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BPE: Kako lahko mladinsko delo podpre migrante, begunce in 

prosilce za azil 
Drugo srečanje nacionalne delovne skupine  

ponedeljek, 25. september, 2017, 13:00 – 17:00, Movit, Ljubljana 

 

 

 

 

Prisotni na sestanku: 

1. Udeleženci Peer Learning konference v 

Amsterdamu: 

 Arne Zupančič, Rog, KD Gmajna 

 Aigul Hakimova, Rog, KD Gmajna  

 Barbara Hvastija Kunc, Urad vlade za mladino 

 

2. Člani nacionalne delovne skupine: 

 Romana Zajec, Zavod Apis 

 Vanja Metelko, SGLŠ Postojna 

 Tatjana Hvala, MC Postojna 

 Jana Milovanovič, Društvo Terra Vera 

 Nataša Kunej, Društvo Terra Vera 

 Jaka Matičič Slovenska Filantropija 

 

3. Predstavnik mladih migrantov 

 Mujtaba Bakhshi, SGLŠ Postojna 

 

Opravičeni člani nacionalne delovne skupine: 

 Jaka Kovač, Slovenska Filantropija 

 Brigita Juhart, Urad Vlade za komuniciranje 

 Dragana Kosič Petrovič, Dijaški dom Postojna 

 Teja Kuk, Zavod Global 

 Emina Hadžič, Zavod Krog 

 Lea Kovič, Mladinski center Litija 

 Barbara Zupan, Urad vlade za mladino 

 Kamal Izidor Shaker, poslanec DZ 

 Marko Pavlovič, MC Zagorje ob Savi 

 Mija Javornik, Ministrstvo za izobraževanje  
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Namen srečanja: 

 
• predstavitev dosedanjega poteka projekta, kje smo sedaj, kakšni bodo naslednji koraki;  
• umeščanje dela z zelo ranljivimi skupinami oz. migranti v okvire mladinskega dela; 
• zbiranje potreb akterjev za slovenski doprinos na evropski konferenci v Amsterdamu, ki je 

potekala prvi teden oktobra; 
• predstavitev rezultatov raziskave (zaključki dobrih praks) in srečanja raziskovalcev v Bragi; 

• razprava o orodjih in metodah, ki jih akterji že uporabljajo pri delu z migranti in kaj bi 

potrebovali za še uspešnejšo delo. 
 

Potek srečanja:  

 
13:10 - 13:30: predstavitev poteka projekta Becoming part of Europe 

13:30 – 13:50: kratek pregled zbranih dobrih praks v Sloveniji 

13:50 - 14:00: uporabnost programa E+: MvA, možnosti OLS licence za jezikovno podporo 

14:00 - 15:00: pregled dobrih praks na evropski ravni in navezava na mladinsko delo  

15:00 - 15:30: odmor za kavo 

15:30 - 15:45: struktura in okviri mladinskega dela, razprava o idejah in značilnostih 

mladinskega dela in umeščanje dela z ranljivimi skupinami  

15:45 - 16:15: potrebe in izzivi za uspešnejše mladinsko delo z mladimi migranti 

16:15-16:45: metode mladinskega dela za delo z ranljivimi skupinami  

16:45 - 16:50: predstavitev projekta Aware and Active 

16:50 - 17:00: evalvacija 

 

Fasilitacija srečanja: 

Srečanje sta vodili Mojca Kambič, raziskovalka v okviru projekta Becoming part of Europe in Živa 

Mahkota, koordinatorka projekta na nacionalni ravni. Raziskovalka je predstavila zaključke zbranih 

dobrih praks na nacionalni ravni in novice iz srečanja raziskovalcev v Bragi na Portugalskem. 

Koordinatorka projekta je predstavila potek projekta in glavni namen Peer Learning konference v 

Amsterdamu. Zadnji, interaktivni del, je bil namenjen medsebojnemu deljenju realnosti in izkušenj in 

umeščanju dela z ranljivimi skupinami (migranti) v okvire mladinskega dela.  

