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In zato tudi čedalje bolj dvomim,
ja, tako bom zapisal, v akterje
mladinskega dela. Tako v Sloveniji, kot v Evropski uniji. In bolj ko
o nas razmišljam, bolj sem razočaran. Pa da ne bo pomote, nisem razočaran kar tako, povprek.
Še vedno sem prepričan, da večina srčnih mladinskih delavk in
delavcev opravlja hvalevredno
mladinsko delo. Hvala vam, ker
ne pozabljate, zakaj in kaj je kakovostno mladinsko delo.
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Razočaran sem nad tem, da nismo sposobni jasne refleksije,
kje smo in kam želimo iti. To, da
je na evropski ravni zasledovanje, pozor, javnega interesa v
mladinskem delu odgovor na
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vse družbene izzive, s čimer se spreminjajo prioritete sem in tja, ne preseneča. To je bilo in bo. Preseneča to, da vodstva mladinskih organizacij in organizacij za mlade temu čedalje bolj slepo sledijo
in le redko, preredko srečam koga, ki reče: »Samo
malo, stop, ustavimo se! To ni v duhu poslanstva
naše organizacije in mi se tega ne gremo!« Ob tem
dogajanju na evropski ravni pa na nacionalni ravni
ni jasne strategije in usmeritve glede zasledovanja
javnega interesa v mladinskem delu. Zopet – da
ne bo pomote – cilji in nameni mladinskega dela
so jasni in konec koncev so jih vedno in jih bodo
tudi v prihodnje postavile organizacije same. Jaz
ves čas govorim o javnem interesu v mladinskem
delu. Le na to, z nami ali brez nas, lahko in tudi bosta vplivali Evropska unija in država. In (le) evropske cilje in prednostne usmeritve (niti ne nujno v
mladinskem delu) moramo zasledovati v okviru
programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji. Če
so bili pretekli samostojni evropski programi na
področju mladine in je danes še vedno Erasmus+:
Mladi v akciji tudi podpora razvoju mladinskega
dela, zaradi česar je lahko Movit igral in odigral izredno pomembno podporno in razvojno vlogo v
mladinskem sektorju v Sloveniji, se vloga programa in s tem Movita spreminja.
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Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da naredimo na nacionalni in s tem na lokalnih ravneh
v Sloveniji korak naprej. Pa saj menda to zmoremo! In tudi s tem namenom, da spodbudimo
refleksijo vsakega akterja posebej in vseh nas
skupaj, kje smo in kam gremo s kakovostnim
mladinskim delom, smo pripravili to strokovno
in vsebinsko izredno močno številko Mladja.
Tokrat se ne gre za mlade. Pač pa za kakovostno mladinsko delo v Sloveniji.

Uroš Skrinar, MOVIT

UVODNIK
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REFLEKSIJE

ne zato, ker ne bi verjel v mladinsko delo in njegove jasne
cilje. Marveč zato, ker še vedno ne vem, kaj je javni interes v
mladinskem delu v Sloveniji.

Priznam. Ne pomnim, da bi mi
kdaj bilo tako težko, kot mi je
tokrat, napisati uvodne besede
k tej pomembni številki Mladja, ki
je v celoti posvečena kakovosti
v mladinskem delu. Ne zato, ker
to Mladje sovpada z 20. obletnico Movita in je s tem posebna,
jubilejna številka in zato verjetno
ne čudi, da je v celoti posvečena kakovostnemu mladinskemu
delu – za kar si je, si in si bo tudi v
prihodnje Movit prizadeval, sicer
čedalje težje, v okviru progama
Erasmus+: Mladi v akciji. In tudi
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Kljub vsemu, vsej tej pestrosti, še
vedno velja, da je mladinsko delo
predvsem prostor vzgoje in učenja
v prostoru med in naokoli družine
in šole. Še vedno velja, da je njegov namen in s tem tista najširša
vloga posvečena podpori integracije vedno novih generacij mladih v
življenje družbe v skladu z njenimi vrednotami
ter podpori opolnomočenju mladega odraščajočega človeka, da bi se v družbi kolikor toliko
uspešno znašel v vseh zelo različnih, včasih
celo konfliktnih vlogah, ki naj bi jih vršil v svojo
in korist družbe. Zato je – na ravni načel – mladinsko delo kljub vsej svoji raznolikosti v pojavnosti vsebin in oblik, ki jih velikokrat narekujejo
tudi potrebe različnih pristopov do posameznih
ciljnih populacij, še vedno prostor vzgoje, ki ga
spremlja tudi proces učenja. Ali pa proces učenja, v katerem je tudi veliko vzgoje.

delovanjem zasledujejo sorazmerno ozke cilje,
kot si jih zastavljajo javne politike, a tudi – in v
nekaterih okoljih vse bolj – s krepitvijo javnih
služb. Seveda v okviru mladinske politike, kjer
naj bi mladinsko delo predstavljalo poglavitno orodje, predvsem pa mladinskemu sektorju
specifično lastno orodje doseganja ciljev mladinske politike.

Zadnjih dvajset let pa na njegovo vlogo in pomen v evropskih družbah še najbolj vplivajo javne politike, začenši s tem, da je vse več podpore javnih sredstev dosegljive tistim, ki s svojim

Vedno znova si je vredno ogledati začetke
»mladinskega dela« in s tem začetke ene izmed
najstarejših še danes delujočih mladinskih organizacij. Združenje mladih krščanskih moških
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SPREMINJAJOČA SE VLOGA
MLADINSKEGA DELA
Kakor koli se obrača, se mladinsko delo vedno
srečuje z izzivi svojega časa, kot jih družba na
tej ali oni ravni svoje organiziranosti ali funkcioniranja določa kot prednostne izzive. Pač tisto,
kar naj bi v nekem času predstavljajo največjo
bariero za vključevanje v družbo na eni strani,
na drugi strani pa, kar se je zdelo, da je največji
manko, ki ga mladi niso mogli ali zmogli prinesti
iz drugih prostorov odraščanja.

(YMCA) je odgovor na potrebe, ki jih je ustvarila industrijska revolucija in množico mladih, ki so se s podeželja
selili v industrijska središča, v tem konkretnem primeru v
London. Iz podeželskega okolja z veliko socialno kontrolo v »Sodomo in Gomoro«, kot je kdo takrat tudi poimenoval izzive življenja v teh urbanih središčih. Z večernimi
krožki branja Svetega pisma in razprav o prebranem se
je želelo dosegati dvoje – na eni strani vzpostavljati moralne vrednote in sodelujoče utrjevati v življenju v skladu
s temi vrednotami, zelo praktična pa je bila tudi spodbuda k učenju branja in posledično tudi pisanja. Ideja Baden-Powella o skavtskem gibanju ima veliko skupnega
s spodbujanjem patriotskega občutka in dolžnosti mladega fanta do domovine na eni strani, na drugi strani pa
s spodbujanjem zdravega načina življenja, tudi z veliko
gibanja v naravi. To pa lahko povežemo tudi z večanjem
psihofizičnih sposobnosti za (tudi) vojaško službo. Vendar
pa vse do prve svetovne vojne težko govorimo o kakšni
javni politiki do mladih in njihovi integraciji v družbo, ki
presega šolski prostor. Organizacija mladinskega dela je
bila predvsem stvar civilne družbe, vključno s političnimi,
predvsem socialističnimi in socialdemokratskimi strankami, toda tudi različnih pobud, ki so se odvijale znotraj razvejanega življenja v navezi z različnimi cerkvami. Vsem
pa je bilo skupno, da so v svojem osrednjem poslanstvu
videle predvsem vzgojo, seveda temelječo na tej ali oni
specifični – še največkrat nazorski ali politični – usmeritvi
družbene realnosti.
Čas med obema vojnama je svojevrsten vrhunec mladinskega dela v mladinskih gibanjih, ko je bilo gibalo
mladinskega dela marsikje s svojim osrednjim namenom
posvečeno krepitvi nacionalne identitete. V kontekstu po
prvi svetovni vojni na novo nastalih držav in siceršnjega
zaokrožanja nacionalnih prostorov to ni presenetljiv pojav. Akademska zveza vsepoljske mladine (pol. Związek
Akademicki Młodzież Wszechpolska) je morda tipičen
primer takšnega razvoja. V kontekstu Kraljevine Jugoslavije, še posebej po uveljaviti diktature kralja Aleksandra,
so prominentno vlogo velikih mladinskih gibanj nosili Sokoli in Zveza skavtov Kraljevine Jugoslavije, seveda tudi
kot del prizadevanj za nastanek jugoslovanske nacije. V
tem obdobju se prvič vzpostavlja jasna povezava med
javnimi politikami in mladinskim delom, ki zaradi svoje
zmožnosti prispevanja k ciljem javnih politik tudi doživi
podporo teh politik.
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AKTUALNO

Tokrat o vlogi mladinskega dela, ki naj bi res bila njegova vloga. Pa je
takoj jasno, da že nekaj časa o mladinskem delu ni mogoče govoriti
v ednini, le še v množini. Polje mladinskega dela je postalo zelo široko – od še vedno močnih tradicionalnih vsebin in oblik, recimo v članskih organizacijah, kot so skavtske organizacije, vse do delovanja zelo
specializiranih ustanov, ki so v svojem ustroju zelo daleč od klasičnega
mladinskega dela, v izvajanje svojega poslanstva pa vključujejo vse več
prvin, ki so bile sprva zelo lastne tradicionalnemu mladinskemu delu.

AKTUALNO

LOV
ZA NEULOVLJIVIM

AKTUALNO

V času tektonskih sprememb s padcem Berlinskega
zidu je umeščenost mladinskega dela v vidik državljanske vzgoje zelo razviden tudi iz delovanja Mladinskega
direktorata Sveta Evrope, kjer je bila praktično vsa pozornost usmerjena v podporo razvoju novih demokracij,
znotraj tega okvira pa spodbujanju in podpori nastajanju
mladinskih združenj različnih interesnih, nazorskih ali političnih usmeritev v teh državah – vse iz podmene, da
ima mladinsko delo v različnih okvirih pomembno vlogo
pri ohranjanju pluralne družbe. A istočasno se je s spodbujanjem nastajanja mladinskih svetov podpiralo tudi sodelovanje mladinskih organizacij različnih usmeritev. V ta
bolj prisotna težnja po uveljavljanju kazalnikov učinkov
mladinskega dela.
Širjenju in tudi spreminjanju pričakovanj do vloge in namenov mladinskega dela smo bili priča tudi skozi razvoj
evropskih programov na področju mladine. Od začetnega Mladi za Evropo z jasno pričakovanim prispevkom k
ustvarjanju okolja, v katerem bo zaživela evropska družba (namesto evropskih družb), potem skozi vse bolj prisotno potrebo po odgovarjanju na izzive integracije mladih v družbo do – najbolj očitno v sedanjem mladinskem
poglavju programa Erasmus+ – zelo velike pozornosti na
krepitev sposobnosti umeščanja mladih na vse zahtevnejši trg dela.
Vendar gre zadnja pobuda Evropske komisije in sedaj
nastajajoča Evropska solidarnostna enota (ESC) zopet v
marsičem naprej, pravzaprav nazaj k ideji programa Mladi za Evropo, saj je zopet v ospredju uveljavljanje solidarnosti kot lepila evropskih družb, solidarnost kot podstati
evropske družbe.
RAZLIKE V EVROPI
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čas sodi tudi nastanek Mladinskega sveta Slovenije. Za
razliko od marsikatere druge »nove demokracije« tistega
časa pa je potrebno ugotoviti, da prav veliko novih mladinskih organizacij v Sloveniji ni nastalo.
Danes je mladinsko delo predvsem množina. Tudi v
svojih vlogah, ki naj bi jih igralo, oziroma namenih, zaradi katerih se izvaja. Od sredine devetdesetih let dalje,
predvsem pa z objavo Bele knjige Evropske komisije, se

na evropski ravni vse več govori o mladinskih politikah,
a tudi o mladinskem delu. Predvsem v kontekstu njegove čim večje učinkovitosti, iz česar izhaja tudi razprava
o »profesionalizaciji mladinskega dela«, o potrebi po
večjemu zamahu, o krepitvi tistih, ki delajo z mladimi v
kontekstu mladinskega dela, pa naj se jim reče mladinski voditelji ali mladinski delavci. Del te zgodbe je prehajanje od priložnostnega učenja v mladinskem delu do
neformalnega izobraževanja, kot je del zgodbe tudi vse
6

Toda umeščenost mladinskega dela se v različnih državah zelo razlikuje. Na to, kakšno vlogo in namen se
pripisuje mladinskemu delu – vsaj v okviru javnih politik
–, zelo vpliva sam kulturni in zgodovinski razvoj posameznega okolja, predvsem pa siceršnji obstoj instrumentarija v obliki javnih služb za to ali ono potrebo tako posameznikov kot družbe in njihov morebitni monopol.
Tu obstajajo izredne razlike, recimo med razvojem v britanskem okolju, kjer marsikaj, ne samo mladinsko delo,
temelji na samoorganizaciji v okviru »dobrodelnih organizacij in pobud«, ter na primer slovenskem okolju, ki ima
za marsikaj enakega ali podobnega dobro razvejano
mrežo javnih služb.
december 2017

Velike so razlike v razumevanju, kdaj je primeren čas in
prostor, da oblast poseže z organizacijo javnih služb za
kako potrebo. Tako imamo okolja, kjer javne službe polnijo tisti prostor, ki ga ne zmore pokriti civilnodružbena
organiziranost in njena prizadevanja, na drugi strani pa
imamo situacije, kjer se kaj »civilnodružbenega« v obliki
dejavnosti društva uspe s svojimi »storitvami« razviti le,
če tega prostora ne zaseda kakšna javna služba.
Razlike so recimo med okolji, kjer je mladinsko delo povsem (na primer Nizozemska) ali pa predvsem (Finska)
pristojnost lokalnih oblasti. Ravno razlike v vlogi lokalnih
oblasti so eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na
različno vlogo mladinskega dela, kot se jo pričakuje v
posameznem okolju. In potrebe – tako mladih kot skupnosti – v velikih urbanih okoljih in manjših podeželskih
skupnostih so lahko zelo različne. Razlike so tudi zaradi
dediščine preteklosti. Na primer v Estoniji pomemben
del razumevanja mladinskega dela izhaja iz obstoja t. i.
hobi hiš, vzpostavljenih s strani estonskih lokalnih skupnosti še v času Sovjetske zveze, ki so nudile prostor za
prostočasne dejavnosti mladih izven šole oziroma doma.
Na nek način tudi nastanek mladinskih centrov v Sloveniji danes sledi izkušnji preteklosti, ki smo jo poznali pod
imenom centri za prostočasne mladinske aktivnosti.
Razlike so v definiciji ciljnih populacij mladinskega dela.
Pri nas je v okviru Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju najširši okvir postavljen med mladimi od
15. do 29. leta. Marsikje drugje je spodnja meja bistveno
nižja, tudi v evropskih programih se možnosti za sodelovanje odpirajo pri 15 letih.
Dejstvo pa je, da imajo javne politike vse večja pričakovanja do mladinskega dela. Seznam izzivov, na katere naj
bi odgovarjalo mladinsko delo, je vse daljša. In vse bolj
se veča pritisk na učinkovitost, vsaj tam, kjer je posredi
javni denar. Marsikaj preprosto izgine, ker prinaša pre-

AKTUALNO

Namen mladinskega dela – vsaj ko gre za mednarodno
mladinsko delo – je zelo jasen tudi v kontekstu evropskih programov na področju mladine, ki se začnejo ob
koncu osemdesetih let dvajsetega stoletja. Sodelovanje
v projektih mladinskih izmenjav naj bi prvenstveno prispevalo ozaveščanju o evropski identiteti mladih v Evropi, njihov globalni cilj dela z mladimi pa naj bi predstavljal
prispevek k oblikovanju evropske družbe – pač v kontekstu političnih procesov, ki so pripeljali do Maastrichtske
pogodbe.

Takrat se vsaj na mednarodni ravni prvič začne tudi poudarjanje nujnosti odprtosti programa za vse, kar pomeni
začetek bolj ali manj aktivne politike vključevanja mladih z manj priložnostmi. A znotraj konteksta Evrope je
program Mladi za Evropo izhajal iz predpostavke, da gre
za komplementarni program številnim takrat obstoječim
meddržavnim sporazumom o sodelovanju, ki so se v
praksi osredotočali na izmenjave mladih med državami
podpisnicami.

7

AKTUALNO

Vendar se po prvi svetovni vojni začne razvoj tudi drugačnih gibanj, recimo bolj pacifistično nastrojenih, ki
morda niso mladinske po imenu, a mladi v njih tvorijo
veliko večino. Recimo Service Civil International z idejo
čezmejnega prostovoljstva in vzpostavljanjem koncepta
»civilnega služenja človeštvu« namesto vojaškega služenja domovini ali pa Krščansko gibanje za mir (MCP),
ki v svojih začetkih predvsem cilja na zbliževanje med
francoskim in nemškim ljudstvom v razmerah po koncu
prve svetovne vojne in ob francoski začasni upravi v delu
Porenja.

REVIJA MLADJE

AKTUALNO

Šport in aktivnosti v naravi so bile vedno sestavni del
metod in pristopov v mladinskem delu, športnim klubom
pa se kakšne vloge v kontekstu mladinskega dela ni pripisovalo. To, da se sedaj v športnih klubih zares dogajajo vzgojne in učne vsebine, ki daleč presegajo klasični
namen udejstvovanja v športnih klubih, je res novost. In
da je bilo izhodišče prav potreba po integraciji mladih
z zelo različnimi kulturnimi, socialnimi in drugimi ozadji,
tudi ne gre dvomiti. Toda pri tem, da je bilo to mogoče,
da je zaživelo, so igrali pomembno vlogo tudi veliki, na
primer nemški nogometni klubi, ki so se javno in z zelo
konkretnimi aktivnostmi zoperstavili marsičemu, za kar
ni prostora v demokratični družbi. Recimo nestrpnosti in
sovražnemu govoru.

