobraževalnem sistemu (Devlin in Gunning, 2009).
V lokalni skupnosti in družbi mladinski delavci delujejo kot
zagovorniki in zavezniki mladih (Baldridge, 2018), pri delu z njimi
pa kot partnerji v procesu učenja.
Mladinsko delo je načrtovan proces, ki ga izvajajo različne javne
ali zasebne ustanove (npr. zavodi, centri, mladinska gibanja,
klubi, prostovoljske organizacije, socialna podjetja, društva itd.).
Odvija se na lokalni, regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni
in poteka predvsem skozi prakso (Mrak in Pucelj Lukan, 2011;
de St Croix, 2018). Prostori, kjer se izvaja mladinsko delo, so
unikatni, saj povezujejo izobraževanje in lokalno skupnost ter

so komplementarni šolam in učilnicam (Baldridge, 2018; Brady,
Canavan in Redmond, 2016; Devlin in Gunning, 2009). Skupnostni
prostori so ključni za rast in razvoj mladih (Baldridge, 2018).
Mladinski delavec je most med mladim, šolo in lokalno skupnostjo,
s čimer igra pomembno vlogo v izobraževalnem in socialnem
življenju mladega posameznika (Baldridge, 2018). Za mlade
je pomemben vir zanesljivih informacij in nasvetov, poleg tega
pa utrjuje povezavo med mladimi in skupnostjo, v kateri živijo
(zaradi česar mora lokalno okolje tudi dobro poznati), ter pomaga
razvijati proaktivnost mladih v odnosu do lokalnega okolja
(Schwartz, Schwartz, Roman in Nistor, 2016). Mladinski delavci
igrajo tudi ključno vlogo pri zagotavljanju, da imajo mladi glas v
svojih skupnostih in so vključeni v odločitve, ki jih zadevajo.

Kdo ga izvaja

Za mladinsko delo je značilna uporaba raznolikih metod
ustvarjanja dialoga z mladimi, preko katerega se obravnava
izbrane tematike in se hkrati ohranja vidna učna dimenzija z jasnimi
učnimi izidi. Te metode zasledujejo načela celostnega pristopanja
k mladim kot samostojnim posameznikom z mnogimi talenti, ki je
osredotočeno na njihovo vključevanje v pripravljene aktivnosti
(Sapin, 2012). Mladinsko delo je zaradi svoje narave tudi nenehno
podvrženo improvizaciji (Gormally in Coburn, 2014) in temelji
na prostovoljnem vključevanju mladih (Dunne, Ulicna, Murphy
in Golubeva, 2014) v aktivnosti, ki so jim zanimive. Ena izmed
temeljnih predpostavk mladinskih delavcev pri njihovem delu je
aktivno poslušanje mladih, zavračanje negativnega označevanja
in stereotipiziranja ter odzivanje na potrebe, interese in izkušnje
mladih v želji po krepitvi avtonomije ter osebnem in socialnem
razvoju posameznika. Pomembna lastnost dela z mladimi je
tudi tako imenovani pozitivni pristop, ki vključuje spodbujanje
izobraževalnega razvoja mladih in pravičnih družbenih sprememb
ter soustvarja priložnosti, da se lahko vsi mladi razvijejo v polni
meri, na podlagi premika od reševanja problemov h krepitvi
veščin in pozitivnim učinkom (Sapin, 2013; Dotterweich, 2015).
Kot tako mladinsko delo temelji na participativni naravi, ki daje
mladim možnost sodelovanja pri pripravi, izvedbi in vrednotenju