 

Uporaba spletne jezikovne podpore OLS (Online Linguistic Support) za begunce in prosilce za azil 

 

Raziskovalka je predstavila možnosti v okviru programa Erasmus +, področje mladina in jezikovne 

podpore OLS, ki je trenutno na voljo v 18-ih evropskih jezikih. Udeleženci so dejali, da bi bila lahko 

uporaba tovrstne spletne jezikovne podpore OLS potencialno zanimiva za migrante in prosilci za azil, 

zaradi prihodnjih kariernih interesov se zdi najbolj verjetno zanimanje za učenje nemščine. Če bi med 

begunci in prosilci za azil obstajal interes za spletno učenje enega od tujih jezikov, ki je na voljo, nam 

pišite na mojkam@gmail.com oz. ziva.mahkota@mva.si. Več o OLS na: 

https://www.youtube.com/watch?v=PLw1cZEqB5w  

 

 

mailto:mojkam@gmail.com
mailto:ziva.mahkota@mva.si
https://www.youtube.com/watch?v=PLw1cZEqB5w
https://www.youtube.com/watch?v=PLw1cZEqB5w
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Dobre prakse iz Slovenije: 

 

Dva primera socialnega podjetništva za migrante in begunce (Terra Vera in Zavod Global); 

Predstavnica Terra Vere je predstavila njihov projekt in pri tem izpostavila, da delajo z migranti, ki 

imajo visoko motivacijo in so pripravljeni veliko vložiti v svojo prihodnost, so med najbolj trdoživimi in 

s tem najmanj ranljivi v skupini beguncev. Z njimi dosegajo zelo dobre učinke, saj so k sodelovanju 

povabili strokovnjake na področju ročnih spretnosti, ki se jih učijo (lončarstvo, mizarstvo), hkrati pa se 

strokovnjaki tudi na področju trženja. Poudarila je tudi, da imajo partnerje v projektu v Veliki Britaniji, 

ki ima zaradi svoje kolonialne zgodovine veliko izkušenj z vključevanjem ljudi iz drugih kultur in veliko 

strokovno doprinesejo k projektu.  

Sami imajo z migranti in s sprejemanjem migrantov v družbi zelo pozitivne izkušnje. Njihovi projekti so 

vzniknili iz potrebe, ki se je pojavila v lokalnem okolju z begunskim valom.  

 socialno podjetništvo se je razvilo organsko 

 z ranljivimi skupinami delajo že od nekdaj, potem se je zgodila »meja« in stvari so se začele 

odvijati tudi s skupino migrantov 

 pri prijavi v program E+: mva so iskali stične točke s programom, ob tem pa ohranjali lastno 

poslanstvo 

 povezovali so tako akademski svet kot prakse 

 delujejo na področju socialnega podjetništva, 

 ciljna skupina s katero delajo (migranti iz Kotnikove) so zelo odporni in si želijo delati 

 pomembno se jim zdi sodelovanje z različnimi deležniki (rokodelci, mizarji, lončarji, Fakulteto 

za modo in tekstil …) 

 

Brezplačna učna pomoč v obliki različnih prostočasnih aktivnosti za (potomce) migrantov/-e 

(Pekarna magdalenske mreže Maribor); 

 

Nogometni turnir Brcnimo rasizem! (Kick racism!) (Mladinski center Zagorje ob Savi); 

Usposabljanje za mladinske delavce Digital storytelling as a tool in youth work with vulnerable 

groups (APIS); 

 Video, fotografija, glasba: ključne so različne perspektive pripovedovanja zgodb, da lahko 

predstavniki ranljivih skupin predstavijo zgodbo iz svoje perspektive  

 Organizirani so bili različni moduli (foto, video) kot orodja, s katerimi lahko posamezniki 

povedo svojo zgodbo 

 Poudarek na sami diseminaciji zgodb (razstava v Parlamentu, SAZU-ju) 

 

Mladinska izmenjava o medkulturnem učenju, spoznavanju medsebojnih razlik, mehkih veščin, 

različne prostočasne popoldanske aktivnosti za otroke beguncev in otroke iz lokalne skupnosti ter 

njihove starše, promocija mladinskega dela med mladimi, s poudarkom na beguncih in prosilcih za 

azil (Slovenska filantropija); 

Predstavnik Filantropije je poudaril, da v okviru njihove organizacije poteka mnogo projektov na temo 

vključevanja migrantov, sami pa so zelo povezani z azilnimi domovi, begunci, imajo dobro mrežo in 

med seboj dobro sodelujejo. Poudaril je pomen, da mladim mladinskim voditeljem zares prevzamejo 

vlogo vodenja, saj tako dobijo pravo motivacijo in opolnomočenje za nadaljnje delovanje, projekte v 

prihodnje.    