Howard Williamson,
profesor za evropsko mladinsko
politiko na Univerzi južnega
Walesa v Veliki Britaniji

NAMESTO ZAKLJUČKA
In če je kdo pričakoval jasen in glasen odgovor na v začetku zastavljeno vprašanje o tem, kakšna naj bo vloga mladinskega dela v slovenskem kontekstu, je sedaj
lahko razočaran. Pravzaprav lahko ta odgovor ponudi le
mladinski sektor sam, toda tudi z upoštevanjem vsega
tistega, kar sistemi – v tej ali drugi javni politiki – že ponujajo in zagotavljajo kot pomoč in podporo mladostniku
in njegovim staršem pri odraščanju, pri integraciji v različne vidike življenja odraslega. Vendar tudi ne gre, da bi
sedaj vse, kar je danes v mladinskem sektorju, vzeli za
mladinsko delo.

Z mladinskim delom se na različne načine in na različnih ravneh
ukvarjam že od šestdesetih let
prejšnjega stoletja. V začetnem
obdobju je šlo predvsem za odprto mladinsko delo na lokalni ravni, v zadnjem času pa se
osredotočam bolj na raznolikost
oblik mladinskega dela in strateško načrtovanje za prihodnost.
Nekateri bralci se bodo morda
spomnili, da sem bil glavni poročevalec tako za prvo kot za
drugo Evropsko konvencijo o
mladinskem delu in član pripravljalne skupine, ki je oblikovala
Priporočilo o mladinskem delu
Sveta Evrope, ki je bilo ratificirano maja 2017.

V tem se je morda dobro spomniti na čase nastanka
Mladinskega sveta Slovenije. Pri njegovem ustanavljanju, vključno z ustanovitvijo samo, so sodelovale tudi
organizacije, ki kasneje niso postale članice. Predvsem
zato, ker niso izpolnjevale pogojev za članstvo. Lahko bi
bilo drugače, lahko bi pogoje nastavili zelo široko, dovolj
široko, da ne bi izključevali nikogar za mizo. Vendar –
tudi ob razumevanju teh organizacij – je bil možen korak
naprej.
Nekaj takega bo potrebno tudi v sedanji realnosti mladinskega sektorja, če in ko bomo spregovorili o vlogi
mladinskega dela danes in jutri, seveda v okviru javne
politike. In prav klicu, da se pride do tega dialoga, ki zagotovo ne bo kratka vaja, je namenjen ta zapis.

VSI MLADI V
EVROPI
MORAJO BITI
UPRAVIČENI DO
PRILOŽNOSTI,
KI IZHAJAJO IZ
MLADINSKEGA DELA

Mladinsko delo je seveda zelo široko področje in ga zaznamuje mnogo
oblik prakse, mnogo temeljev iz preteklosti, na katerih sloni ta praksa, in
mnogo predstav, kakšna naj bi bila
praksa v prihodnje. Vse to je tudi
dobro zabeleženo v zbirki na temo
zgodovine mladinskega dela v Evropi1, ki izhaja v okviru partnerstva za mlade med EU
in Svetom Evrope in kjer kmalu pričakujemo izid
šestega zvezka, pri katerem sem od začetka sodeloval kot eden od sourednikov.

M
REVIJA MLADJE

Bralci pa verjetno manj vedo, da sem bil 25 let polovično zaposlen kot vodja odprtega mladinskega
centra in da sem od države priznano strokovno
usposobljen mladinski delavec v Veliki Britaniji. Bil
sem tudi podpredsednik Valižanske agencije za
mlade vseh 16 let njenega obstoja. Poleg tega sem

1
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skozi leta tudi precej prispeval k usposabljanju mladinskih delavcev.
Vse to mi daje širok in temeljit pogled na mladinsko
delo, tako v smislu koncepta kot prakse, ki se na
toliko načinov izvaja širom Evrope, čeprav ne nujno s tem imenom. In eden ogromnih izzivov je prav
prepoznavati mladinsko delo, tudi če se – kot se
pogosto zgodi – ne konceptualizira in izvaja s tem
imenom, hkrati pa zavračati tiste, ki uporabljajo to
ime, a ne upoštevajo oz. se ne držijo filozofije, ki
je skupna temu področju. Mladinskemu delu, pa če
nosi to ime ali ne, je namreč skupna praksa, ki v
procesih upošteva mlade, se z njimi ukvarja na prostovoljni osnovi, je predana njihovemu »osebnemu
in socialnemu razvoju« ter je namenjena ustvarjanju
in varovanju prostorov, kjer se mladi lahko družijo
(so mladi), ter sočasno in včasih paradoksalno graditvi in ohranjanju mostov, ki mladim olajšajo nas-

History of Youth Work in Europe: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/the-history-of-youth-work-in-europe-volume-1
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In pojavljajo se prostori, kjer marsikaj, kar se pričakuje od
mladinskega dela, doživlja razcvet. Eden izmed takšnih
prostorov se nanaša na šport, kjer je zadnje čase veliko
govora o novem velikem igralcu v mladinskem sektorju po imenu Zveza športne mladine v okviru Nemškega
olimpijskega komiteja (www.dsj.de), čeprav sama vsebina niti ni tako nova, saj ta organizacija sicer obstaja vse
od leta 1950, njeno poslanstvo podpore osebnostnega
razvoja mladih pa ravno tako.

Vendar ta novost ne sme presenečati, saj je na liniji tiste,
da je potrebno z mladimi delati prav v tistih prostorih, kjer
so. In tudi športni klubi v Sloveniji so verjetno tisti prostor, kjer aktivno, skozi treninge in sodelovanje mladih
večkrat na teden prostovoljno sodeluje največje število
mladih z zelo različnimi socialnimi in drugimi ozadji.
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Zato kopiranje tujih praks pri utemeljevanju vloge mladinskega dela ne pomaga dosti, so pa lahko izkušnje in
poznavanje različnih realnostih v Evropi odlično izhodišče za nov premislek o tem, kje in v čem je lahko vloga
mladinskega dela v Sloveniji res pomembna in celo več,
kje lahko v primerjavi z akterji v okviru drugih sektorskih
javnih politikah naredi največ.

→

malo dodane vrednosti za vloženi denar. Ravno to – vse
ožji cilji na eni strani, na drugi strani pa vse bolj merljiv
učinek – je nekaj, kar res v temelju spreminja klasične
poglede na mladinsko delo.

REVIJA MLADJE

AKTUALNO

REVIJA MLADJE

Čeprav takšne razlike ostajajo, pa so se v zadnjem času
trenja umirila, saj vse strani priznavajo, da mladinsko
delo sestavlja obširen mozaik raznolikih aktivnosti, pri
čemer se nekateri več naučijo v eni ali drugi smeri, vsem
tem aktivnostim pa je skupnih več stvari, kot jih razdružuje. Kljub nekaterim osamljenim solističnim igralcem na
nacionalni in evropski ravni pa se je večina tistih, ki delu-

Mozaik možnosti za mladinsko delo po Evropi torej ostaja krpanka, čeprav se svetleči primeri dobrih praks še
naprej spreminjajo in se sive lise selijo drugam. To je izziv za evropski projekt. Če mladinsko delo – dostopnost
podprtih priložnosti za neformalno učenje in izkušnje na
podlagi participacije, informiranja, pravic, dolžnosti, mobilnosti in tako naprej – velja za pomembno dopolnitev
(ne pa tudi nadomestilo) bolj formalnega učenja, potem
je potrebno vzpostaviti enake pogoje dostopnosti in aktivnosti mladinskega dela. V nasprotnem primeru bodo
imeli mladi po Evropi še naprej različen dostop do priložnosti, ki jih lahko ustvarja in nudi mladinsko delo, in
se bo še naprej utrjevala neenakost tako znotraj evropskih držav kot med njimi. Osnovna ponudba mladinskega dela bi morala postati del temeljnih pravic pri učenju
za vse mlade v Evropi. Z Resolucijo EU o mladinskem
delu in Priporočilom Sveta Evrope o mladinskem delu je
politični okvir za to zagotovljen. Pretvarjanje te vizije v
učinkovito politiko in prakso je naslednji izziv, s katerim
pa se bo, upajmo, soočila 3. Evropska konvencija o mladinskem delu, ki se bo odvijala leta 2020 v Nemčiji.

Tinkara Bizjak Zupanc in Borut Cink,
Movit

MLADINSKO
DELO

PRI NAS
PREGLED KLJUČNIH NACIONALNIH DOKUMENTOV
S PODROČJA MLADINSKEGA DELA PRI NAS

Z

ZAKON O JAVNEM
INTERESU V
MLADINSKEM SEKTORJU
(ZJIMS), 2010

Leta 2010 je bil sprejet Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki je
Slovenijo po desetletju poskusov in leto dni dolgi
razpravi v mladinskem sektorju umestil med države, ki na normativni ravni urejajo mladinsko delo in
mladinsko politiko. Glavna pridobitev krovnega zakona je Nacionalni program za mladino (NPM), ki
opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v
javnem interesu v mladinskem sektorju. Povedano
poenostavljeno, NPM naj bi zagotovil bolj pregleden
in med posameznimi resorji usklajen pristop pri naslavljanju izzivov, s katerimi se na poti osamosvajanja
soočajo mladi. ZJIMS izpostavlja devet prednostnih
usmeritev – od avtonomije mladih in ekonomskega
položaja do vsebin, povezanih z znanji, zdravjem,
mobilnostjo, solidarnostjo in sodelovanja mladih pri
upravljanju javnih zadev.
ZJIMS določa javni interes v mladinskem sektorju, izpostavlja nosilce in subjekte v javnem interesu, opredeljuje pristojnosti upravnega organa, pristojnega za
mladino, določa posvetovalno telo Vlade Republike
Slovenije za področje mladine. Določa tudi pogoje

2

Finding Common Ground: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8529155/FINDING+COMMON+GROUND_Final+with+poster.pdf/91d8f10d-7568-46f3-a36e-96bf716419be
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za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu
v mladinskem sektorju in postopke za sofinanciranje
njihovih programov.
Zakon je med drugim prinesel okrepljeno vlogo načela avtonomnosti v mladinskem sektorju, saj tudi
formalno lokalnim skupnostim prepušča iniciativo na
lokalni ravni. Opredeljuje izvajanje občinskih načrtov
za mlade in predpostavlja, da bodo mladi dejavno in
množično vključeni v to dogajanje.
Pomemben prispevek zakona pa so tudi jasne opredelitve nekaterih pojmov, med drugim tudi mladinskega sektorja in mladinskega dela:
Mladinski sektor je opredeljen kot področja, kjer
poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo, ta pa se nanašajo
na avtonomijo mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop
mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti
mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno
povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje
različnih oblik odvisnosti mladih, dostop mladih do
kulturnih dobrin, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih ter njihovo sodelovanje pri upravljanju javnih zadev v družbi.

V ŽARIŠČU

In prav to je danes ključnega pomena. Države z dolgo
zgodovino različnih oblik mladinskega dela (npr. Združeno kraljestvo, Finska ali Belgija) odpravljajo tradicionalne
ureditve in jih le v nekaterih primerih nadomeščajo z drugimi oblikami mladinskega dela. Druge države, kjer so izkušnje z mladinskim delom omejene (npr. Litva, Srbija ali
Portugalska), pa kar naenkrat začenjajo sprejemati ideje
in potencial mladinskega dela in se zavezujejo k strokovnemu usposabljanju mladinskih delavcev in priznavanju
njihove vloge ter zviševanju sredstev za razvoj prakse.
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Priprava je bila dolga. Področje mladinskega dela, predvsem na nacionalni ravni, slovi po notranjih sporih glede
tega, kaj velja kot ideološko zvesto načelom in kaj naj bi
bilo izdaja teh načel v lovljenju javnih sredstev in povezovanju (oboje v najslabšem pomenu) z drugimi, ki z mladimi
delujejo na načine, ki niso toliko usmerjeni na participacijo
in opolnomočenje. Posledično je težko najti skupne točke
na nacionalni, kaj šele na evropski ravni. Razkoli so se pokazali tudi na evropski ravni, med njimi pa je pomemben,
čeprav še zdaleč ne edini, tisti med mladinskim delom na
podlagi storitev in prakse, ki ju za mlade vodijo odrasli (občasno zaposleni mladinski delavci, še pogosteje pa prostovoljci), in mladinskim delom, ki se razvija preko zagovorniških organizacij, ki jih vodijo mladi in delajo z mladimi.
Na razliko lahko gledamo kot na mladinsko delo, ki ga
organizirajo odrasli, in mladinsko delo v samoorganizaciji
mladih. Na trenutke so bila trenja med tema oblikama t. i.
mladinskega dela precej občutna.

jejo na področju mladine (in mladinskega dela) združila v
sodelovanju s pristojnima oddelkoma evropskih institucij
(Enoti za mladino v okviru Evropske komisije oz. Oddelku
Sveta Evrope za mladino) v podporo in za zagovarjanje
razvoja in izvajanja politik in praks mladinskega dela po
evropskih državah članicah (28 v primeru EU in 47 v primeru Sveta Evrope).

→

lednje korake v življenju (da postanejo odrasli), ne le v
odnosu do trga dela, ampak tudi v kontekstu osebne odgovornosti in aktivnega vključevanja v civilno družbo. Ta
konsenz je bil vzpostavljen na podlagi mojega pripravljalnega dela Iskanje skupnih temeljev2 na drugi Evropski
konvenciji o mladinskem delu, ki je vključevala široko paleto organizacij in dejavnosti, ki naj bi se posvečale mladinskemu delu – od uličnega mladinskega dela oz. dela
na terenu preko mladinskega dela in aktivnosti na osnovi
centrov in projektov do organizacij, ki se posvečajo posameznim temam, in takšnih, ki jih upravljajo mladi sami.
Poiskati in postaviti okvir takšnih skupnih temeljev je bilo
že samo po sebi velik dosežek.

REVIJA MLADJE
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Pravilnik o izvajanju ZJIMS-a je nadalje določil, da
morajo organizacije k vlogi za pridobitev statusa
organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju kot eno izmed dokazil priložiti tudi poročilo o
pomembnejših dosežkih pri razvoju in povezovanju
mladinskega dela.

Z

ZAKON O MLADINSKIH
SVETIH (ZMS), 2010

Leta 2010 je bila poleg ZJIMS-a sprejeta tudi novela Zakona o mladinskih
svetih, ki ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega
sveta Slovenije in mladinskih svetov
lokalnih skupnosti. Zakon v 6. členu navaja, da »Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti v skladu s temeljnim aktom izvaja ali sodeluje
pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti
na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju«.

REVIJA MLADJE

R

RESOLUCIJA O
NACIONALNEM
PROGRAMU ZA
MLADINO 2013–2022

Nacionalni program za mladino je bil
sprejet leta 2013 in je temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem
sektorju. Na podlagi sprejete Resolucije vlada sprejema izvedbene načrte v skladu z državnim proračunom, za uresničevanje Resolucije pa so odgovorna pristojna ministrstva. Resolucija opredeljuje
področja, cilje in prednostne usmeritve na področju
izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, bivanj-

Kot enega izmed pomembnih elementov zagotavljanja kapacitet za
kakovostno mladinsko delo program
omenja spodbujanje aktivnega državljanstva z namenom krepitve vloge
mladih in njihovih sposobnosti za
učinkovito udejstvovanje v javnem,
političnem in splošnem družbenem
dogajanju ter spodbujanje odgovornosti do družbe med mladimi.

Nacionalni program na področju izobraževanja v
okviru cilja za izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih med drugim npr. navaja, da »vključenost
v mladinsko delo sicer mladim ne omogoča nujno razvoja ključnih kompetenc, ki jih delodajalci iščejo in
cenijo, vendar pa so organizacije v mladinskem sektorju lahko prostor, kjer mladi te kompetence razvijejo do stopnje, da so dovolj fleksibilne in prenosljive
na vsa področja delovanja mladega človeka«.

Eden izmed pogojev za uspešno mladinsko delo naj bi bilo tudi njegovo
spodbujanje, kjer je treba posebno
pozornost nameniti promociji mladih
kot družbene skupine, mladinskega
sektorja, organizacij v mladinskem
sektorju in njihovih dejavnosti pri različnih javnostih ter s tem zvišati ugled
mladinskega dela in dejavnosti mladih
tako med mladimi kot pri ostalih javnostih, s poudarkom na delodajalcih.

Na področju mladih in družbe ter pomena mladinskega sektorja program kot enega izmed pomembnejših ciljev organizacij v mladinskem sektorju
omenja tudi spodbujanje participacije in navaja, da
lahko družbeno angažiranost in participacijo mladih
povečujemo z večjim sodelovanjem v organizacijah v mladinskem sektorju oziroma s sodelovanjem
v mladinskem delu, ki predstavlja »načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega izobraževanja, ki je zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje osebni in socialni
razvoj mlade osebe, njeno integracijo v družbo s
prostovoljnim sodelovanjem ter je komplementarno
formalnemu izobraževanju in usposabljanju«.