Načela in
metode
mladinskega
dela
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aktivnosti ter na splošno možnost sodelovanja pri sprejemanju
odločitev, ki jih zadevajo (Gormally in Coburn, 2014; Davies, 2015;
Sapin, 2013), in posledično prevzemanje odgovornosti zanje. Prav
tako pa temelji tudi na protizatiralskem pristopu, ki je povezan
z enakostjo tako različnih skupin mladih kot tudi posameznikov
(Sapin, 2013), pri čemer mladinski delavci ne zavzemajo pozicije
tistih, ki mlade izobražujejo, temveč gre za obojestranski proces,
pri katerem so v dialogu z mladimi tudi sami podvrženi učenju
(Freire, 2019).
Poleg splošnih načel, ki določajo metode mladinskega dela,
se te razlikujejo tudi glede na vrste storitev oziroma aktivnosti
(npr. izobraževanje, svetovanje, podpora, storitve, povezane
s stanovanjsko problematiko, okoljem, mediji, prostim časom,
zdravjem itd.) (Sapin, 2013). Konkretneje rečeno med metode
mladinskega dela spadajo neformalno oziroma priložnostno
učenje, izkustvena pedagogika, svetovanje, mentorstvo in
vrstniška podpora (Dunne, Ulicna, Murphy in Golubeva, 2014), v
skladu s tem pa mladinski delavci svoje delo tudi redno vrednotijo,
reflektirajo (Gormally in Coburn, 2014) in so del supervizij, ki jim
pomagajo pri razvoju njihovega dela.
Kakovost
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Pri tem velja poudariti, da šele mladinsko delo, ki je kakovostno,
pomembno vpliva na uspešen razvoj mladih, njihovo blaginjo,
izobrazbo, zaposlitvene možnosti in zdravje, pa tudi za
primeren razvoj lokalnih skupnosti (Brady in Redmond, 2017;
Brennan, Barnett in Baugh, 2007; Devlin in Gunning, 2009).
Za doseganje primerne ravni kakovosti mladinskega dela so
pomembni visokokakovostni kadri, ki mladinsko delo izvajajo,
ter organizacijska okolja (npr. mladinski centri in organizacije),
ki mladim ponujajo pomemben prostor za udejstvovanje znotraj
njihovih skupnosti in zunaj šolskih zidov. V oba stebra mladinskega
dela je treba vlagati, saj je kakovost teh okolij močno odvisna
od trajnostnega financiranja in stabilnega zagotavljanja ostalih
ključnih virov (Minton, 2017).
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Za pripravo tega pregleda učinkov mladinskega je bil izveden
pregled relevantnih znanstvenih člankov v bazi Web of Science
(WOS), nacionalnih in evropskih zakonodajnih dokumentov
in poročil ter nacionalnih strategij v zvezi z mladinskim delom,
pri tem pa smo se osredotočili na učinke mladinskega dela na
mlade, lokalno skupnost in širšo družbo.

3.

UČINKI
MLADINSKEGA
DELA

Učinki mladinskega dela so raznoliki, saj je takšna tudi narava
mladinskega dela, ki zajema tako delo z mladimi kot enotno
družbeno skupino kot tudi delo z ožjimi skupinami mladih.
Prav tako se učinki razlikujejo glede na področja, s katerimi se
določeno mladinsko delo prepleta. Mladinsko delo vpliva tako na
osebni kot na socialni razvoj posameznika (Devlin in Gunning,
2009), njegovi učinki pa recipročno zadevajo tako posameznika
kot skupnost, v kateri živi. Ključne učinke mladinskega dela bi
lahko razdelili v naslednje skupine:

3.1 Pridobitev samozavesti, izboljšana samopodoba in
optimistično zrenje v prihodnost
Mladi skozi vključenost v mladinsko delo, ki zajema prevzemanje
odgovornosti za naloge, izražanje lastnega mnenja v skupini
in postavljanje lastnih izzivov in ciljev ter njihovo doseganje
(Zubulake, 2017), pridobijo samozavest in izboljšajo svojo
samopodobo (Devlin in Gunning, 2009). Prav tako se z
vključenostjo poveča stopnja samospoštovanja ter zviša raven
optimističnega gledanja na prihodnost. Tovrstne občutke vzbuja
tudi zavedanje, da se lahko na izvajalce mladinskega dela
obrnejo po pomoč in tam dobijo nasvete (Dunne, Ulicna, Murphy
in Golubeva, 2014).