 

 

Becoming a part of Europe project: How youth work can support migrants, refugees and asylum seekers  code 580420- EPP-1-2016-1-IT-EPPKA3-

IPI-SOC-IN 

 

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union-  
Strand 3: Networking of Erasmus + National Agencies (Lot 2) 

 

Sklop projektov dveh izmenjav, EVS-a in strateškega partnerstva na temo spodbujanja strpnosti, 

vključevanja in medkulturne solidarnosti med mladimi in lokalno skupnostjo (Mladinski center 

Trbovlje) 

 

Predstavitev analize dobrih praks na evropski ravni 

 

V študijo so bile vključene prakse devetih držav (Nemčija, Italija, Švedska, Francija, Malta, Belgija 

(flamski del), Nizozemska, Slovenija, Portugalska). 

Podlaga za raziskavo je bilo 115 primerov dobrih praks na področju mladinskega dela z begunci, 

migranti, prosilci za azil (BMPA), 16 intervjujev z begunci ter več študijskih obiskov med člani delovne 

skupine. 

Izsledki ponujajo zanimiv vpogled v vlogo mladinskega dela pri podpori ranljivih skupin mladih, hkrati 

pa predstavlja tudi poskus znanstvenega pristopa k obravnavi tovrstnega mladinskega dela. 

Rezultati raziskave: 

• »Idealnotipski« mladinski delavec se glede na izsledke dobrih praks pri svojem delu z 

begunci, prosilci za azil in migranti kaže v vlogi mediatorja, moderatorja in trenerja ter deluje 

v smeri horizontalnega posredništva, mlade begunce dojema kot enakovredne partnerje pri 

iskanju novih rešitev in ustvarjanju skupnetranskulturne skupnosti. 

• Pri tem velik poudarek namenja aktivnostim, povezanim s komunikacijo, s čimer vzpostavlja 

zaupanje, kot uspešno se kaže izumljanje novih komunikacijskih metod in diskurzov, 

osvobojenih predsodkov. S krepitvijo vzajemnega razumevanja prispeva k spremembam na 

različnih ravneh skupnosti, njegov cilj je preko različnih orodij in metod vzpostaviti 

odgovornost in proaktivnost mladih beguncev, prosilcev za azil in migrantov. 

• Na osnovi dobrih praks se kaže tudi usmerjenost mladinskih delavcev v brisanje mej med t.i. 

visoko/dominantno kulturo in kulturami ostalih etničnih skupnosti.  

Odziv raziskovalcev/mladinskih delavcev na predstavitev izsledkov raziskave v Bragi: 

 Metode dela z mladimi so univerzalne, načela mladinskega dela enaka za delo z vsemi 

skupinami, pretirano izpostavljanje specifičnih »prijemov« pri delu z begunci in migranti je 

lahko problematično. 

 Tovrsten metodološko-raziskovalen pristop k mladinskemu delu je lahko redukcionističen, saj 

mladinske delavce in samo mladinsko delo percepira zelo atomizirano, izolirano od 

specifičnih kontekstov in omejitev ter nacionalnih in kulturnih realnosti. Mladinsko delo se ne 

odvija v izoliranem laboratoriju, prav tako je potrebno na podobno kompleksen način 

pristopati k razumevanju ciljnih skupin, še posebej, ko govorimo o ranljivih skupinah mladih. 

 Izpostavljajo tudi težave in omejitve, s katerimi se soočajo pri svojem delu z mladimi in ki jih 

raziskovalci niso v primerni meri naslavljali. Da bi ohranili soustvarjalno naravo mladinskega 

dela, interaktivnost, medsebojno povezovanje in sodelovanje med mladimi, mladinskimi 

delavci in drugimi člani družbe, je namreč potreben nenehen družbeni pritisk na politiko in 
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javno mnenje. Poudarjajo, da pri njihovemu delu kot pomembna ovira še vedno ostajajo 

redne administrativne obveznosti v pisarnah, pravni / birokratski postopki, pomanjkanje 

kadra in finančnih sredstev, pomanjkanje strateških usmeritev in trajnostne naravnanosti, 

solidarnosti in sprejetosti s strani širše družbe ter s tem povezane okrnjene možnosti 

zaposlovanje BMPA ter težave z njihovim duševnim zdravjem. 