V okviru cilja »spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko
delo«, katerega namen je okrepiti mobilnost mladih znotraj mladinskega sektorja v okviru evropskih programov na področju mladine,
se program dotakne tudi mednarodnega mladinskega dela in pravi,
da to s pretokom znanja in izkušenj ter z izmenjavo dobrih praks
predstavlja instrument za krepitev kompetenc akterjev v mladinskem delu, razvoj inovativnih pristopov in dvig splošnih pričakovanj

V ŽARIŠČU

Poleg tega je zakon kot eno izmed dejavnosti mladinskih centrov opredelil tudi izvajanje mladinskega
dela na lokalni ravni, pristojnosti na tem področju
pa predpisuje tudi občinam, vendar jim država za te
naloge ni zagotovila dodatnih sredstev.

skih razmer, zdravja in dobrega počutja, mladih in
družbe ter pomena mladinskega sektorja in kulture,
ustvarjalnosti, dediščine in medijev, vsebuje pa tudi
demografsko sliko, ključne usmeritve in način spremljanja. Resolucija se med drugim naslanja na analizo Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni
ravni iz leta 2010, ki smo jo predstavili v rubriki Prva
pomoč za mladinsko delo na koncu revije.
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Mladinsko delo pa je opredeljeno kot organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in
za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih
prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v
družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k
razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju
mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.

Program navaja, da bi bilo treba razviti modele formalnih in neformalnih
izobraževanj za mladinske delavce v
Sloveniji, v srednješolsko izobraževanje vključiti izbirni predmet »mladinsko delo« in pripraviti strokovne
podlage za uveljavitev poklicnega
profila mladinskega delavca.

Eden izmed ciljev programa na tem področju je tudi
spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v
mladinskem sektorju. V okviru tega cilja program
kot merilo navaja povečanje števila organizacij v
mladinskem sektorju, ki se prijavijo na javni razpis
za sofinanciranje mladinskega dela. Poleg tega v
okviru podpodročja »ustvarjanje kapacitet za kakovostno mladinsko delo« navaja štiri sklope: zagotovitev formalizacije poklicnega profila mladinskega
delavca, spodbujanje aktivnega državljanstva, razvoj lokalnih mladinskih politik in promoviranje mladinskega dela.
Program nadalje navaja, da je mladinski delavec v
Sloveniji še precej neznan in le delno formaliziran
poklic, kot področja dela mladinskega delavca pa
navaja vodenje organizacij ali skupin mladih, projektno delo, informiranje, prostovoljstvo, različna
neformalna izobraževanja in drugo strokovno podporo mladim. Omenja tudi, da mladinsko delo mladim pomaga razvijati njihove sposobnosti in talente
predvsem na zunajšolskih področjih in s tem dopolnjuje šolska znanja.
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Vir: http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mladinsko_delo/.
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NACIONALNA
POKLICNA
KVALIFIKACIJA
MLADINSKI DELAVEC /
MLADINSKA DELAVKA,
2017
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V Republiki Sloveniji za opravljanje poklica mladinskega delavca ni bilo mogoče pridobiti javno veljavne
izobrazbe oziroma javne listine o usposobljenosti za
opravljanje tega poklica, zato je Urad RS za mladino
na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013–2022 leta 2015 podal pobudo za pripravo poklicnega standarda in kataloga standardov

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.
NPK torej odraža usposobljenost posameznika za
opravljanje določenega poklica, ne omogoča pa pridobitve naziva poklicne ali strokovne izobrazbe oz.
strokovnega naziva. NPK je sestavljen iz dveh dokumentov: (1) poklicnega standarda, v katerem so opredeljene kompetence, potrebne za pridobitev NPK, in
(2) kataloga znanj in spretnosti, ki definira posebne
pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, če želi pridobiti poklicno kvalifikacijo, načine preverjanja strokovnih
znanj in spretnosti, merila za preverjanje, naloge za
dokazovanje usposobljenosti ter določila, vezana na
ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Velja
izpostaviti še, da sistem NPK omogoča priznavanje
neformalno pridobljenih znanj in kompetenc.
Priprava NPK mladinski delavec / mladinska delavka
je potekala v okviru delovne skupine Centra za poklicno izobraževanje (CPI), ki je zadolžen za pripravo nacionalnih poklicnih kvalifikacij, v sam proces pa so bili
vključeni deležniki iz celotnega mladinskega sektorja.
Mladinski delavec ali mladinska delavka mora za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije izpolnjevati
poseben pogoj (najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela) in znati opravljati sedem ključnih del, ki so opredeljena v poklicnem standardu:
• načrtuje mladinske programe v sodelovanju z
mladimi,
• izvaja mladinske programe v sodelovanju z mladimi,
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Nacionalni program spremljajo izvedbeni načrti, ki
jih sprejema Vlada RS in ki splošne cilje in usmeritve
programa zasledujejo s specifičnimi ukrepi. Doslej so
bili sprejeti izvedbeni načrti za obdobje 2014, 2015 in
2016/2017. Kot vse ostale dokumente si jih lahko ogledate na spletni strani Urada RS za mladino.

strokovnih znanj in spretnosti za nacionalno poklicno
kvalifikacijo mladinski delavec / mladinska delavka. Po
potrjeni pobudi se je pričel dvoletni proces, ki se je
uspešno zaključil junija letos.
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•
•

vrednoti programe mladinskega dela,
vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo,
deluje z mladimi v skupinah in timih,
omogoča mladim pridobivanje kompetenc in
izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela
mladih.

bo preverjala, ali (3) ne prizna nobenih dokazil in odloči,
da bo usposobljenost kandidata preverjala v celoti. Preverjanje obvladovanja zahtevanih poklicnih kompetenc
kandidata poteka na podlagi pisnega izdelka in ustnega zagovora. Navodila za pripravo pisnega izdelka
poda prej omenjena komisija, pred katero poteka tudi
zagovor.

Vsako ključno delo je opredeljeno z naborom kompetenc (strokovnih znanj in spretnosti), ki jih mora obvladati mladinski delavec oz. delavka, da lahko uspešno
izvaja opredeljena dela. Postopek potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti se začne s pripravo osebne
zbirne mape. Pri tem postopku imajo kandidati na voljo
podporo svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK.

Oblikovanje in potrditev nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec / mladinska delavka predstavlja
pomemben mejnik na področju mladinskega dela v
Sloveniji, ki pa sam po sebi ne bo prinesel bistvenih
sprememb. NPK je zgolj orodje, ki lahko pomaga pri
razvijanju in krepitvi kvalitetnega mladinskega dela v
Sloveniji, od akterjev s tega področja pa je odvisno, v
kolikšni meri se bo to uresničilo.

Kandidat v osebni zbirni mapi predloži verodostojna,
veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in
kompetencah iz poklicnega standarda. Ta dokazila
ovrednoti komisija za preverjanje in potrjevanje NPK, ki
lahko (1) v celoti prizna dokazila, (2) delno prizna dokazila in določi, katera znanja, spretnosti in kompetence

Poklicni standard: http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/33655450.
Katalog strokovnih znanj in spretnosti: http://www.
nrpslo.org/katalog.aspx/33655451.

•
•
•
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do kvalitete dela v mladinskem sektorju.
Za mladinsko delo pa je pomembna tudi ugotovitev
programa v okviru cilja »okrepitev segmenta raziskav
in analiz na področju mladine«, da Slovenija za razliko
od večine drugih evropskih držav nima vzpostavljenega celovitega sistema spremljanja družbenega položaja mladih in bi bilo potrebno in dolgoročno smiselno
zagotoviti organizacijo, ki bi primarno raziskovala mladinsko področje, ki je sedaj razdrobljeno na različne
raziskovalne, nevladne in druge organizacije.
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Tinkara Bizjak Zupanc in Borut Cink,
Movit

MLADINSKO
DELO

5.

V EVROPI

6.

PREGLED KLJUČNIH EVROPSKIH DOKUMENTOV
S PODROČJA MLADINSKEGA DELA
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DEKLARACIJA
1. EVROPSKE
KONVENCIJE O
MLADINSKEM DELU,
2010
Prva Evropska konvencija o mladinskem
delu je potekala v okviru belgijskega predsedovanja Evropski uniji v prvi polovici leta
2010. Devet let po tem, ko je Evropska unija
objavila Belo knjigo o mladih (tudi takrat je
EU predsedovala Belgija), sta se mladinsko
delo in mladinska politika vrnila med prednostne teme evropske politične agende, sploh
prvič pa je bilo v ospredje postavljeno mladinsko delo. Namen konvencije je bil strniti
preteklo, sedanje in prihodnje razmišljanje
ter prakso na področju mladinskega dela.
Več kot 400 udeležencev iz 50 držav se je
udeležilo intenzivnih in obsežnih razprav na
plenarnih zasedanjih, delavnicah, med obiski
lokalnih mladinskih projektov in na tematskih
seminarjih. Tridnevno dogajanje je vrhunec
doživelo s potrdivijo deklaracije o mladinskem delu, ki je bila naslovljena na ministre,
pristojne za mladinsko delo, v 50 državah, ki
spadajo k Evropski uniji in/ali Svetu Evrope,

7.

druge evropske institucije in politične strukture, ki se ukvarjajo z mladimi na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni, zlasti pa nagovarja
področje mladinskega dela (strukture, akterje, mladinske delavce, raziskovalce) in seveda mlade same.

8.

Deklaracija z vsebinskega vidika ni ponudila
enoznačnih odgovorov ali rešitev. Če bi morali sporočilo deklaracije opisati z eno besedo, bi bila to zagotovo heterogenost. Besedilo dokumenta poudarja različnost definicij,
praks, izvajalcev, načinov financiranja, učinkov in vloge mladinskega dela v nacionalnih realnostih in na evropski ravni. Obenem
pa ravno te izkušnje in nauke iz preteklosti
uporabi kot izhodišče za opredelitev ključnih
izzivov mladinskega dela v sedanjosti in prihodnosti, ki jih razvrsti v 8 sklopov:
1. mladinsko delo in prednostne politične
(policy) naloge (vloga mladinskega dela,
mladinskih delavcev in mladih in uporaba temeljnih načel mladinskega dela
pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju
mladinske politike),
2. položaj in medsektorsko sodelovanje
(krepitev komunikacije med področjem
mladinskega dela in drugimi sektorji in
jasnejša identiteta mladinskega dela za

Deklaracija 1. Evropske konvencije o mladinskem delu
predstavlja presek časa, prostora in stanja, v katerem
je bilo mladinsko delo v letu 2010, in je pomembno vplivala na razvoj obstoječih in novih okvirov mladinskega
dela predvsem na evropski ravni (v okviru Sveta Evrope in Evropske unije).
Dostopno na: http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8641305/Declaration/2f264232-7324-41e4-8bb6-404c75ee5b62
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RESOLUCIJA SVETA EU
O MLADINSKEM DELU,
2010
Belgijsko predsedovanje Svetu EU v
letu 2010 je s številnimi aktivnostmi
poudarjalo mladinsko delo kot po-

Belgijci pa niso samo uspešno izvedli prvega vseevropskega srečanja akterjev s področja mladinskega
dela, temveč so ta proces nadgradili tudi na politični
ravni, saj je tekom njihovega predsedovanja Svetu EU
ta potrdil Resolucijo o mladinskem delu1. Izpostaviti pa
je potrebno, da Resolucija ni zgolj rezultat konvencije,
ampak sledi usmeritvam in določilom, ki so zapisana v
Prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine (2010–2018)2 in drugih strateških dokumentih Evropske unije.
V uvodnem delu Resolucija tako izpostavlja javnopolitični okvir in ključne zaveze Evropske unije, ki veljajo
tudi za področje mladine, kot so boj proti revščini in socialni izključenosti, zagotavljanje enakosti spolov, boj
proti vsem oblikam diskriminacije ter spoštovanje pravic in upoštevanje načel, ki so med drugim priznana v
21. in 23. členu Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Obenem pa izpostavlja, da je potrebno upoštevati
morebitne razlike v življenjskih razmerah, potrebah, željah, interesih in odnosih mladih, ki so odvisni od različnih dejavnikov, in obravnavati vse mlade kot bogastvo
družbe. Prav tako dokument prepoznava zgodovinsko
vlogo, okvir izvajanja in značilnosti mladinskega dela v
EU ter njegov učinek na razvoj mladih in družbe.
Resolucija poziva Evropsko komisijo, da (1) pripravi
študijo za pregled raznolikosti mladinskega dela, njegovega obsega in vpliva, ki ga ima v EU, ter v poročilu EU o mladih prikaže nadaljnje ukrepanje v zvezi
z mladinskim delom, (2) podpre evropske mladinske
nevladne organizacije in manj obsežne pobude, da bi
spodbudili močno evropsko civilno družbo in mlade še
bolj vključili v demokratično življenje, (3) z omogočanjem učne mobilnosti mladinskih delavcev in mladinskih vodij poveča kakovost mladinskega dela, izboljša
usposobljenost in kompetence mladinskih delavcev in
mladinskih vodij ter izboljša priznavanje neformalnega
izobraževanja pri mladinskem delu, (4) oblikuje in podpira razvoj uporabnikom prijaznih evropskih orodij (npr.
Youthpass) za neodvisno ocenjevanje in samoocenjevanje ter instrumentov za dokumentiranje kompetenc
mladinskih delavcev in mladinskih vodij, ki bi pomagali
pri priznavanju in ocenjevanju kakovosti mladinskega
dela v Evropi, (5) zagotovi zadostne in ustrezne evropske platforme, kot so zbirke podatkov, dejavnosti vzajemnega učenja in konference, za nadaljnjo izmenjavo
inovativnih raziskav, politik, pristopov, praks in metod.
Države članice EU pa so bile pozvane, da (1) ustvarijo
boljše razmere in več priložnosti za razvoj in podporo
ter izvajanje mladinskega dela na lokalni, regionalni,
nacionalni in evropski ravni, (2) v celoti priznajo vlogo
1
Resolucija je dostopna na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42010Y1204(01).
2
Prenovljeni okvir je dostopen na http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Tematske/2010_EU_sodelovanje_na_podrocju_mladine.pdf.
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→
4.

memben segment vključevanja vedno novih generacij
v družbo, je pred sedmimi leti v komentarju Deklaracije 1. Evropske konvencije o mladinskem delu zapisal
ustanovitelj zavoda Movit in dolgoletni direktor nacionalne agencije Janez Škulj.
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3.

krepitev medsektorskega sodelovanja na področju mladine),
informacije, učinek in vpliv (krepitev informiranja
in znanja o mladinskem delu tako znotraj kot tudi
zunaj področja mladinskega dela za večjo prepoznavnost mladinskega dela in njegovih učinkov),
vsem dostopno in raznoliko mladinsko delo (raznolikost mladinskega dela je povezana z njegovo
dostopnostjo za vse mlade; posebno pozornost je
potrebno nameniti usposabljanju mladinskih delavcev, ki mora preseči zgolj razumevanje potrebe
po strpnosti, saj je potrebno v ospredje postaviti
razumevanje kulturne raznolikosti; mladinsko delo
mora mlade dojemati kot partnerje v prizadevanjih
za spodbujanje raznolikosti v družbi),
kakovost prakse (potrebno je vzpostaviti standarde
kakovosti mladinskega dela in generične spretnosti
mladinskih delavcev; pri tem je potrebno upoštevati
odnos in položaj profesionalnih in prostovoljnih mladinskih delavcev ter obema skupinama omogočiti
vzajemen odnos in individualno možnost potrjevanja predhodnega učenja),
kompetence, usposabljanje in priznavanje (vzpostaviti je potrebni okvir za izgradnjo kompetenc na
podlagi različnih pristopov k učenju, pri katerem
naj ne manjka vidik medsektorskega povezovanja
s področji mladinskih raziskav in mladinske politike ter strategij za priznavanje mladinskega dela na
evropski, nacionalni in lokalni ravni),
mobilnost in mreženje (zagotoviti je potrebno
okvir in sredstva, s katerimi se bo še bolj krepila
mednarodna mobilnost mladinskih delavcev ter
izboljšalo mreženje in izmenjave med izvajalci iz
celotne Evrope in iz vseh sektorjev mladinskega
dela),
trajnostna podpora in financiranje (nujno je treba
razviti pravni okvir za mladinsko delo, ki zagotavlja
osnovni proračun za trajnostni razvoj infrastrukture, projektov in mladinskega dela).

V ŽARIŠČU
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mladinskega dela v družbi in krepijo ozaveščenost o njej,
(3) izvajajo ukrepe, ki še dodatno krepijo kakovost mladinskega dela, (4) podprejo oblikovanje novih strategij ali
okrepijo obstoječe strategije za krepitev usposobljenosti
mladinskih delavcev in mladinskih vodij ter podprejo civilno družbo pri izvajanju ustreznih oblik usposabljanja
mladinskih delavcev in mladinskih vodij, (5) opredelijo
različne oblike mladinskega dela, usposobljenost in metode, ki so skupne mladinskim delavcem in mladinskim
vodjem, da bi lahko oblikovali nove strategije za izboljšanje kakovosti in priznavanja mladinskega dela, (6) z boljšim poznavanjem usposobljenosti mladinskih delavcev
in mladinskih vodij ter priznanjem njihovih v praksi pridobljenih izkušenj izboljšajo njihove možnosti za zaposlitev
in njihovo mobilnost, (7) spodbujajo in podprejo raziskave o mladinskem delu in mladinski politiki, vključno z njegovo zgodovinsko razsežnostjo in njegovim pomenom
za današnjo mladinsko politiko na področju dela, (8) v
okviru mehanizmov, kot so evropske in nacionalne kampanje o mladinskem delu, dajo na voljo dovolj informacij o mladinskem delu in omogočijo dostop do njih ter
okrepijo sinergije in skladnost med pobudami Evropske
unije, Sveta Evrope in drugih akterjev na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, (9) spodbujajo priložnosti za izmenjavo, sodelovanje in mreženje mladinskih
delavcev in mladinskih vodij ter oblikovalcev politik in
raziskovalcev na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski

in mednarodni ravni ter (10) v okviru mladinskega dela po
potrebi spodbujajo izdelavo sistematične ocene spretnosti in kompetenc, potrebnih za katero koli obliko usposabljanja, katerega cilj je pridobiti znanje in nadgrajene
spretnosti.
V Resoluciji pa niso izostale niti spodbude civilni družbi,
dejavni na področju mladine, naj (1) poveča dostopnost
mladinskega dela za vse otroke in mlade, zlasti za tiste
z manj priložnostmi, (2) spodbuja različne oblike usposabljanja mladinskih delavcev in mladinskih vodij, ki so v
civilni družbi dejavni na področju mladine, da bi zagotovili kakovost mladinskega dela, (3) oceni obstoječe pristope, prakse in metode na področju mladinskega dela
in še naprej podpira njihov inovativni razvoj prek novih
pobud in dejavnosti, ki temeljijo na resničnih življenjskih
izkušnjah otrok, mladih, mladinskih delavcev in mladinskih vodij ter (4)zagotavlja izmenjavo informacij in dobrih
praks ter sodelovanje in mreženje na lokalni, nacionalni
in evropski ravni.