Učinki na
osebnostne
značilnosti
posameznika
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3.2 Uspešnejše upravljanje osebnih, družbenih in formalnih
odnosov
Mladi skozi vključenost v mladinsko delo razvijajo pomembne
odnose z mladinskimi delavci, ki so med drugim njihovi zavezniki
v sistemu, ki za mlade pogosto predstavlja veliko izzivov
(Williamson, 2017), poleg tega razvijajo empatijo in medsebojno
spoštovanje ter se naučijo uspešno razreševati probleme in
konflikte, ki se pojavljajo v različnih odnosih. Postanejo ozaveščeni
glede družbenih predsodkov, stereotipov in diskriminacije. Z
vključitvijo v mladinsko delo razvijejo tesne prijateljske odnose
(Devlin in Gunning, 2009), bolje razumejo formalne odnose, se
preko sodelovanja z odraslimi, ki so lahko tudi njihovi vzorniki,
naučijo primerno izražati svoje mišljenje in občutke (Dunne,
Ulicna, Murphy in Golubeva, 2014), prav tako pa se na primer
lahko učijo odgovorne rabe družbenih omrežij, odgovornega
sobivanja v javnih prostorih itd.
3.3 Razumnejša presoja in prevzemaje nadzora nad lastnim
življenjem
Mladi se z vključenostjo v mladinsko delo čutijo opolnomočene
(Lee, 1999) in se opremijo z informacijami, znanji in socialnimi
veščinami, ki pripomorejo, da sprejemajo odločitve s pozitivnim
učinkom na njihovo življenje, s tem pa prevzemajo tudi
odgovornost in višjo stopnjo nadzora nad svojim življenjem
(Devlin in Gunning, 2009; Gormally in Coburn, 2014; YouthLink
Scotland, 2017; Williamson, 2017).
3.4 Bolj zdrav način življenja in višja stopnja informiranosti o
posledicah rabe škodljivih substanc
Mladi z vključenostjo v mladinsko delo, ki se osredotoča na
preventivo in promocijo zdravja, pridobijo tudi informacije o
zdravem življenjskem slogu (Dunne, Ulicna, Murphy in Golubeva,
2014; YouthLink Scotland, 2017) in o škodljivi rabi alkohola, tobaka
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in ostalih substanc (Lardier, Herr, Garcia-Reid in Reid, 2018). V
nekaterih primerih mladinsko delo zajema tudi spodbujanje
športne aktivnosti, pri čemer se mlade neposredno spodbuja k
aktivnostim, ki pripomorejo k zdravemu življenjskemu slogu.
3.5 Razširjanje obzorij
Mladi z vključenostjo v mladinsko delo pridobivajo nove
informacije in tudi znanje oziroma spretnosti dostopanja do
informacij. To pomembno določa njihovo razmišljanje, ki je
močno zaznamovano tudi z dejstvom, da so skozi mladinsko delo
predlogi in pobude mladih, ki izhajajo iz na novo pridobljenih
informacij ali orodij, slišani in se jih cenjeni (Gormally in Coburn,
2014; Dunne, Ulicna, Murphy in Golubeva, 2014; YouthLink
Scotland, 2017). To v celoti gledano prispeva k širjenju obzorij
mladih in skupnosti, kjer ti mladi prebivajo.
3.6 Pridobivanje novih znanj in spretnosti ter učenje njihove
rabe
Mladi imajo skozi vključenost v mladinsko delo dostop do novega
znanja in spretnosti (Gormally in Coburn, 2014; Williamson, 2017;
Zubulake, 2017) ter tudi sodelujejo pri oz. v celoti načrtujejo svoj
proces pridobivanja novih znanj in spretnosti. V tem procesu
prepoznavajo svoje prednosti in slabosti, se naučijo prepoznavati
svoj uspeh, podpirajo druge v tem procesu ter se učijo tudi rabe
pridobljenih znanj in veščin v kontekstih izven mladinskega
dela (Devlin in Gunning, 2009; Education Scotland, Scottish
Government, YouthLink Scotland, 2014; Williamson, 2017;
Zubulake, 2017).