Priporočila članov nacionalne delovne skupine:  

 

 velika potreba po medsebojnem mreženju, deljenju izkušenj – intervizija; 

 mladinski delavci, ki delajo z migranti, zaradi prevelike intenzivnosti dela pogosto 

pregorevajo, saj delajo z njimi že dalj časa, njihove zgodbe se jih osebno dotaknejo, pogosto 

so dosegljivi na telefon 24h na dan; 

 potrebna bi bila sistemska ureditev, ki bi tovrstne situacije preprečevala, koristna bi bila tudi 

supervizija. Supervizija je sicer v bolj stabilnih organizacijah zagotovljena že nekaj časa 

(Slovenska Filantropija), drugje pa jo pogrešajo, ali manko zapolnijo z neformalno intervizijo 

in pogovori s sodelavci; 

 nekateri akterji (Second Home) so izpostavili, da delujejo kot servis za begunce, njihov cilj pa 

je, da bi se begunci opolnomočili in bi bil njihov »servis« zgolj prehodne narave. Hkrati bi k 

sodelovanju radi pritegnili več »večinskega« prebivalstva, kar bi pripomoglo k hitrejši in 

uspešnejši integraciji; 

 pri delu z begunci upoštevati, da so njihove skupnosti večinoma mnogo tesneje prepletene in 

je njihov pogled na »delo v korist skupnosti« veliko bolj samoumeven, kot je pri nas, kjer tudi 

prostovoljci rabijo določeno spodbudo.  

 

Dodatna priporočila, poslana po elektronski pošti: 

 

 metode za preprečevanja rasizma in nestrpnostmi MED samimi skupinami beguncev in 

posamezniki iz različnih okolij. S tem se veliko srečujemo pri svojem delu, vemo, da so 

posamezniki iz ranljivih skupin zaradi svoje izpostavljenosti in predsodkov večinske skupnosti 

še toliko bolj nagnjeni k temu, da svoje frustracije izživljajo nad drugimi; 

 ključno je, da se začne v tovrstne posvete vključevati begunce, saj najbolj vedo, kaj 
potrebujejo, čez kaj vse gredo. Je kar nekaj takih, ki sodeluje pri pripravi aktivnostih za mlade; 

 tudi v vodenje delavnic za mlade je koristno vključevati begunce (lahko sprva kot 
prostovoljce, kasneje se jih plača), tako se jih tudi usposablja za vodenje, dobijo reference in 
veščine; 

 smiselno bi bilo tudi organizirati dogodek, ki bi dal več glasu beguncem – npr. World caffe 
kamor se povabi odločevalce iz ministrstev, nevladnike, begunce in se ga zapelje tako, da se 
ne bi sprevrglo v obtoževanje in pregovarjanje, ampak medsebojno poslušanje; 

 možnost uporabe nenasilne komunikacije kot orodja, ki bi beguncem prišlo prav pri soočanju 
a sovražnim govorom.  
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Evalvacija srečanja:  

 

V večini so bili udeleženci s srečanjem zadovoljni. Bolj kot s prvim, bolj teoretičnim uvodom in 

umestitvijo projekta v kontekst, se jim je zdel zanimiv drug del o navezavi na mladinsko delo, kjer so 

imeli možnost deliti svoje izkušnje, realnosti. Na koncu se je izkazalo, da je srečanje še prekratko, da bi 

lahko podelili vse izkušnje in izmenjali vsa mnenja. Zaključimo lahko, da obstaja velika potreba po 

prostoru, ki bi mladinskim delavcem, ki delajo z ranljivimi skupinami omogočal delno strukturiran 

proces izmenjave mnenj, delno je to tudi kompenzacija za pomanjkanje strukturnih rešitev, nudenja 

supervizije itd. Kljub vsemu, pa si akterji za to v svojem prenatrpanem urniku precej težko vzamejo čas, 

ki ga raje namenijo delu s svojo skupino mladih.  