•
•
•

Mladinsko delo – razlike in z njimi povezani izzivi
Cilji in pričakovani rezultati mladinskega dela
Nastajajoče prakse
Kvaliteta mladinskega dela

2. Mladinsko delo – povezave in zunanji izzivi
• Skupno delovanje
• Priznavanje in pomen

Prva konvencija je gradila predvsem na sporočilu
o raznolikosti in bogastvu, ki ga prinašajo raznolike
prakse mladinskega dela na evropski, nacionalni in lokalni ravni. V letih, ki so sledila, so se evropske države
soočale s posledicami gospodarske krize, ki je močno
vplivala tudi na področje mladinskega dela. Nekatere
države so ohranile visoko raven politične in finančne
podpore mladinskemu delu, v drugih pa je postalo
žrtev varčevalnih politik in politične brezbrižnosti. Cilj
druge konvencije je bil opredeliti najmanjši skupni
imenovalec na področju mladinskega dela in odnosov
med mladinskim delom in javnopolitičnimi okviri ter
prepoznati izzive, s katerimi se soočajo mladi. Rezultat
konvencije naj bi v tem duhu zagotovil nov zagon za
politično in institucionalno razpravo o mladinskem delu
v Evropi z namenom krepitve priznavanja učinkov in
pomena mladinskega dela.

Ključni del Deklaracije pa predstavljajo priporočila,
katerih jedro je poziv oz. izpostavitev potrebe po t. i.
Evropski agendi za mladinsko delo, katere namen je
krepitev mladinskega dela v Evropi v prihodnosti. Sestavljali naj bi jo: (1) več in bolj kontinuirano evropsko
sodelovanje na področju razvoja in krepitve mladinskega dela predvsem skozi ministrska priporočila Sveta Evrope in Evropske unije; (2) oblikovanje pravnih
podlag, strategij in zavezujočih okvirov za zaščito in
razvoj mladinskega dela v državah članicah Sveta
Evrope; (3) priprava in sprejem Evropske listine o mladinskem delu na lokalni ravni (krepitev zavedanja na
lokalni in regionalni ravni o njihovi odgovornosti na področju mladinskega dela); (4) uresničitev obstoječih in
bodočih agend na področju priznavanja neformalnega
in priložnostnega učenja; (5) krepitev prepoznavnosti
mladinskega dela z aktivno promocijo in zagovorništvom vseh akterjev, ki so povezani s tem področjem.

Kot se je izkazalo, je bilo to vse prej kot enostavna
naloga. Analiza zgodovinskega razvoja mladinskega
dela v Evropi jasno kaže na številne razlike v praksah,
prioritetah, ciljih, institucionalni in politični podpori mladinskemu delu ter nenazadnje tudi v vrednotah, na
katerih je bilo zgrajeno mladinsko delo. Mladinskim
delavcem, oblikovalcem mladinskih politik in raziskovalcem mladih na drugi konvenciji ni uspelo oblikovati
močnega konsenza glede vloge mladinskega dela.

Poleg tega Deklaracija v priporočilih poudarja potrebo po izboljšanju kakovosti mladinskega dela,
vlaganju v raziskovanje in spremljanje področja, zagotavljanje stabilnih in zadostnih virov financiranja,
povezovanje področja in akterjev mladinskega dela z
drugimi sektorji ter spodbujanje vključevanja mladih
in mladinskih struktur v razvoj mladinskega dela.
Dostopno na: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/eywc-website-declaration.

Resolucija o mladinskem delu za države članice Evropske unije ni zavezujoč dokument, kar pa ne zmanjšuje
njenega pomena za mladinsko delo. Z njo je bil prepoznan doprinos mladinskega dela k razvoju in blaginji mladih. Vprašanje dejanskih učinkov resolucije pa je tema
za drugo razpravo ali članek.
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Pisalo se je leto 2015. Belgija je takrat
predsedovala Svetu Evrope in je poskrbela, da je bilo mladinsko delo ponovno
uvrščeno visoko na lestvici političnih prioritet. Rezultat teh prizadevanj je bila druga Evropska konvencija o mladinskem delu, ki je v Bruselj pripeljala 500
udeležencev, med katerimi so prevladovali akterji
mladinskega dela, manjkali pa niso niti predstavniki
vlad, mednarodnih institucij in drugih nevladnih organizacij.

Vzpostavilo pa se je široko soglasje o prispevku mladinskega dela k razvoju družbe in podpori mladim.
Pomemben prispevek Deklaracije druge Evropske
konvencije o mladinskem delu je kontekstualizacija
skupnega imenovalca identitete mladinskega dela na
podlagi dveh perspektiv in z njima povezanih področij:
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DEKLARACIJA 2.
EVROPSKE KONVENCIJE O
MLADINSKEM DELU, 2015
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Poročilo strokovne skupine za sisteme kakovosti mladinskega dela v državah članicah EU
Pomen mladinskega dela v evropskem in nacionalnih
kontekstih se krepi, kar se kaže tudi v številu javnih politik,
ki so sprejete na celotni vertikali (od lokalne do evropske
ravni). Pri tem pa je opazno tudi dodajanje nalog, ki naj
bi jih opravljalo mladinsko delo – od izboljšanja socialne
vključenosti do krepitve civilne družbe, zaposljivosti,
preprečevanja zdravstvenih rizikov itd. Obenem znotraj
sektorja mladinskega dela (na vseh ravneh) obstaja zavedanje in prizadevanje za izboljšanje njegove kakovosti in
prepoznavnosti.
Ozadje in razlog za vsa ta prizadevanja je naraščajoče zavedanje, da trenutni viri in podpora, ki so na voljo mladinskemu
delu, ne odgovarjajo naraščajočim pričakovanjem, tako na
kvantitativni kot tudi kvalitativni ravni. To je ustrezno zaznala
tudi Evropska komisija, ki je ustanovila strokovno skupino,
katere naloga je bila, da na podlagi znanja in praks mladinskega dela ponudi odgovor na vprašanje, kakšno je kakovostno mladinsko delo. Avtorji poročila poudarjajo, da njihov
odgovor ni edini zveličavni, saj je že narava mladinskega
dela takšna, da je absoluten odgovor praktično nemogoče
ponuditi. Ne glede na to pa poročilo ponuja odgovore, ki so
rezultat številnih premislekov in razprav o naslovni temi ter
kot takšni ponujajo dodano vrednost in poglobitev znanja za
vse, ki se z mladinskim delom ukvarjajo.

Zaključni dve poglavji opisujeta oz.
podajata predloge, na kakšen način
naj se predhodne dele poročila uporabi v praksi za ustvarjanje niza kazalnikov, izdelavo orodja za kakovost
in izgradnjo sistema za zagotavljanje
kakovosti. Priloge poročilu vsebujejo
veliko primerov kazalnikov, orodij za
kakovost in sistemov za zagotavljanje kakovosti. Vendar jih ni smiselno
preprosto kopirati v prav takšni obliki, temveč jih je potrebno jemati kot
navdih in izhodišče za skupna prizadevanja vseh zainteresiranih strani
pri oblikovanju (bolj) kakovostnega
mladinskega dela.
Poročilo se zaključi s številnimi
splošnimi sklepi, ki so pomembni za
vse ravni in akterje na področju mladinskega dela. Najpomembnejši je,
da zaradi bogastva raznolikosti mladinskega dela ne obstaja samo ena,
skupna, univerzalna, za vse primerna
oblika kazalnikov, orodij ali sistemov.
Poročilo pa ponuja okvir, opredelitve,
vzročne povezave in primere, ki so v
podporo vsem, ki se odločijo stopiti
na pot razvoja in krepitve kakovostnega mladinskega dela.

P

Dostopno na: http://ec.europa.eu/
assets/eac/youth/library/reports/quality-youth-work_en.pdf.
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Uvodoma se poročilo ukvarja z naravo in specifikami mladinskega dela, njegovimi splošnimi cilji, različnimi oblikami implementacije in razmejitvami, ki obstajajo med njimi.
Obenem izpostavi, da je to področje tako heterogeno, da
ga ni mogoče opredeliti oz. presojati zgolj preko konkretnih aktivnosti in okoliščin, v katerih poteka (se ga izvaja),
ampak ga je potrebno opazovati v luči temeljnih načel in
ciljev mladinskega dela. Takšen pogled predstavlja osnovno izhodišče celotnega poročila.

PROGRAM ERASMUS+:
MLADI V AKCIJI IN EVROPSKA
STRATEGIJA USPOSABLJANJA
NA PODROČJU MLADINE, 2015
Ena pomembnih pozitivnih značilnosti pravzaprav
vseh dosedanjih evropskih programov na področju mladine in verjetno tudi eden ključnih razlogov
za njihovo uspešnost je skrb, ki jo ti posvečajo razvoju
kakovosti na ključnih področjih programa. Med tovrstne
ukrepe spada tudi Evropska strategija usposabljanja na
področju mladine, ki program spremlja in si prizadeva za
razvoj kakovosti v mladinskem delu že vse od leta 2000.
Prvič je bila sprejeta v okviru programa Mladina (2000–
2006) in kasneje posodobljena pod okriljem programa
Mladi v akciji (2007–2013), nazadnje pa je bila nadgrajena
leta 2015 skladno z razvojem evropskih politik in uvedbo
programa Erasmus+: Mladi v akciji.
Strategija se osredotoča na krepitev zmogljivosti akterjev
na področju mladine ter spodbuja odločevalce, strokovnjake in druge deležnike, vključene v izvajanje mednarodnega mladinskega dela v okviru programov EU na
področju mladine na nacionalni in evropski ravni, k medsebojnemu sodelovanju in učenju. To namreč omogoča
izmenjavo obstoječih konceptov in dobrih praks, ki lahko
pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti mladinskega
dela in njegove prepoznavnosti.

Poročilo v posebnem poglavju obravnava koncept kakovosti. Navaja, da se kakovost nanaša na cilje in rezultate, pa tudi predpogoje in metode, ki so vzpostavljeni z
namenom realizacije teh ciljev. Vzporedno s tem navaja,
da je za razvoj kakovosti potreben celovit pristop, v katerega sta vključena kvantitativni in kvalitativni vidik. Prav
tako poudarja nujnost sistematičnega pristopa in njegovega neprekinjenega izvajanja. V nadaljevanju poročila sledi razprava o kazalnikih, kakšni so in kako jih je mogoče
uporabiti kot osnovo za razvoj kakovosti. Na tej podlagi so
predstavljena različna orodja za zagotavljanje kakovosti
kot sredstva za zbiranje informacij, kako se aktualno stanje odraža v indikatorjih.

Ker je znanje na področju učinkov krepitve zmogljivosti
na samo kakovost mladinskega dela precej pomanjkljivo,
strategija poziva k vzpostavitvi različnih spletnih platform
in izvedbi raziskav, ki bi prispevale k nadgradnji znanja ter
ozaveščanju strokovne in širše javnosti, akterjem samim
pa bi te informacije omogočale, da evalvirajo svoje delo
in vanj po potrebi vnašajo izboljšave.
Z namenom, da bi podprla kakovostno krepitev zmogljivosti, strategija spodbuja tudi oblikovanje usmeritev za tiste,
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ki so odgovorni za usposabljanje mladinskih delavcev.
V tem kontekstu sta bila v okviru Strategije na evropski
ravni s strani podpornega centra SALTO Training & Cooperation do danes razvita že dva kompetenčna modela
– kompetenčni model za trenerje na področju mladine in
kompetenčni model za mladinske delavce, ki delujejo v
mednarodnem kontekstu. Poleg kompetenčnih modelov
pa so na evropski ravni oblikovana (nekatera pa so še
v pripravi) tudi modularna usposabljanja za manj in bolj
izkušene akterje, ki sledijo logiki kompetenčnih modelov.
Strategija opozarja tudi na potrebo po razvoju novih pristopov na področju e-učenja, ki bi omogočali informiranje in
vključevanje večjega števila zainteresiranih udeležencev.
Platforma SALTO-YOUTH na primer že zdaj ponuja številna
uporabna spletna orodja za iskanje usposabljanj (European
Training Calendar), izobraževalnih virov (Toolbox for Trainers), trenerjev (TOY database), partnerjev (OTLAS) itd., v prihodnje pa naj bi bila ta orodja še dopolnjena in nadgrajena.
Strategija torej zajema številna pomembna področja – od
spodbujanja evropskega sodelovanja med deležniki z
namenom razvoja kakovosti v mladinskem delu v Evropi preko večanja znanja o krepitvi zmogljivosti v mladinskem delu, razvoja kompetenc in zagotavljanja kakovosti
usposabljanj za trenerje, mladinske delavce in osebje
nacionalnih agencij pa vse do podpore razvoju orodij in
instrumentov za krepitev zmogljivosti na ravni EU. Precej
ukrepov, navedenih v strategiji, je bilo do danes že izvedenih, številni pa so še v razvoju. Pot je dolga, a strategija
zagotovo predstavlja pomemben referenčni dokument
za nadaljnji razvoj kakovosti v mladinskem delu v okviru
programa Erasmus+ in posledično tudi v Evropi.
RAZVOJ KOMPETENC TRENERJEV NA PODROČJU
MLADINE
Ko govorimo o mladinskem delu na evropski ravni so trenerji zagotovo ključnega pomena, saj je kakovost usposabljanj na tem področju v veliki meri odvisna prav od njihove
strokovne usposobljenosti za izvajanje pedagoških aktiv-
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KAKOVOSTNO MLADINSKO
DELO – SKUPNI OKVIR
ZA NADALJNJI RAZVOJ
MLADINSKEGA DELA, 2015
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nosti v kontekstu neformalnega učenja. Razvoj kompetenc
trenerjev na področju mladine je zato tudi eden od poglavitnih ciljev Evropske strategije na področju mladine.
Podporni center SALTO Training & Cooperation je v zadnjih
letih skupaj z mrežo nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji kot poskus vzpostavitve referenčnega
kompetenčnega okvira razvil dinamični nabor kompetenc
trenerjev, ki naj bi služil tako trenerjem samim kot tudi ustanovam in organizacijam, ki izvajajo usposabljanja na področju neformalnega učenja. Kompetenčni okvir je bil razvit
leta 2015 in zaenkrat pokriva šest kompetenčnih področij:
razumevanje in usmerjanje individualnih in skupinskih
učnih procesov, učenje učenja, oblikovanje izobraževalnih
programov, uspešno skupinsko sodelovanje, učinkovita in
pomenljiva komunikacija z drugimi ter medkulturne kompetence. Trenutno je v razpravi in usklajevanju še dodatno,
sedmo kompetenčno področje – politična kompetenca, ki
je bila tudi osrednja tema zadnjega srečanja trenerjev na
evropski ravni Bridges for Trainers. Vsako od kompetenčnih

področij vsebuje tudi kriterije in indikatorje kakovosti, ki so
lahko akterjem v pomoč pri nadaljnjem razvoju in uporabi
modela v različnih kontekstih in v različne namene, predvsem pa naj bi služil kot okvir, ki ga je mogoče prilagajati
različnim pogojem, strategijam in kontekstom usposabljanj,
in kot osnova za nadaljnje razprave in podporo različnim
ukrepom za njegovo izvajanje. Model torej »ni mišljen kot
obvezen seznam kompetenc, ki bi jih morali v enaki meri
dosegati vsi trenerji, ki so aktivni v evropskem mladinskem
delu, temveč kot možen nabor z usposabljanjem povezanih kompetenc, neobveznih podpornih mehanizmov in
elementov, ki naj jih trenerji upoštevajo pri razvijanju usposabljanj ali pri lastnem nadaljnjem strokovnem usposabljanju«. Dokument tudi ni mišljen kot »zaključen proces«,
temveč naj bi bil dinamične narave, namenjen nadaljnjemu
razvoju in dopolnjevanju.
Na področju razvoja kompetenc trenerjev strategija predvideva razvoj modularnega sistema za usposabljanje trenerjev, ki bi pokrival tako usposabljanja za trenerje začet-
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Viri:
Evropska strategija usposabljanj na področju mladine, 2015
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
trainingstrategy/
Evropski kompetenčni model za trenerje, 2015
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
trainercompetencedevelopment/trainercompetences/
Evropski kompetenčni model za mladinske delavce, 2017
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
tc-rc-nanetworktcs/youthworkers-competence-model/
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Trenutno so izkušenim trenerjem na evropski ravni na voljo enotedenska usposabljanja, ki potekajo pod naslovom
»COMETS« in se osredotočajo na razvoj ali nadgradnjo
specifičnih področij Kompetenčnega modela ETS za trenerje, ter krajša, 2,5-dnevna usposabljanja »Trainer Skills
Workshops«, ki se osredotočajo predvsem na kompetence,
potrebne za delo v mednarodnem kontekstu. Neizkušenim
trenerjem je zaenkrat na voljo le dolgoročno enoletno usposabljanje »Training of Trainers« (ToT), ki pa se osredotoča
na vseh šest kompetenčnih področij.
Poleg tega se trenerji vsaki dve leti srečujejo na konferenci Bridges for Trainers, ki služi kot nekakšen strokovni
forum in think-tank za nadaljnji razvoj tega pomembnega
področja.
Trenerji, ki že imajo mednarodne izkušnje, se lahko vpišejo v evropsko bazo trenerjev TOY na spletni strani SALTOYOUTH, na voljo pa jim je tudi baza Toolbox for Trainers,
kjer lahko pobrskajo za izobraževalnimi viri in metodami.
RAZVOJ KOMPETENC MLADINSKIH DELAVCEV, KI
DELUJEJO V MEDNARODNEM KONTEKSTU
Razvoj kompetenc mladinskih delavcev, ki delujejo v mednarodnem kontekstu, je še eno pomembno področje razvoja
kakovosti v mladinskem delu v okviru programa Erasmus+:
Mladi v akciji in širše. Usposobljenost mladinskih delavcev
se v zadnjem času redno pojavlja na dnevnem redu evropskih institucij, večjo pozornost pa so tem kompetencam
pričeli namenjati tudi sami izvajalci dejavnosti neformalnega učenja, usposabljanja in izobraževanja in tudi program
Erasmus+: Mladi v akciji.
Strategija je zato tudi na tem področju predvidela razvoj
modularnega sistema usposabljanj za mladinske delavce, ki
bi temeljil na kompetenčnem modelu za mladinske delavce.
Podporni center SALTO Training & Cooperation je v preteklih letih na podlagi izkušenj z razvojem kompetenčnega
modela za trenerje na področju mladine razvil tudi kompetenčni model za mladinske delavce, ki je bil prvič objavljen
v letošnjem letu. Pri tem jih je med drugim vodila tudi ideja,
da bo opis kompetenc mladinskih delavcev pomagal izboljšati podobo in priznavanje mladinskih delavcev v družbi.
Z modelom so skušali odgovoriti tudi na zahtevi Resolucije
december 2017