Učinki na
profesionalne
značilnosti
posameznika

3.7 Učinkovitejše delovanje v skupinah
Skozi redno sodelovanje v skupinah mladi razvijajo medosebne
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odnose, se naučijo poslušati druge in poskrbeti, da so slišani, ter
se učijo uspešno razreševati konfliktne situacije. Sami sooblikujejo
proces sodelovanja in v njem podpirajo tudi druge ter razvijajo
kulturo povezovanja (Bradley, 2009). Uspešno delovanje v skupini
v okviru mladinskega dela se prenese tudi na delovanje v širši
skupnosti. Mladi se skozi vključenost v mladinsko delo naučijo
in opogumijo za izražanje lastnega mnenja (Gormally in Coburn,
2014), pridobijo samozavest, kar pripomore k temu, da postanejo
aktivnejši udeleženci v skupinah in v skupnosti, pri čemer se tudi
aktivno vključujejo v sprejemanje skupnih odločitev. (Devlin in
Gunning, 2009).
3.8 Izboljšani izobraževalni dosežki
S podporo, spodbudo in nasveti mladinskih delavcev lahko
mladi izboljšajo tudi svoje dosežke znotraj sistema formalnega
izobraževanja (Devlin in Gunning, 2009). Mladinski delavci lahko
namreč s svojim poznavanjem izobraževalnega sistema, ob
upoštevanju priložnosti izobraževanja v okviru mladinskega dela,
razumejo izkušnje mladih v šolah, kar pripomore k razumevanju
njihovih izobraževalnih težav in potreb. Mladinski delavci tako
lahko pomagajo mladim, da poglobljeno razmišljajo o svoji
poklicni poti in v skladu s tem tudi delujejo (Baldridge, 2018;
Dunne, Ulicna, Murphy in Golubeva, 2014).
3.9 Izboljšana zaposljivost in višja stopnja socialnega kapitala
Mladi z vključenostjo v mladinsko delo pridobivajo znanja in
spretnosti za življenje, poleg tega pa tudi krepijo svoje socialne
mreže, se vključujejo v lokalno skupnost, razvijajo solidarnost in
večajo svoj socialni in kulturni kapital (Bradley, 2009; Coburn, 2011;
Devlin in Gunning, 2009; Idecon, 2012). V okviru mladinskega
dela se lahko posvetujejo glede karierne poti ter s podporo
mladinskih delavcev postavljajo in evalvirajo svoje poklicne želje
in cilje, kar izboljšuje njihove priložnosti za zaposlitev (Devlin
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in Gunning, 2009; Dunne, Ulicna, Murphy, in Golubeva, 2014;
Education Scotland, Scottish Government, YouthLink Scotland,
2017).
3.10 Recipročen odnos med mladim in družbo ter višja stopnja
odgovornosti do širše skupnosti
Mladinsko delo vpliva na odnose mladih z lokalno skupnostjo
in družbo na splošno (Devlin in Gunning, 2009). Mladi v okviru
mladinskega dela izvajajo zelo raznolike aktivnosti, ki imajo vpliv
ne samo na njih same, ampak tudi na lokalno skupnost in njene
člane (Schwartz, Schwartz, Roman in Nistor, 2016). Mladi se skozi
participacijo v mladinskem delu počutijo vključene in pridobivajo
kompetence za aktivno participacijo v družbi (YouthLink
Scotland, 2017), širijo si obzorja in spreminjajo svoje poglede
na svet ter ustvarjajo zanimanje za svojo lokalno skupnost
(Dunne, Ulicna, Murphy in Golubova, 2014). Tovrstne izkušnje
prispevajo k večji zavzetosti za vključevanje in enakost vseh
družbenih skupin, hkrati pa prispevajo k razvoju različnih oblik
solidarnosti (npr. medgeneracijske). Na ta način mladi pridobivajo
kompetence za odgovorno življenje v skupnosti (Lee, 1999; Mrak
in Pucelj Lukan, 2011). Mladinsko delo tako spodbuja mlade k
aktivnemu in odgovornemu sodelovanju v družbi, spodbuja
občutek varnosti in krepi medosebne odnose tako v družini
kot v lokalni skupnosti (Strycharczyk et al., 2011). Metode, ki jih
uporabljajo organizacije, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, kot
so neformalno in priložnostno učenje, se širijo tudi v formalne
izobraževalne institucije v lokalnem in širšem okolju. Šole tako
pogosto sodelujejo z lokalnimi mladinskimi organizacijami, bodisi
v okviru izvenšolskih dejavnosti bodisi v okviru dejavnosti, ki so
del formalnega izobraževalnega procesa (Dunne, Ulicna, Murphy
in Golubeva, 2014).