Sveta EU o mladinskem delu (2010) in Deklaracije 2. Evropske konvencije o mladinskem delu (2015) po opredelitvi
kriterijev in indikatorjev kakovosti v mladinskem delu ter
vzpostavitvi osrednjega okvira standardov kakovosti, ki se
ga bo dalo prilagajati nacionalnim kontekstom. Model je
namenjen mladinskim delavcem, ki so vključeni v projekte
mednarodne učne mobilnosti, izobraževalnim delavcem in
trenerjem, ki organizirajo projekte mednarodne mobilnosti,
ter organizacijam in institucijam, ki razvijajo strategije usposabljanj za mladinske delavce. Kompetenčni model zajema
naslednja področja: usmerjanje individualnega in skupinskega učenja, oblikovanje programov, organizacija in upravljanje virov in sredstev, uspešno skupinsko sodelovanje,
učinkovita in pomenljiva komunikacija z drugimi, medkulturne kompetence, mreženje in zagovorništvo ter razvijanje
praks za vrednotenje in uvajanje ustreznih sprememb. Pri
tem se osredotoča na štiri dimenzije, in sicer na odnos oz.
pripravljenost mladinskega delavca, ki naj bi bil predpogoj
in temelj razvoja kompetenc ter naj bi posledično prinašal
znanje, pridobljeno z izkušnjami, iz knjig, s spleta in drugih
virov ter veščine v smislu sposobnosti izvajanja nalog, uporabe znanja in spreminjanja odnosa v dejanja, kar naj bi na
koncu prineslo ustrezno in kontekstu primerno obnašanje.
Poleg tega je strategija pozvala tudi k raziskovanju potreb
in potenciala e-učenja in kombiniranih oblik učenja za mladinske delavce, trenerje in druge strokovnjake ter k razvoju
inovativnih modelov, metod in pripomočkov za e-učenje.
Poudarjen je tudi pomen nadaljnjega razvoja Youthpassa
v orodje, ki bo presegalo program Erasmus+. Strategija
tako spodbuja razvoj pilotnih projektov, ki bi Youthpass
preizkusili kot model za priznavanje neformalnega učenja
v mladinskem delu tudi v drugih kontekstih izven programa
Erasmus+: Mladi v akciji.
Mreža nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji in podporni centri SALTO mladinskim delavcem, ki se vključujejo v program, v okviru sredstev za organizacijo mednarodnih usposabljanj že sedaj nudijo številne priložnosti za
krepitev njihovih kompetenc. Predvideno pa je, da naj bi
se v prihodnje na podlagi kompetenčnega modela razvila
modularna usposabljanja za mladinske delavce.

23

V ŽARIŠČU

nike kot tudi naprednejša in bolj specifična usposabljanja,
ter redna srečanja trenerjev na evropski ravni z namenom
izmenjave izkušenj in dobrih praks, raziskovanja trendov v
mladinskem delu in razvoja inovativnih pristopov. Predviden je tudi razvoj potrdila Youthpass za trenerje, ki bi trenerjem omogočalo, da ustvarijo svoj strokovni portfelj in v
njem na standardiziran, a vendarle individualen način dokumentirajo svoje sodelovanje na usposabljanjih ter spremljajo svoj učni proces v daljšem obdobju. Vse to pa bi med
drugim prispevalo tudi k večji prepoznavnosti trenerskega
dela. Strategija z namenom razvoja kakovosti omenja tudi
vzpostavitev evropske baze trenerjev ETS (European Training Strategy), ki bi združevala trenerje, ki so sodelovali na
usposabljanjih za trenerje, razvitih v okviru ETS.
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»SMART YOUTH
WORK«

PRIPOROČILO SVETA EVROPE O
MLADINSKEM DELU, 2017

ALI ZAKAJ MORA POSTATI
MLADINSKO DELO V PRIHODNJE
(ŠE) PAMETNEJŠE

Svet Evrope je vedno imel pomembno vlogo pri razvoju in
podpori mladinskemu delu. Priporočilo, ki ga Svet Evrope v
sodelovanju s številnimi deležniki s področja mladinskega
dela pripravljal leto in pol, predstavlja pomemben korak pri
razvijanju edinstvene pozicije Sveta Evrope na področju
mladine in odraža tudi pozive Deklaracije druge Evropske konvencije o mladinskem delu, ki je bila sprejeta leta 2015.

O
→

Velja izpostaviti tudi temeljno usmeritev dokumenta, ki so ji ob sprejemu priporočil izpostavili tudi ministri držav članic, in sicer, da so mladi ključni vir za
izgradnjo socialne in pravične Evrope in da bo v primeru, če bo družba dovolila,
da težke okoliščine, v katerih se nahaja veliko število mladih, ustvarijo »izgubljeno generacijo« razočaranih in apatičnih mladih, je tveganje spodkopavanja
družbene stabilnosti in kohezije veliko. Zadostna podpora mladim danes, vključno z zagotavljanjem kakovostnega mladinskega dela, je pomembna naložba, ki
jo Evropa mora izvesti za svojo sedanjost in za prihodnost.

Tinkara Bizjak Zupanc,
Movit

20. novembra 2017 je Svet
Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport sprejel Sklepe
Sveta o pametnem mladinskem delu1, ki opozarjajo na
to, da mora tudi mladinsko
delo pri svojem nadaljnjem
razvoju upoštevati tehnološki napredek, predvsem na
področju digitalnih medijev,
in spremembe, ki jih ta prinaša za družbo, odnose in
vsakdanje življenje posameznikov in skupnosti.

Priporočilo o mladinskem delu vlade držav članic Sveta Evrope poziva, da v
okviru svojih pristojnosti krepijo mladinsko delo tako, da:
• zagotavljajo ustrezno podporo kakovostnemu mladinskemu delu v okviru
lokalnih, regionalnih in nacionalnih mladinskih politik, pri čemer naj
• vzpostavijo okvir za izobraževanje in usposabljanje profesionalnih in prostovoljnih mladinskih delavcev, ki bo definiral tudi nabor kompetenc, ki so
nujne za uspešno izvajanje mladinskega dela;
• podprejo pobudo mladinskega sektorja Sveta Evrope za vzpostavitev ad
hoc delovne skupine, ki jo bodo sestavljali relevantni deležniki v mladinskem delu po Evropi in bo lahko pripravila srednjeročno strategijo za razvoj
evropskega mladinskega dela;
• spodbujajo nacionalne in evropske raziskave različnih oblik mladinskega
dela ter njegovih učinkov in dosežkov;
• podpirajo razvoj ustreznih oblik revizij ter ocenjevanja vpliva in rezultatov
mladinskega dela s krepitvijo prepoznavnosti in uporabe portfelja mladinskega dela Sveta Evrope v državah članicah;
• promovirajo evropski certifikat kakovosti za mladinske centre kot primer dobre prakse, ki jo izvaja Svet Evrope.
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V dodatku k Priporočilu pa so predstavljeni ukrepi, ki jih lahko implementirajo
države članice Sveta Evrope za podporo in razvoj kakovostnega mladinskega
dela. Dostopna na: http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/
doc/Svet_Evrope/priporociloSE_ml.delo_prevod.docx

Na področju mladine oz. natančneje mladinskega
dela na evropski ravni razprava o »digitalnem« mladinskem delu pred sprejetjem Sklepov pravzaprav
ni potekala prav dolgo. Leta 2015 je Deklaracija
2. Evropske konvencije o mladinskem delu2 opozorila na vedno večjo uporabo novih tehnologij in
digitalnih medijev med mladimi, kar odpira prostor za premislek o novih spletnih praksah mladinskega
dela, ki bodo podpirale digitalno pismenost mladih in jim
pomagale upravljati s povezanimi tveganji. Izpostavila je
potrebo po podpori za krepitev zmogljivosti na področju
mladinskega dela, da se bo to lahko ustrezno odzvalo na
izzive in priložnosti, ki jih predstavljajo nove tehnologije in
digitalni mediji, ter omenila, da bodo morali za to v prihodnje mladinski delavci pridobiti nove kompetence in oblikovati nove meje v odnosih z mladimi. Deklaracija je poleg
tega izpostavila dejstvo, da se je bilo mladinsko delo tudi
v preteklosti vedno sposobno prilagajati številnim spreminjajočim se okoliščinam in obenem ostati zvesto svojim
temeljnim načelom.
Decembra 2015 je nato Svet EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport sprejel Delovni načrt EU za obdobje
2016–20183, v katerem je bil skladno s prednostnimi nalogami, opredeljenimi v Skupnem poročilu o mladih za
leto 20154, kot eden od ciljev krepitve mladinskega dela
in medsektorskega sodelovanja izpostavljen prispevek
mladinskega dela k reševanju izzivov in izkoriščanju priložnosti, ki jih prinaša digitalna doba za mladinsko politiko, mladinsko delo in mlade. Države članice in Evropsko
komisijo (EK) so obenem pozvali, da kot eno izmed strokovnih skupin v tem obdobju oblikujejo tudi Strokovno
skupino EK za digitalizacijo in mlade5 oz. natančneje za
obravnavanje tveganj, priložnosti in posledic digitalizacije
za mlade, mladinsko delo in mladinsko politiko, ki naj bi
do decembra 2017 pripravila poročilo in priporočila drža-

1
Sklepi Sveta o pametnem mladinskem delu, 2017
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14205-2017-INIT/sl/pdf
2
Declaration of the 2nd European Youth Work Convention, 2015
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/eywc-website-declaration
3
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o delovnem
načrtu Evropske unije za mladino za obdobje 2016–2018, 2105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510859010913&uri=CELEX:42015Y1215(01)
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4

EU Youth Report 2015, Evropska komisija, 2016
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
5
Mandat strokovne skupine »Tveganja, priložnosti in posledice digitalizacije za mlade, mladinsko delo in mladinsko politiko«
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/policy/documents/mandate-expert_group-digitalisation-youth_en.pdf

POGLED NAPREJ

OD DEKLARACIJE DO SKLEPOV

Namen Priporočila je spodbuditi države članice Sveta Evrope, da v okviru svojih pristojnosti razvijajo mladinske politike ter oblikujejo in sprejmejo ukrepe, ki
bodo okrepili potrebno podporo mladinskemu delu na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Dokument povzema in poudarja že uveljavljene definicije, načela
in vrednote, koncepte, prednosti in pozitivne učinke mladinskega dela na posameznike, njihovo skupnost in družbo nasploh.
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Od 24. do 26. oktobra 2017 je v Talinu potekala prva mladinska konferenca v okviru šestega cikla strukturiranega dialoga7 z naslovom »Youth
in Europe: What’s Next?«, dan za tem
pa je kot vedno sledilo še srečanje
generalnih direktorjev EU, odgovornih za področje mladine8, ki so na
srečanju razpravljali predvsem o novih izzivih za mladinsko delo v digitalni dobi ter priložnostih in izzivih na
področju spletnega in tradicionalnih
načinov komuniciranja, ki jih za mladinske delavce prinaša vsesplošna
uporaba digitalnih naprav.
Direktorica Oddelka za mladino v
okviru estonskega Ministrstva za izobraževanje in raziskovanje Reelika
Ojakivi, ki je predsedovala srečanju,
je izpostavila, da je uporaba digitalnih naprav in podatkov v mladinskem
delu ključnega pomena, če želimo
doseči mlade, ki se na nove tehnologije spoznajo bolje kot mladinski
delavci sami, še posebej, če bi radi
bolje spoznali potrebe in želje današnje mladine. Predstavniki držav članic so nato izmenjali dobre prakse in
mnenja o uporabi novih tehnologij

med mladimi. Strinjali so se, da je
največji izziv, kako doseči mlade, ki
so ves čas na spletu, da bi izkoristili
njihov potencial. Pri tem bi morali biti
npr. igrifikacija (angl. gamification,
op. p.) in uporaba tako imenovanih
youtuberjev pravzaprav vsakdanji
orodji. Razpravljali so tudi o uporabi
velepodatkov (angl. big data, op. p.)
in odprtih podatkov za lažje doseganje mladih ter se obenem dotaknili
varovanja zasebnosti mladih.

SKLEPI SVETA EU O PAMETNEM
MLADINSKEM DELU
V začetku novembra je bil nato objavljen končni predlog Sklepov, ki je
bil sprejet na srečanju ministrov EU
za izobraževanje, kulturo, mladino,
šport in komuniciranje, ki je potekalo
20. in 21. novembra 2017 v Bruslju. S
sprejetjem teh Sklepov se je – vsaj
na evropski ravni – zdaj uveljavil izraz »pametno mladinsko delo«, ki

»Digitalno mladinsko delo pomeni
proaktivno uporabo in obravnavo
digitalnih medijev in tehnologije pri
mladinskem delu. Digitalno mladinsko delo ni metoda mladinskega
dela – digitalno mladinsko delo je
mogoče vključiti v vsako okolje mladinskega dela (odprto mladinsko
delo, informiranje in svetovanje za
mlade, mladinski centri, ulično mladinsko delo itd.). Digitalno mladinsko delo ima iste cilje kot mladinsko
delo na splošno, uporaba digitalnih
medijev in tehnologije v mladinskem
delu pa bi morala vedno prispevati
k uresničevanju teh ciljev. Digitalno
mladinsko delo lahko poteka v živo
ali v spletnih okoljih – ali v kombinaciji obojega. Digitalni mediji in tehnologija so lahko orodje, dejavnost ali
vsebina mladinskega dela.«
Sklepi uvodoma ugotavljajo, da so
digitalni mediji in tehnologije vse
močneje prisotni v našem vsakdanu in da postajajo eden od nosilnih
stebrov inovacij in razvoja v družbi
ter kot taki odpirajo nove možnosti
za razvoj kompetenc, povezovanje, izražanje mnenj, ustvarjalnost,
samostojno uveljavljanje pravic in
aktivno državljanstvo. Hkrati razvoj
tehnologij omogoča pametne rešitve in podatkovno bogate analize ter
prinaša inovacije na področju metod
in pristopov mladinskega dela, s čimer podpira načrtovanje, izvajanje,
vrednotenje, prepoznavnost in preglednost tako mladinskega dela kot
tudi mladinske politike. Še naprej si
je potrebno prizadevati za zmanjša-