Učinek
(neposreden)
na skupnost
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Učinek na
gospodarsko
okolje
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3.11 Boljše storitve v lokalni skupnosti in močnejše
gospodarsko okolje
Mladinsko delo, vpeto v lokalno skupnost, ki nudi podporo in
spodbudo mladim, znižuje stopnjo tveganja, da bi se mladi
posluževali antisocialnega ali (samo)destruktuvnega vedenja
(Idecon, 2012). Mladinsko delo ustvarja gospodarsko vrednost
na različne načine, vključno z ustvarjanjem novih delovnih mest,
izboljšanimi storitvami na lokalni ravni in znižanjem stroškov,
ki so povezani s pravosodnim, zdravstvenim in sistemom
socialnega varstva (Idecon, 2012, 91). Programi, namenjeni
mladim, so tako lahko uspešno implementirani s partnerstvi med
mladinskimi organizacijami, šolami, lokalnimi skupnostmi ter tudi
gospodarskimi družbami oziroma organizacijami zasebnega
sektorja (Idecon, 2012; Minton, 2017).
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4.

ZAKLJUČKI
O LOKALNEM
MLADINSKEM DELU

Na lokalni ravni mladinsko delo prinaša vzajemni razvoj mladih
in lokalne skupnosti (Baizerman, 1996; Devlin in Gunning, 2009;
YouthLink Scotland, 2017). Ponuja prostor za združevanje,
raznovrstne dejavnosti in dialog med različnimi družbenimi
skupinami. V svojem bistvu je družbena praksa, ki povezuje mlade
in okolje, v katerem živijo, prav tako pa naslavlja in pomembno
vpliva na razreševanje socialno-ekonomskih problemov v lokalni
skupnosti (Idecon, 2012). Lokalno mladinsko delo lahko ponuja
širok spekter aktivnosti, kot so aktivnosti, povezane s športom in
kulturo, aktivnosti, povezane z osebnim, socialnim in duhovnim
razvojem, in aktivnosti, ki še na druge načine spodbujajo
ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, angažiranost ipd. Skladno
s tem so se organizacije na lokalni ravni, ki ponujajo mladinsko
delo, v praksi izkazale za »vključujoča, prijazna, zabavna in
varna okolja, ki mladim ponujajo priložnosti, da se izrazijo in
nudijo nove izkušnje za učenje in razvoj s pomočjo strukturiranih
izobraževalnih in prostočasnih aktivnosti« (Fyfe, Biggs, Hunter,
McAteer in Milne, 2018). Mladinsko delo pomembno vpliva
na družbo, zlasti na lokalni ravni, saj igrajo organizacije, ki
delujejo na področju mladinskega dela, pomembno vlogo pri
ustvarjanju prostorov srečevanj, ustvarjanju stikov med ljudmi
in posledično spodbujajo družbeno kohezijo (Dunne, Ulicna,
Murphy in Golubeva, 2014). Mladi skozi udeležbo v njem dobijo
spodbudo, da sprejemajo tako pozitivne odločitve za svoj
osebni razvoj kot tudi za pozitivni razvoj družbe, take odločitve
pa pozitivno vplivajo tudi na razvoj lokalne skupnosti (Devlin in
Gunning, 2009; Williamson, 2017). Zato bi morali mlade – tudi
s podpiranjem lokalnega mladinskega dela – spodbujati, da
aktivno sooblikujejo okolje, v katerem živijo, prav tako pa bi
morali tudi organizacije, ki izvajajo mladinsko delo, obravnavati
kot partnerje v civilnem dialogu, ki zadeva mlade in skupnost.
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6.