6

Otvoritveni dogodek estonskega predsedovanja »Smart Afternoon on Smart Youth Work«, 6. 7. 2017, Bruselj, Belgija
https://www.eu2017.ee/news/press-releases/estonian-presidencys-youth-field-kick-event-sees-eu-officials-coding-together
Mladinska konferenca EU v okviru estosnkega predsedovanja, 24.–26. 10. 2017, Talin, Estonija
http://youthconf.eu/
8
Srečanje generalnih direktorjev EU, odgovornih za področje mladine, 27. 10. 2017, Talin, Estonija
https://www.eu2017.ee/news/press-releases/directors-general-youth-tallinn-meeting-smart-youthwork-addresses-new
7
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nje digitalnega razkoraka v družbi,
zato je razvoj digitalnih kompetenc
pomemben tako za mlade kot tudi
za vse tiste, ki z njimi delajo.
Mladinskemu delu in mladinski politiki se ponuja priložnost, da prevzame ključno vlogo pri ozaveščanju
in razvijanju kompetenc mladih, še
posebej tistih z manj priložnostmi, ter
preprečevanju in obvladovanju tveganj digitalne dobe, kot so negativne posledice pretiranega preživljanja časa pred zaslonom, zasvojenost
z internetom, spletno nadlegovanje
in nasilje, širjenje lažnih novic, sovražni govor, ogrožanje zasebnosti
in podobno. Digitalna doba s sabo
prinaša kompleksen preplet izzivov
in priložnosti, ki jih je treba preučiti
in se nanje ustrezno odzvati, zato je
pomembno, da države članice med
seboj na tem področju sodelujejo in
izmenjujejo dobre prakse.
Nadalje Sklepi poudarjajo, da je cilj
pametnega mladinskega dela raziskati interakcije med mladimi in
mladinskim delom na eni strani ter
digitalnimi mediji in tehnologijami na
drugi strani, da bi s tem spodbujali in
krepili priložnosti, ki nastajajo zaradi
teh interakcij. Namen je s pomočjo pametnih rešitev povečati možnosti mladih za informiranje, dostop
do mladinskega dela, participacijo,
neformalno in priložnostno učenje,
razviti kompetence mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev za
izvajanje in nadaljnji razvoj pametnega mladinskega dela ter z analizami
podatkov prispevati k večjemu razumevanju mladih, mladinskega dela in
mladinske politike.
Države članice Sklepi pozivajo, naj
na eni strani ustvarijo razmere, ki
bodo omogočale pametno mladinsko delo, na drugi pa poskrbijo za
digitalno infrastrukturo, razvijajo in
izvajajo pametno mladinsko delo,
opredelijo in odpravijo digitalni razkorak in neenakost pri dostopu do
tehnoloških novosti s strani mladih,
še posebej tistih z manj priložnostmi,
ter spodbujajo razvoj kompetenc, ki
so pomembne za pametno mladinsko delo, tako pri mladih kot tudi pri
mladinskih delavcih in voditeljih, ter
omogočijo izmenjavo dobrih praks
na tem področju.
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Digitalno oz. pametno mladinsko
delo je bilo nato osrednja tema
otvoritvenega dogodka estonskega
predsedovanja na področju mladine z naslovom »Smart Afternoon on
Smart Youth Work«6, ki je potekal 6.
julija 2017 v Bruslju. Ülly Enn, ki je v
drugi polovici leta predsedovala Delovni skupini za mladino v Svetu EU,
je na dogodku napovedala, da si bo
Estonija v okviru svojega predsedovanja aktivno prizadevala za promocijo pametnega mladinskega dela v
Evropi. Že dan po otvoritvenem dogodku je estonsko predsedstvo na
srečanju Delovne skupine EK za mladino predstavilo osnutek Sklepov
Sveta za pametno mladinsko delo,
države članice pa so podale prve
komentarje na predlagano besedilo, ki je bilo nato na delovni skupini
obravnavano še dvakrat v mesecu
septembru.

nadomešča in nadgrajuje izraz »digitalno mladinsko delo« v smislu, da
presega samo uporabo digitalnih
tehnologij kot orodij v mladinskem
delu ter vključuje tudi razumevanje
in upoštevanje širšega konteksta –
družbenih sprememb in posledic, ki
jih je s seboj prinesel in jih še prinaša
sam tehnološki razvoj. Sklepi pametno mladinsko delo opredeljujejo oz.
razumejo kot inovativni razvoj mladinskega dela, ki vključuje tako digitalne prakse v mladinskem delu kot
tudi razvoj na področju raziskovanja,
kakovosti in politik, pri čemer se pri
opredeljevanju digitalnega mladinskega dela opirajo na naslednjo definicijo, ki jo je pripravila Strokovna
skupina za digitalizacijo in mlade:
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vam članicam za razvoj digitalnega
mladinskega dela in usposabljanje
mladinskih delavcev na tem področju, poleg tega pa naj bi naredila tudi
pregled digitalnih rešitev za mlade v
državah članicah.
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Za nadaljnji razvoj bodo pomembni tudi rezultati študije
Evropske komisije o vplivu interneta in družbenih me-

Pri nas o digitalnem mladinskem delu še nismo veliko
razpravljali, saj bo ta tematika prvič resno izpostavljena
šele konec novembra na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja, ki ga vsako leto organizira Urad RS za
mladino. V nekaterih drugih evropskih državah, predvsem na Finskem in v Estoniji, pa je koncept prisoten že
vrsto let.
Finsko Ministrstvo za izobraževanje in kulturo je na primer že leta 2011 ustanovilo Nacionalni razvojni center
za digitalno mladinsko delo – Verke12, ki ga koordinira
Oddelek za mladino mesta Helsinki in katerega vizija je
vsem mladinskim delavcem omogočiti uporabo digitalnih
medijev in tehnologije pri svojem delu ter spodbujanje
vključevanja in enakosti med mladimi s pomočjo digitalnega mladinskega dela (več o centru Verke in njegovem
delu lahko preberete v naslednjem prispevku).
Estonsko Ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje je
prav tako že leta 2013 sprejelo najprej Razvojni načrt za
področje mladine 2014–202013, v katerem je bila med
drugim omenjena tudi potreba po razvoju pametnega

mladinskega dela, leta 2015 pa še dokument Koncept
pametnega mladinskega dela14, v katerem je začrtalo razvoj na tem področju v Estoniji do leta 2018. Kljub temu,
da je estonska študija iz leta 2016 o uporabi in možnostih za uporabo digitalnih rešitev v mladinskem delu15
pokazala, da tehnologija v mladinskem delu v Estoniji še
zdaleč ni izkoriščena, kot bi lahko bila glede na siceršnji
sloves Estonije kot digitalno napredne družbe, pa v Estoniji obstaja precej primerov dobrih praks na področju
pametnih rešitev in pristopov na področju mladine. Nekatere izmed njih si lahko ogledate v zgoraj omenjenem
Konceptu pametnega mladinskega dela.
Prav tako so že leta 2014 Avstrija, Danska, Finska, Irska in
Severna Irska vzpostavile mednarodni raziskovalni projekt
Screenagers16, v okviru katerega so raziskovale uporabo
IKT in družbenih medijev v mladinskem delu, in njihovi rezultati so pomembno prispevali k razumevanju stanja in
potreb na področju digitalizacije mladinskega dela.

Youth Work«18, pri katerem je cilj povečati zavest o tem,
kako digitalizacija oblikuje današnje družbe, vključno z
njenim vplivom na mladinsko delo in mlade. Mesec za
tem, od 12. do 16. marca 2018, bo na Madžarskem potekal seminar »Developing Digital Youth work«19, katerega
namen je demistificirati idejo digitalnega mladinskega
dela, identificirati skupne izzive ter organizacije podpreti
pri razvoju digitalnih praks mladinskega dela v njihovih
lokalnih kontekstih. Konec leta 2018 pa pripravljamo še
študijski obisk na Finsko z naslovom »Developing Digital Youth Work«, katerega namen je predstaviti primere
dobrih praks na področju uporabe digitalnih medijev in
tehnologije v mladinskem delu.
Poleg prebiranja dokumentov na to temo vas torej vabimo tudi k spremljanju naših izobraževanj na naslovu
www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/izobrazevanja.

KJE TOREJ ZAČETI?
Naj nam bo všeč ali ne, pametno mladinsko delo je tukaj in o njem bomo morali, če še nismo, pričeti razmišljati vsi, ki smo na takšen ali drugačen način povezani z mladinskim delom. Nacionalne agencije programa
Erasmus+: Mladi v akciji smo v svojih delovnih načrtih za
leto 2018 predvidele kar nekaj mednarodnih dogodkov
z namenom, da bi se s to temo v prihodnje seznanilo
in spoprijateljilo čim večje število mladinskih delavcev.
Eden izmed njih je potekal že konec novembra na Dunaju pod naslovom »Digital Youth Work«17 in na njem je
več kot sto mladinskih delavcev in drugih pomembnih
deležnikov z različnih vidikov raziskovalo koncept digitalnega mladinskega dela. Od 12. do 16. februarja 2018
bo na Finskem potekal seminar »Strategies for Digital
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9

Okvir digitalnih kompetenc za državljane. Osem ravni doseganja kompetenc in primeri rabe,
orig. Evropska komisija, 2017, prev. Zavod RS za šolstvo, 2017
https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf
Spletna stran EK DigComp - European Digital Competence Framework for Citizens
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
10
Joint Research Centre (JRC) EU Science Hub - Bringing together scientific knowledge for
Europe
https://ec.europa.eu/jrc/en
11
Study on the Impact of the Internet and Social Media on Youth Work

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tender-eacea/study-impact-internet-and-social-media-youth-participation-and-youth-work_en
12
Verke – Development Centre for Digital Youth Work in Finland, 2011
https://www.verke.org/?lang=en
13
Noortevaldkonna Arengukava 2014–2020, Vlada Republike Estonije, 2013
https://www.hm.ee/sites/default/files/noortevaldkonna_arengukava_2014-2020.pdf
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14
The concept of smart youth work, Ministrstvo Republike Estonije za izobraževanje in raziskovanje, 2015
https://entk.ee/nak-veeb/wp-content/uploads/2017/10/Nutika-NT-kontseptsioon-ENG-web.pdf
15
The use and possibilities of using digital solutions in youth work, Institute of Baltic Studies,
E-Governance Academy, 2016
https://www.verke.org/material/the-use-and-possibility-of-using-digital-solutions-in-youth-workan-estonian-perspective/?lang=en (edina povezava z informacijami o študiji v angleškem
jeziku)
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16

International research projekt Screenagers on use of ICT and social media in youth work
http://www.youth.ie/screenagers
Konferenca »Digital Youth Work«, 27.–30. 11. 2017, Dunaj, Avstrija
http://trainings.salto-youth.net/6839
18
Seminar »Strategies for Digital Youth Work«, 12.–16. 2. 2018, Lappeenranta, Finska
http://trainings.salto-youth.net/6989
19
Seminar »Developing Digital Youth Work«, 12.–16. 3. 2018, Budimpešta, Madžarska
http://trainings.salto-youth.net/7001
17
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Strokovna skupina EK za digitalizacijo in mlade v času
priprave tega prispevka (konec novembra 2017, op. p.) še
ni objavila končne različice svojega poročila, preliminarni
izsledki njihovega dela pa so že bili predstavljeni v okviru nekaterih delovnih skupin na ravni EU. Njihova priporočila za digitalne kompetence mladinskih delavcev naj
bi temeljila na Okviru digitalnih kompetenc za državljane
DigComp 2.19, ki ga je letos objavila Evropska komisija.
Okvir je rezultat raziskave Učenje in veščine za digitalno
dobo, ki jo Skupno raziskovalno središče EK10 izvaja že
vse od leta 2005 in s tem Komisiji in državam članicam
omogoča vpogled v stanje na tem področju z namenom
podpore pri oblikovanju ustreznih politik na področju
»izrabe možnosti digitalnih tehnologij za prenovo praks
izobraževanja in usposabljanja, izboljšanje dostopa do
vseživljenjskega učenja in spopadanje s pojavom novih
(digitalnih) veščin in kompetenc, ki jih potrebujemo za zaposlitev, osebni razvoj in socialno vključenost«. Delovna
skupina naj bi poleg poročila objavila tudi pregled obstoječih gradiv za usposabljanje mladinskih delavcev in
trenerjev na področju pametnega mladinskega dela.

dijev na participacijo mladih in mladinsko delo11, ki jo je
Komisija naročila v letu 2016 in katere rezultate prav tako
še pričakujemo.

29

POGLED NAPREJ

DANES, JUTRI, POJUTRIŠNJEM

REVIJA MLADJE

POGLED NAPREJ

REVIJA MLADJE

SE DIGITALIZIRA

Suvi Tuominen,
Verke
– finski Nacionalni razvojni center za
digitalno mladinsko delo

P

Proces tehnologizacije je prav tako nepovratno spremenil državljanske veščine, ki jih bodo mladi potrebovali v prihodnosti, in načine, kako mladi upravljajo s
svojimi družbenimi odnosi. Iz tega sledi, da je digitalizacija mladinskega dela absolutno nujna, da ostanemo
v koraku s časom.

Pri razvoju digitalnega mladinskega dela je pomembno razumeti osrednjo, raznoliko in vseprisotno vlogo digitalne dimenzije v vsakodnevnem življenju mladih.
Če mladinsko delo ne sprejme uporabe tehnologije in družbenih omrežij, obstaja tveganje, da postane zastarelo in neustrezno za mlade uporabnike njegovih
storitev. Mladinsko delo ima priložnost, da s podpiranjem mladih k boljšemu razumevanju tehnologije zapolni praznine, ki se včasih pojavljajo doma in v šoli.
Digitalno mladinsko delo po besedah strokovne skupine EU za digitalizacijo in
mladino:
• pomeni proaktivno uporabo ali obravnavo digitalnih medijev in tehnologije v
mladinskem delu;
• ni metoda mladinskega dela – digitalno mladinsko delo je mogoče vključiti
v katero koli obliko mladinskega dela (odprto mladinsko delo, informiranje in
svetovanje za mlade, mladinski klubi, terensko mladinsko delo itd.);
• sledi istim ciljem kot mladinsko delo sicer, zato bi morala uporaba digitalnih
medijev in tehnologije v mladinskem delu vedno podpirati te cilje;
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•

lahko poteka v živo ali v spletnih okoljih – ali kot kombinacija
obeh. Digitalne medije in tehnologijo se lahko v mladinskem
delu uporablja kot orodje, dejavnost ali vsebino.

Na podlagi razumevanja, ki ga dajejo leta izkušenj finskega razvojnega
centra za digitalno mladinsko delo
Verke, lahko cilje digitalnega mladinskega dela v grobem razdelimo
na dva sklopa: 1) z uporabo digitalne
tehnologije v mladinskem delu zagotavljati, da je mladinsko delo v koraku s časom in privlačno za mlade,
ter 2) krepiti s tehnologijo povezane
veščine mladih.
Ni potrebno, da so vsi mladinski
delavci strokovnjaki za tehnologijo,
imeti pa morajo za tehnologijo odprt
način razmišljanja: pripravljenost po-
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skusiti kaj novega in spodbujati mlade k ustvarjalnemu pristopu do tehnologije.
Verke je objavil smernice za digitalno mladinsko delo, ki predstavljajo nabor
načel in ukrepov, ki jih lahko organizacije upoštevajo pri razvijanju svojega
digitalnega mladinskega dela. Smernice so nastale kot rezultat obširnega
sodelovanja s strokovnjaki iz prakse in raziskovalci. V angleškem jeziku so
dostopne na spletnem naslovu:
www.verke.org/material/guidelines-for-digital-youth-work/.
Novembra 2017 je Verke objavil brezplačno dostopno knjigo o finski perspektivi digitalnega mladinskega dela v angleščini Digital Youth Work – A Finnish
perspective, ki predstavlja praktične primere in teoretično ozadje. Do nje lahko dostopate ali jo naročite v tiskani obliki na naslovu
www.verke.org/material/digitalyouthwork.

POGLED NAPREJ

Verke od leta 2011 deluje za razvoj digitalnega mladinskega
dela na nacionalni ravni na Finskem. Center nudi usposabljanja za mladinske delavce, izvaja ankete o njihovi uporabi
digitalnih medijev in nudi gradivo o digitalnem mladinskem
delu in digitalni kulturi mladih. Najnovejši publikaciji centra
Verke (v finskem jeziku) nosita naslova »Pot k digitalnemu
mladinskemu delu« in »Mladinsko delo ima LAN party«.
Verke financira Ministrstvo za izobraževanje in kulturo.
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MLADINSKO DELO

→

REVIJA MLADJE

S tem, ko je tehnološki napredek
preobrazil način, kako mladi
uporabljajo splet, je mladinsko delo,
ki se poslužuje spleta, doseglo
prelomnico. Zato ni več primerno
ločevati digitalnega mladinskega dela
od dejavnosti v živo ali ga obravnavati
kot ločeno metodo oziroma vejo
mladinskega dela. Digitalni mediji bi
morali postati običajen sestavni del
mladinskega dela, kot so postali del
življenja mladih nasploh.

INTERVJU

INTERVJU Z V. D. DIREKTORJA
URADA RS ZA MLADINO, ROKOM
PRIMOŽIČEM

Pred približno pol leta ste bili
imenovani za vršilca dolžnosti
direktorja Urada RS za mladino. Čestitamo! Kako bi opisali vaših prvih šest mesecev
direktorovanja?
Najlepša hvala. Prvih šest mesecev je bilo vsekakor precejšen izziv, saj kljub temu, da področje dela poznam dobro že od prej, je bilo in je še veliko stvari, ki jih moram
spoznati in se jih naučiti. Del tega gre vsekakor na račun
sistema javne uprave, ki ima svoje postopke in pravila, ki
so v nekaterih pogledih precej drugačni od nevladnega
sektorja, v katerem sem deloval pred tem. Sicer pa sem
zelo vesel, da so me sodelavci lepo sprejeli in da sem
lahko z delom začel takoj, za kar gre zahvala tudi mojemu
predhodniku, s katerim sva imela zelo dobro primopredajo. Tako lahko prvih šest mesecev vsekakor opišem kot
polne izzivov in učenja.

Foto: Tilyen Mucik, arhiv mlad.si
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Foto: Tilyen Mucik, arhiv mlad.si
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Ali vas je kaj še posebej presenetilo – bodisi v pozitivni
bodisi v negativni luči?
Ko sem prevzel vodenje Urada, sem bil prepričan, da
sektor in organizacije, ki delujejo v njem, poznam precej dobro. A v zadnjih šestih mesecih ugotavljam, da je
mladinski sektor pri nas še bolj aktiven, kot sem mislil, in
skoraj vsak dan se srečam s kakšno novo aktivnostjo, ki
jo izvajajo »naše« organizacije. Mislim, da lahko rečem, da
me je ta raznolikost in aktivnost organizacij v mladinskem
sektorju pozitivno presenetila.
Čeprav sem bil iz prejšnjih izkušenj navajen velikih sistemov, v katerih spremembe zahtevajo dolgo časa, me
je malo negativno presenetilo, kako zapleteni so lahko
postopki v javni upravi. A se privajam na ta način dela in
verjamem, da se bom uspešno spopadel tudi s tem.
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Kaj trenutno počnete, s čim se (največ) ukvarjate?
Trenutno smo vsi kar precej zaposleni, tako da bom izpostavil samo nekaj stvari. V zadnjih mesecih smo se
največ ukvarjali z javnim razpisom za sofinanciranje
zaposlitev mladinskih delavcev in javnim pozivom za sofinanciranje programov mladinskega dela, precej časa pa
smo posvetili tudi letnemu posvetu mladinskega sektorja,
ki bo letos potekal konec novembra na temo digitalizacije v mladinskem delu. Pred kratkim je bilo na Vladi in v
Državnem zboru potrjeno vmesno poročilo o izvajanju
Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–
2022. Tudi na mednarodnem področju nam ni dolgčas,
saj bo novembra zasedanje sveta ministrov EU s področja mladine, na katerem bodo razpravljali o priporočilih o
pametnem mladinskem delu in o predlogu pobude o Evropski solidarnostni enoti, ki je zadnjih nekaj mesecev v
intenzivni obravnavi.
Sicer pa je kar velik del mojega urnika posvečen tudi
temu, da poskušam čim več akterjev v sektorju spoznati
tudi osebno, tako da se poskušam udeleževati čim več
dogodkov, ki jih organizirajo organizacije v mladinskem
sektorju, in se z njimi pogovoriti o tem, kaj bi si želeli od
Urada in kaj bi potrebovali pri svojem delu.
Urad RS za mladino ima tako dolgo zgodovino kot naša
država. Ko vas nekdo vpraša, zakaj takšen urad potrebujemo in kaj ta sploh počne, kaj mu odgovorite?
Ugotovil sem, da je kar precejšen izziv razložiti delo Urada ljudem, ki ne izhajajo iz mladinskega sektorja. A ker
že kar dolgo delujem v različnih mladinskih in študentskih
organizacijah, sem že navajen razlaganja o pomembnosti
mladih, mladinskega sektorja in mladinskega dela oziroma tega, kaj in zakaj to počnem.

INTERVJU

Zakaj ste se odločili, da prevzamete vodenje Urada RS
za mladino?
Ker verjamem, da so organizacije v mladinskem sektorju
tiste, ki spreminjajo svet na boljše. To je bila tudi moja motivacija za delovanje v različnih organizacijah in različnih
vlogah v zadnjih letih in glede na naloge Urada se mi je
zdelo, da lahko tu veliko pripomorem k temu, da se več
podpore nameni organizacijam v mladinskem sektorju in
mladinskemu delu ter da se več pozornosti nameni mladinski politiki in mladim. Vsekakor mi je vodenje Urada
tudi precejšen izziv, saj je kljub temu, da poznam sektor
in da sem delo v njem izkusil v različnih vlogah, vloga ustvarjalca politik drugačna od tega, kar sem počel do sedaj,
in se zelo veselim nadaljnjega dela.
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skupino. Če na kratko povzamem to razlago, gre nekako
takole: V zadnjih desetletjih se je prehod posameznikov
in posameznic iz otroštva v odraslost (osamosvajanje od
staršev, zaposlitev, ustvarjanje družine ipd.) spremenil, saj
se je prehod dogajal v vedno višji starosti in se je pokazala potreba po opredeliti prehodnega obdobja, ki mu rečemo mladost. V skladu z evropsko prakso smo mlade v
Sloveniji definirali kot posameznike in posameznice, stare
med 15 in 29 let. Zaradi vse večje kompleksnosti družbe
se mladi pri tem prehodu srečujejo s precej izzivi in problemi, ki jih je potrebno nasloviti in mladim omogočiti čim
lažjo osamosvojitev in prehod v odraslost. Pri tem jim pomagajo različne institucije, tako javne kot zasebne, in del
tega so tudi organizacije v mladinskem sektorju.

Delo in naloge URSM je sicer najlažje razložiti s členi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki
v 7. členu opredeljuje pristojnosti upravnega organa, pristojnega za mladino. Ta je tudi definiral, kaj je javni interes
in področja mladinskega sektorja, njegove nosilce in subjekte. A ker verjamem, da tega intervjuja ne bodo brali
samo pravniki in državni uradniki, bom poskusil ponuditi
tudi malo bolj laično razlago.

Urad ima sicer precej različnih nalog, a med najbolj
pomembnimi je podpora mladinskemu sektorju in mladinskemu delu ter organizacijam, ki v njem delujejo in ga
izvajajo. Zato skrbimo za okvir delovanja organizacij (denimo s podeljevanjem statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju), za finančno podporo tem organizacijam in kakovostnemu mladinskemu delu (denimo
z rednimi javnimi pozivi za sofinanciranje programov mladinskega dela), za prepoznavanje akterjev in dosežkov v
mladinskem sektorju (denimo s podeljevanjem državnih
priznanj v mladinskem sektorju) ipd.

Običajno razlago začnem z opredelitvijo, kdo pravzaprav
so mladi in zakaj jih izpostavljamo kot posebno družbeno

Drugi sklop naših nalog pa obsega področje mladinskih
politik, ki so preprosto povedano vsi ukrepi, ki spodbujajo
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»VEČ KOT NAS BO V MLADINSKEM
SEKTORJU IN VEČ KOT BOMO
SODELOVALI, MOČNEJŠI BOMO PRI
DOSEGANJU CILJEV.«

Foto: Tilyen Mucik, arhiv mlad.si
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Po nekaj mesecih dela na URSM bi lahko rekel, da urad
deluje dobro v okviru svojih zmožnosti, da ima dober
kadrovski potencial in dobro zastavljene cilje in naloge.
Seveda pa bi se dalo delovanje urada še izboljšati in
okrepiti, kar vidim tudi kot enega izzivov zame v prihodnje. Pogosto prihaja do zmešnjave, saj imamo v nazivu
besedno zvezo »za mladino«, kar marsikomu, ki ne pozna
delovanja Urada, pomeni, da smo odgovorni za vse zadeve, povezane z vsemi mladimi v celotni Sloveniji, to pa
seveda ne drži. Pogosto bi tudi marsikdo želel, da bi Urad
prevzemal krivdo za situacijo, čeprav se tudi tu zadeve ne
morejo tako poenostavljati in posploševati, saj se večina
ukrepov za mlade sprejema in izvaja na višjih inštancah.
Imamo pa številne možnosti in priložnosti izvajanja vpliva
nanje. Morda jih ne izkoriščamo dovolj in bi morali biti še
bolj glasni, da ne rečem agresivni. Zavedam se, da zgolj

Kaj kot nekdanji akter na področju mladinskega dela
menite, da so šibke točke Urada? In kaj sedaj, v funkciji
direktorja, ocenjujete, da so te šibke točke, ter kako jih
nameravate nasloviti?
Upam, da sem sicer še vedno tudi akter na področju mladinskega dela, samo mogoče z malo drugačnega položaja. Preden sem prevzel vodenje Urada, sem se večkrat
spraševal, kaj je pravzaprav dejansko vloga urada in zakaj
ni bolj aktiven na različnih področjih delovanja mladinskega sektorja. Zdaj mi je to seveda precej bolj jasno, še
vedno pa se mi zdi, da kljub jasni opredelitvi v zakonu in
različnim že sprejetim dokumentom nimamo jasne vizije,
kako naj bi se razvijal Urad in kako naj bi se razvijal mladinski sektor in mladinsko delo. Nekatere stvari so sicer
opredeljene v Resoluciji o nacionalnem programu za mladino, a tega bi se rad lotil še bolj strateško in skupaj z organizacijami v sektorju in drugimi deležniki pripravil vizijo
mladinskega sektorja, na podlagi katere bi lažje oblikovali
ukrepe, ki bi vodili k uresničitvi te vizije. Prav tako se mi je
zdelo in se mi še dozdeva, da Urad ni dovolj prepoznan
tako znotraj državne uprave kot navzven, in to bomo
vsekakor poskušali nasloviti. Izzivov je sicer še kar precej,
a mislim, da bi lahko za začetek izpostavil te.
Velikokrat slišimo, da spada vse, kar je povezano z
mladimi, pod Urad RS za mladino. Je temu res tako?
Kakšno je medsektorsko sodelovanje Urada in kakšno
vlogo in moč Urad sploh ima?
To je precej pomembno vprašanje in odgovor na to, kakšno vlogo in moč ima Urad, še vedno iščem tudi sam. Kot
ste omenili že sami, zaradi našega imena veliko ljudi misli,
da smo odgovorni za vse zadeve, ki so povezane z mladimi. A zaradi naše umestitve v strukturo državne uprave in
omejenih pooblastil te odgovornosti ne moremo prevzeti
v celoti.

REVIJA MLADJE

Leta 2010 smo sprejeli Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki omogoča sodelovanje mladih pri
zanje ključnih zadevah. Na podlagi zakona je bila leta
2013 sprejeta tudi Resolucija o nacionalnem programu za
mladino za obdobje 2013–2022, vendar pa smo prvi izvedbeni načrt izvajali šele leta 2014. Razlogi za zamudo
so številni. Med njimi je pomembna tudi šibkost v samem
medresorskem sodelovanju. Večina pristojnih ministrstev
sicer izpostavlja mlade kot pomembno ciljno skupino
politik, ki jih vodijo, vendar pa se te potem slabo prelijejo v konkretne ukrepe, ki bi bili obenem usklajeni tudi
z drugimi komplementarnimi politikami. Zavedamo se,
da je medresorsko usklajevanje in horizontalni pristop
pri implementaciji mladinskih politik minimalni standard,
s katerim lahko zagotavljamo doseganje ciljev, ki si jih je
Slovenija zastavila s sprejemom Resolucije o nacionalnem
programu za mlade.
Na tem področju imamo torej še precej izzivov, saj trenutna struktura državne uprave ne spodbuja veliko medsektorskega sodelovanja, Urad pa seveda ni pristojen
34

december 2017

za izvajanje vseh ukrepov, ki so potrebni za izboljšanje
položaja mladih in mladinskega sektorja. A menim, da se
z vedno večjim zavedanjem o pomembnosti mladih tudi
to izboljšuje, in poskušamo najti načine, kako sodelovanje
izboljšati.
Ali menite, da resorno ministrstvo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, op. a.) ter ostala ministrstva in Vlada RS kot celota posvečajo dovolj pozornosti
mladim? Kaj pa mladinskemu delu?
Menim, da imamo na področju mladinske politike in mladinskega dela še veliko stvari, ki jih bo potrebno urediti.
Mislim, da se situacija v zadnjih letih izboljšuje in da je
tudi okrepljeno zagovorništvo mladih in mladinske politike
ter mladinskega dela pripeljalo do tega, da je tudi politika spoznala, da mora izzive in probleme, s katerimi se
srečujejo mladi, naslavljati več in bolje. A je res tudi, da
smo v večji meri pri tem še na deklarativni ravni in da se ta
pozornost precej počasi prenaša tudi v konkretne ukrepe.
Vsekakor imamo veliko rezerve tudi pri medsektorskem
naslavljanju področja mladih. Pri poročanju o izvajanju
Resolucije o nacionalnem programu za mladino in pri drugih aktivnostih, ki vključujejo pregled različnih aktivnosti, ki se nanašajo na mlade, sicer ugotavljamo, da precej
ukrepov zajema tudi mlade, a da ti ukrepi ne upoštevajo
nujno specifičnega položaja mladih ali pa niso pripravljeni
na način, ki bi upošteval pristop k mladinski politiki, ki se
osredotoča na pravice mladih.
Tako da mislim, da tako MIZŠ kot druga ministrstva in Vlada RS mladim in mladinskemu delu posvečajo nekaj pozornosti, da pa moramo vsekakor delati v smeri, da bo ta
pozornost precej večja in da bo pri tem upoštevano tudi
vodilo »nič o mladih brez mladih«.
In kako potem v luči vašega odgovora komentirate
višino financiranja, ki jo na letni ravni za programe mladinskega dela namenja država? Že vrsto let govorimo
o skoraj enakem znesku. Se tu pričakujejo kakšne izboljšave?
V proračunu za leto 2018 je predvideno povečanje sredstev za URSM, kar posledično pomeni tudi povečanje
zneska, ki je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela s strani URSM. V javnem pozivu za leti 2018 in
2019 se bo znesek povečal za nekaj več kot 20 odstotkov,
kar menim, da je korak v pravo smer. Poleg tega so že več
let organizacijam v mladinskem sektorju namenjeni tudi
določeni razpisi, ki so sofinancirani iz Evropskih kohezijskih sredstev, in ravno v novembru smo objavili javni razpis za sofinanciranje zaposlitev 140 mladinskih delavcev
v organizacijah v mladinskem sektorju, v skupni vrednosti
nekaj več kot 1,5 milijona evrov. S tem si vsekakor želimo
povečati višino sredstev, ki so na voljo organizacijam, in
spodbujati razvoj kakovostnega mladinskega dela. Upam
in verjamem pa, da se bo trend povečevanja sredstev nadaljeval tudi v prihodnje.
Ena izmed glavnih nalog Urada, kot ste omenili že zgoraj, je skrb za kakovostno mladinsko delo. Kako vidite
razvoj mladinskega dela na evropski ravni v zadnjih nekaj letih? Kaj pa v Sloveniji?

INTERVJU

Ali menite, da Urad izpolnjuje svoje poslanstvo in te
naloge?
Menim, da Urad dokaj uspešno krmari med dvema glavnima identitetama, ki ju ima. Po eni strani je znotraj državne
uprave zagovornik mladih in organizacij v mladinskem

sektorju ter poskuša v delovanje državne uprave vnesti zavest o pomembnosti in specifiki mladih in mladinske
politike, hkrati pa zagovarjati pomembnost in podporo mladinskemu delu. Po drugi strani pa je v komunikaciji z organizacijami v mladinskem sektorju predstavnik ministrstva in
vlade ter kot tak poskuša mediirati med različnimi interesi
in, v kolikor ne more neposredno vplivati na spremembe,
mlade in organizacije usmerjati na pristojne institucije.

opozarjati na napake ali neizvršene obljube ni dovolj. Treba je biti ves čas v pogonu in si prizadevati za rešitve,
četudi pogosto to deluje nemogoče.

35

INTERVJU

razvoj in avtonomijo mladih. Področje mladinskih politik je
sicer zelo široko zastavljeno in obsega cel sklop usmeritev, ki so temelj obstoja vsakega mladega človeka. Od zagotavljanja boljših možnosti za mlade preko izobraževanja in usposabljanja, tako formalnega kot neformalnega,
preko politike zaposlovanja, ki naj omogoči mladim zagotovitev lastne ekonomske in socialne varnosti, pa vse do
zagotavljanja možnosti za participacijo pri zanje pomembnih javnih politikah (na vseh družbenih področjih) in za resničen vpliv na odločanje o zanje pomembnih zadevah. Če
dodam še posvečanje posebne pozornosti zagotavljanju
enakih možnosti med spoloma in preprečevanju diskriminacije, pa dejavnikom tveganja, ki povzročajo revščino in
socialno izključenost med mladimi, in posebne pozornosti
zdravju in dobremu počutju mladih, še nismo izčrpali vseh
nalog. Res pa je, da so številne naloge medresorske in jih
Urad kot organ ne more izpeljati sam, zato se trudimo tudi
čim bolj aktivno sodelovati z drugimi institucijami v javnem
in zasebnem sektorju.

REVIJA MLADJE

INTERVJU
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Slovenija je bila kot članica Evropske unije in Sveta Evrope
vključena v zgoraj omenjene procese, ki so se prenašali tudi na slovensko raven. Mislim, da se je v zadnjih letih
okrepila podpora organizacijam, saj so poleg javnega
poziva za sofinanciranje, ki je sicer že 10 let na približno isti
ravni, organizacijam na voljo tudi sredstva iz Evropske kohezijske politike. S sprejetjem Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju se je postavil tudi relativno jasen okvir
za mladinsko delo in organizacije v mladinskem sektorju in
verjamem, da je tudi to pripomoglo k večji prepoznavnosti
pomembnosti mladinskega dela skupaj z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino. V zadnjih dveh letih pa je
bil najpomembnejši proces za razvoj kakovostnega mladin-
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verjamem, da lahko najbolje pokažejo, zakaj je mladinsko delo pomembno in ga predstavljajo in zagovarjajo na
različnih ravneh.

Kakšno je po vaši oceni trenutno stanje mladinskega
dela v Sloveniji in kaj menite, da je potrebno še storiti?
Ključne prednosti na področju mladinskega dela v Sloveniji so bogastvo mladinskega sektorja, še posebej rast
mladinskih centrov, ki zasleduje potrebe mladih v Sloveniji, ter posledično njegov potencial pri razvoju različnih
sektorskih politik. Podobno je ugotovila tudi Evropska
komisija v svoji raziskavi o stanju mladinskega dela v Sloveniji, kjer je med neizkoriščene priložnosti uvrstila tudi
visok nivo kreativnosti in samoiniciativnosti mladinskih
delavcev ter različnost tipov organizacij, ki bogati mladinski prostor in predstavlja prednost pri pristopu do različnih
tipov mladih. Prav tako opažamo trend povečevanja števila prijavljenih organizacij na javni poziv za sofinanciranje
mladinskega dela. Prijavljene organizacije, ki se jim odobri sofinanciranje, pa izkazujejo stalno rast števila aktivnih
udeležencev v programih mladinskega dela, prav tako pa
je močno opazen trend višanja vrednosti načrtovanih in
izvedenih programov mladinskega dela.

Menite, da akterji sledijo tej vlogi? Kje vidite, da so potrebne izboljšave?
Mislim, da sledijo tej vlogi, vendar pa je zaradi slabe finančne podpore v Sloveniji mladinsko delo prevečkrat
predvsem odzivanje na trenutno povpraševanje po vsebinah. Tako je bila v preteklih letih, tudi na ravni EU, izrazito poudarjena vloga mladinskega dela pri razvijanju kompetenc za trg dela, danes je mladinsko delo v rokah boja
proti radikalizaciji mladih. Temeljno vsebino mladinskega
dela moramo razumeti tako odločevalci kot tudi akterji
mladinskega dela. Zavedamo se tudi preobremenjenosti
mladinskih delavcev in delavk, predvsem zaradi administrativnih bremen, kar je bilo razvidno tudi iz evalvacije
javnega poziva.