O STRATEŠKEM
PARTNERSTVU
EUROPE GOES LOCAL

Nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji in njihovi
partnerji so se leta 2016 odločili za vzpostavitev dolgoročnega
sodelovanja. Strateško partnerstvo Europe Goes Local (Evropa
gre na lokalno raven – EGL) je bilo ustvarjeno za dvigovanje
kakovosti lokalnega mladinskega dela, zlasti preko okrepljenega
sodelovanja med različnimi deležniki, ki so dejavni na občinski
ravni.
Partnerstvo Europe Goes Local je do leta 2020 postalo platforma,
ki ponuja številne priložnosti za sodelovanje, učenje in razvoj
v lokalnem mladinskem delu. Aktivnosti se izvajajo v različnih
kontekstih od evropske do lokalne ravni v vseevropski mreži
24 držav, 200 občin in organizacij, ki se ukvarjajo z lokalnim
mladinskim delom. Vsaka država članica je oblikovala nacionalno
delovno skupino za EGL, katere namen je združevati ključne
deležnike v mladinskem delu na ravni občin s koordinacijo
nacionalnih agencij Erasmus+. Nacionalne delovne skupine
razvijajo akcijske načrte, namenjene izboljševanju kakovosti
lokalnega mladinskega dela. Ti akcijski načrti vključujejo procese
strateškega načrtovanja, mentorstvo, mednarodne študijske
obiske, seminarje in usposabljanja. Članice mreže sodelujejo
v različnih učnih aktivnostih in aktivnostih mreženja, ki so
oblikovane posebej za lokalni kontekst.
Na evropski ravni so bile v okviru projekta organizirane tri
konference, namenjene mreženju in medsebojnemu učenju. Kot
odgovor na predhodno izražene potrebe je mreža EGL ustvarila
tudi orodje, ki nudi praktične smernice za razvoj kakovosti
lokalnega mladinskega dela. Gre za Evropsko listino o lokalnem
mladinskem delu, ki je produkt skupnega dela mreže, saj je bila
pripravljena z dvema krogoma posvetovanja in razpravami na
evropskih dogodkih mreže EGL. Listina prenaša evropske politike
v praktične smernice in lahko služi kot seznam za preverjanje
kakovosti v lokalnem mladinskem delu.
Judit Balogh
vodja projekta
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O IZDAJATELJU

MOVIT izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU) na
področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo
III., ki se je nadaljeval s programom Mladina (2000–2006), programom Mladi v
akciji (2007–2013) ter Erasmus+: Mladi v akciji (2014–2020), leta 2018 pa je dobil v
upravljanje tudi novi program Evropska solidarnostna enota.
V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in
omogoča pridobitev podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu,
istočasno pa izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega
učenja, še posebej pa tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi
evropskega sodelovanja na področju mladine. Program Evropska solidarnostna
enota je ta področja razširil še na druga področja in akterje, kot so organizacije,
institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z namenom krepitve
družbene kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi.
Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodesk-a,
brezplačnega infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade.
Namenjen je tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsak-danjem delu
srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem, učiteljem, mladinskim
delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri iskanju informacij se lahko tako
vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali katerega izmed regionalnih Eurodesk
partnerjev.
Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe Resource
Centre, ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi drugimi
ukrepi, orodji in viri spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji iz držav Zahodnega
Balkana v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.
V sodelovanju s pomembnimi akterji in ob pomoči bazena trenerjev, akrediterjev in
regionalnih kontaktnih točk programa prispeva tudi k razvoju mladinskega dela in
mladinske politike v regiji.
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