V prihodnosti menim, da moramo delovati v smeri, da bolje sistemsko uredimo področje mladinskega dela, in za
to sta ključni dve zadevi. Kot prvo naj omenim zadostna
finančna sredstva, tako na nacionalni kot tudi na lokalni
ravni, kjer so velika nesorazmerja v podpori lokalnih skupnosti. Druga pa je krepitev kapacitet organizacij. S tem
bi lahko zagotovili trajnostno delovanje organizacij v mladinskem sektorju, kar bi posledično tudi dvignilo raven
družbenega in formalnega priznavanja mladinskega dela
in njegovih učinkov, ki jih ima lahko na mladega posameznika in njegovo vlogo v družbi.
Na evalvaciji javnega poziva, ki smo jo izvedli v letošnjem
letu, pa so organizacije izpostavile še nekaj ključnih izzivov
za razumevanje in razvoj mladinskega dela. Seveda je
tudi pri evalvaciji izstopala potreba po večji finančni podpori, ki bi organizacijam dala več časa za delo z mladimi,
s tem pa tudi boljše pogoje za razvoj mladinskega dela.
Na vprašanje, kako prijavitelji vidijo in razumejo mladinsko delo, pa je bilo veliko odgovorov povezanih z aktivno
participacijo mladih kot pomembno komponento mladinskega dela in odpiranjem prostora za delo in ideje mladih
ter njihovo učenje. Izpostavljeno pa je bilo, da bi moralo
biti mladinsko delo bolj usmerjeno v vključevanje marginalnih skupin mladostnikov. Organizacije tudi menijo, da so
meje med mladinskim delom, kulturnim udejstvovanjem in
socialnim delom z mladimi preveč zamegljene, velikokrat
tudi zaradi slabega prepoznavanja učinkov mladinskega
dela. Vse to je seveda izziv zame in Urad za mladino.
Kakšna je pri tem vloga akterjev mladinskega dela v Sloveniji – organizacij s statusom delovanja v javnem interesu?
Prepričan sem, da so organizacije, ki delujejo v javnem
interesu v mladinskem sektorju, ključni deležnik mladinskega dela v Sloveniji in imajo kot take najpomembnejšo
vlogo pri razvoju mladinskega dela. Organizacije so tiste,
ki mladinsko delo oblikujejo, izvajajo in razvijajo. Hkrati
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Naloga Urada je seveda, da poskuša izboljšati okvir in podporo organizacijam v mladinskem sektorju. Od organizacij
pa bi si želel, da se še bolj poistovetijo z mladinskim delom
in širijo njegovo poslanstvo ter se bolj povezujejo med seboj in skupaj nastopajo pri sooblikovanju mladinskega dela
in mladinske politike. Pri procesu priprave in potrjevanja
nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka smo lahko videli, kaj lahko dosežemo, če si postavimo
skupno prioriteto. Želel bi si tudi, da organizacije bolje izkoristijo možnosti in mehanizme, ki so jim na voljo, vključno s
portalom mlad.si in programom Erasmus+.
Kakšni so torej glede na povedano kratkoročni in dolgoročni načrti Urada na področju kakovostnega mladinskega dela? In kje, če sploh kje, je pri tem vloga Movita
in programa Erasmus+: Mladi v akciji?
Konkreten odgovor na to vprašanje bi zahteval precej
premisleka in prostora, zato bom poskusil samo povzeti nekaj glavnih točk. Osnovo za delo Urada seveda predstavlja
Nacionalni program za mladino in cilji, ki smo si jih zastavili
v okviru tega. Pri mladinskem delu bo tako še vedno v ospredju spodbujanje politične participacije, skupaj s spodbujanjem stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi. Zagotovo je spodbudna ugotovitev Mladinskega sveta Slovenije,
ki v svojem senčnem poročilu navaja, da je v zadnjem času
»zaznati povečanje sodelovanja mladinskih organizacij v
zakonodajnih postopkih«. Ravno proces strukturiranega
dialoga je prinesel nekatere že dolgo želene spremembe
v sektorju, kot je denimo oblikovanje nacionalne poklicne
kvalifikacije mladinski delavec/delavka.
Je pa seveda potrebo dodatno pozornost nameniti spodbujanju ozaveščenosti in informiranju mladine ter spodbujanju njihovega aktivnega sodelovanja v procesih participacije
na lokalni ravni. Zato bomo nadaljevali s programom razvoja mladinskih politik Rastimo skupaj, okrepili informacijske
portale in povezali ključne deležnike s področja informiranja z namenom, da okrepimo procese participacije.
Velik izziv Urada na področju horizontalne mladinske politike je tudi pri ozaveščanju vseh drugih ključnih akterjev,
predvsem odločevalcev na drugih resornih politikah, da

INTERVJU

Na evropski ravni je potrebno omeniti tudi program Erasmus+, ki v poglavju Mladi v akciji spodbuja kakovost mladinskega dela. To je še posebej pomembno za majhne
države, kot je Slovenija, kjer ni velikih proračunov za projekte mednarodnega mladinskega dela ne na nacionalni
niti na lokalni ravni. Zato si želim, da bi tudi program po
letu 2020 nadaljeval to prakso.

skega dela sprejetje nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec/delavka, ki je pomemben korak k večjemu
priznavanju mladinskega dela.

37

INTERVJU

V okviru EU so države članice novembra 2010 sprejele
Resolucijo Sveta in predstavnikov vlad držav članic o mladinskem delu, maja 2013 pa še Sklepe Sveta o prispevku
kakovostnega mladinskega dela k razvoju, dobrobiti in
socialni vključenosti mladih. Iz njih izhaja, da naj mladinsko delo zagotavlja izkušnje in priložnosti za vse mlade,
opravljajo pa ga lahko vsi. Mladinsko delo pa je opredeljeno tudi kot ciljno usmerjena podpora, ki lahko okrepi
kompetence mladih, hkrati pa odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo, in lahko posebej pomaga tistim z manj
priložnostmi in tistim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo
in ne usposabljajo. Pomembno se mi zdi tudi, da sklepi iz
leta 2013 poudarjajo tudi, da morajo pobude za mladinsko
delo (zagotavljanje in praksa) temeljiti na željah in težnjah
samih mladih ter tako pomenijo vključujoč prostor, kjer se
lahko mladi razvijajo in prevzemajo odgovornost, države
pa morajo spodbujati opredelitev in priznavanje osebnih, socialnih in poklicnih znanj, spretnosti in kompetenc.
Pomembno je, da se podpira mladinski sektor pri razvoju struktur, delovnih metod in komunikacijskih poti, da bi
dosegli čim več mladih, zlasti tistih, ki jim grozi socialna
izključenost.

Podobno je opredeljeno tudi v priporočilu Odbora ministrov Sveta Evrope o mladinskem delu, ki je bilo sprejeto
maja 2017, in ki poskuša tudi na evropski ravni bolj jasno
opredeliti mladinsko delo in načela, ki naj jih to zasleduje,
ter državam predlaga ukrepe, s katerimi lahko spodbujajo
mladinsko delo. Isti mesec so ministri, pristojni za mladino v okviru Sveta EU, sprejeli sklepe o vlogi mladinskega
dela v podporo mladim pri razvoju bistvenih življenjskih
spretnosti, ki jim bodo pomagale pri uspešnem vstopanju
v odraslost, dejavno državljanstvo in delovno življenje. V
novembru pa bodo ministri sprejeli sklepe o »pametnem«
(digitalnem) mladinskem delu. Razprave o tem so spodbudile tudi razmišljanje v Sloveniji, zato je Urad letošnji
posvet mladinskega sektorja namenil prav digitalizaciji na
področju mladinskega dela.

Foto: Tilyen Mucik, arhiv mlad.si

Všeč mi je, da je kakovostno mladinsko delo v zadnjih letih dobilo precej pozornosti na evropski ravni, in upam, da
se bo ta trend ohranil. V strategiji EU za mlade za obdobje 2010–2018 je izpostavljena pomembnost mladinskega
dela in v različnih dokumentih in procesih se je poudarjal
pomen mladinskega dela za opolnomočenje in osamosvajanje mladih. Mladinsko delo je od leta 2013 na vrhu
seznama aktivnosti programa EU na področju mladih.
Študija Evropske komisije iz leta 2014 o pomenu mladinskega dela v EU je denimo pokazala, kako pomembno
je mladinsko delo za mlade z različnih vidikov njihovega
življenja, leta 2015 pa so na drugi Evropski konvenciji o
mladinskem delu opredelili najnujnejše izzive in pozvali k
evropskemu načrtu za mladinsko delo.
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PRAVI FOKUS
JE VEDNO ISTI

P
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Pred kratkim je bila v Sloveniji po
dolgotrajnem procesu sprejeta nacionalna poklicna kvalifikacija mladinski delavec/delavka. Kaj ta prinaša za slovenski prostor in kakšni
so načrti Urada na tem področju v
prihodnje?
Verjamem, da za začetek večjo prepoznavnost in priznavanje mladinskega dela v mladinskem sektorju in med
splošno javnostjo. Malce poenostavljeno – upam, da bodo s tem mladinski delavci in delavke svojim prijateljem, staršem in drugim lažje razložili,
kaj pravzaprav počnejo. Na daljši rok
pa verjamem, da če bomo kvalifikacijo spodbujali pravilno, bo lahko imela
zelo pozitivne rezultate za mladinsko
delo in mladinsko politiko v smeri profesionalizacije in razvoja kakovostnega mladinskega dela.

Ekipa Mladinskega sveta Slovenije

Pred tremi leti smo se na posvetu mladinskega sektorja organizacije po
številnih razpravah ob pričetku nove
finančne perspektive poenotile glede
nekaterih ključnih usmeritev, ki bi morale vplivati na razvoj mladinskega sektorja, mladinskih politik in mladinskega
dela v Sloveniji. Po treh letih od sprejetja
Resolucije lahko brez zadržkov ugotovimo, da večina konkretnih predlogov (predvsem
državi) ni bila uresničena, smo pa uspeli doseči
pomemben korak naprej pri zagotavljanju kakovosti mladinskega dela. Sprejetje nacionalne
poklicne kvalifikacije (NPK) mladinski delavec
je zagotovo korak, ki bo v prihodnje vplival na
delovanje sektorja in razvoja mladinskega dela.
Vendar pa se je s sprejetjem NPK-ja odprlo tudi
zelo pomembno vprašanje, ali to pomeni več
profesionalizacije in formalizacije v sektorju, ki
sicer temelji na ravno nasprotnih postavkah.

dejanski vpliv na javno odločanje pomeni konec
nevladnosti?

Kadarkoli imamo politične debate o mladinskem
delu, pa naj bo to pri nas ali na mednarodni ravni,
so te debate tako rekoč enake. Še več, če pogledamo arhivsko dokumentacijo na Mladinskem
svetu Slovenije, ugotovimo, da so te debate že
desetletja zelo podobne. Zabeležene potrebe
oziroma zahteve do deležnikov vsebujejo vedno iste ključne besede: priznavanje, beleženje,
vrednotenje, financiranje, podpora, implementacija, soodločanje. NPK je sedaj izpadel iz našega
standardnega nabora zahtev.

Kar se spreminja, pa je predvsem življenjski slog
mladih, ki se mu je pač treba do neke mere prilagoditi. Že v raziskavi nacionalnih mladinskih
organizacij iz leta 2010 so sodelujoči kot bistveno oviro za participacijo novih generacij mladih navedli njihovo osebnostno strukturo in življenjski slog. Slednje se je nanašalo predvsem
na močno povečano rabo digitalnih medijev in
svetovnega spleta. V isti raziskavi so sodelujoči
kot najpomembnejši razlog, da mladi ostajajo v
organizacijah, navedli medosebne odnose, prijateljstvo in druženje. Pa smo spet pri dilemi. Ali
bo digitalizacija pomenila konec pristnih odnosov in druženja?

Črtati pomembno zahtevo je nenavaden občutek in hote ali nehote ob tem razmišljamo, kaj to
pomeni za prostovoljstvo in aktivizem v mladinskem delu. So cilji, za katere si prizadevamo, v
nasprotju z vrednotami, s katerimi se hvalimo?
Ali zaposlovanje pomeni konec prostovoljstva?
Ali zadostno financiranje pomeni konec kreativnosti? Ali formalizacija neformalnega izobraževanja pomeni konec njegove fleksibilnosti? Ali

Prvi korak k temu bo vzpostavitev delujočega sistema priznavanja te poklicne kvalifikacije, kjer upam, da se bo
čim več tistih, ki delujejo v sektorju,
38

Trening za trenerje v
mladinskem delu
(foto: MSS)
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Dve med seboj povezani zadevi nam padeta na
pamet ob tem razmišljanju. Da ti cilji niso cilji, ampak sredstva. Da ob tovrstnih debatah mnoge organizacije slišimo, da se preveč ukvarjamo same
s seboj. Pravi cilj in fokus so namreč vedno mladi. In mladinske organizacije imamo to prednost,
da mladi niso samo potrošniki naših storitev, pač
pa enakovredni ustvarjalci programov. Tu pride
v ospredje tisti drugi nabor izrazov, ki govori o
tem, kaj delamo mi in kaj si želimo za mlade: izobraževanje, usposabljanje, informiranje, participacija, aktivno državljanstvo, osebnostni razvoj,
avtonomija, prevzemanje odgovornosti, ključne
kompetence, kritična pismenost, organizacijski
menedžment, vodenje in delo v skupini in še bi
lahko nadaljevali. Ta nabor ostaja in bo ostal še
dolgo enak.

Na letošnjem posvetu mladinskega sektorja bo
prav digitalizacija mladinskega dela osrednja
tema. Če je že čas za digitalizacijo, niti ni vprašanje. Vprašanje je, kako zaradi nje ne izgubiti vsega tistega, kar nam dobrega prinaša nedigitalno
mladinsko delo.
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Bi želeli še kaj dodati?
Za konec bi dodal povabilo vsem
mladim v Sloveniji, da se včlanijo in
aktivirajo v kateri od mladinskih organizacij ali drugih organizacij v mladinskem sektorju. Verjamem, da take
aktivnosti oblikujejo mladega posameznika oziroma posameznico, ki je
socializiran, sposoben prevzemati
družbene vrednote in odgovornost,
se ne ozira po nezdravih oblikah
preživljanja prostega časa, si zgradi
varno socialno mrežo ter se zaveda, da je tudi sam kot mlad človek
pomemben člen družbe. Poleg tega
aktivna drža mlade spodbuja tudi k
medgeneracijskemu in medkulturnemu sodelovanju – in še, več kot
nas bo v mladinskem sektorju in več
kot bomo sodelovali, močnejši bomo
pri doseganju ciljev.

→

Program Erasmus+ in Movit kot nacionalna agencija sta zelo pomembna za
razvoj mladinskega dela in mladinske
politike v Sloveniji. Program je imel
ne le učinke na ravni posameznika
in organizacij, ampak tudi vidne posledice na razvoj nacionalnih politik,
predvsem v kontekstu uveljavitve
pristopa horizontalne mladinske politike. Movit je pri tem sprejel vrsto aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti
programa v Sloveniji in je viden kot
ključni postavljavec agende za sektor in branik profesionalizacije sektorja. Zato verjamem, da imata Movit
in program Erasmus+: Mladi v akciji
(in vse njegove pretekle in prihodnje
različice) v Sloveniji zelo pomembno
vlogo, in upam, da bomo lahko skupaj čim bolje koordinirali in še naprej
spodbujali razvoj kakovostnega mladinskega dela.

odločilo za pridobitev kvalifikacije.
Delno želimo k temu pripomoči tudi z
že prej omenjenim javnih razpisom za
zaposlovanje mladinskih delavcev v
organizacijah v mladinskem sektorju.
Naši načrti gredo zaenkrat predvsem
v smeri spodbujanja pridobivanja
kvalifikacije in zagotavljanja okvirov, v
katerih bodo lahko mladinski delavci
in delavke delovali.
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bodo proces strukturiranega dialoga videli kot prispevek k oblikovanju
boljše mladinske politike. Danes na
žalost ugotavljamo, kot je navedeno
tudi v evalvacijskem poročilu prof.
Deželana, ki je izvedel vmesno evalvacijo Resolucije o nacionalnem programu za mladino, da je mladinska
politika velikokrat podrejena drugim
resornim politikam, mladi pa so prevečkrat definirani kot problem.
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in v organizacijah mladinskega sektorja dovolj motivirani
za svoje delo in da najdejo v svojem delu smisel, čeprav
so rezultati in učinki vidni šele na dolgi rok.

Včasih, ko me vprašajo, kje se pa
izobražujete vi, mladinski delavci in
vodje organizacij, se prav zamislim in se
resno vprašam. Kje in kako pa se res mi
izobražujemo, nadgrajujemo, da lahko
rastemo in se razvijamo v mladinskem
delu?

AKTIVACIJA

POMEMBNI STA HITRA IN NEPOSREDNA

REVIJA MLADJE

Na podlagi zapisanega se mladinski delavci zaradi projektnega financiranja izčrpajo in odhajajo iz sektorja, kar
pomeni, da se znanje izgublja, saj projektno financiranje ne omogoča pogojev za dovolj rednih in stabilnih
zaposlitev. Posledično se zaradi izgubljanja znanja sektor ne more primerno razvijati.

R

Res je, da v našem mladinskem sektorju delujemo po
principu učečih se organizacij, pa vendarle pridem do
spoznanja, da usposabljanja za mladinske delavce
nudi v slovenskem prostoru v večini Movit v sklopu
programa Erasmus+: Mladi v akciji. In vendarle so to
specifična in strokovna usposabljanja, vezana tako na
prijavo projektov mednarodne dimenzije kot tudi na določeno evropsko temo,
ki jo zasleduje evropski prostor. In resnično ugotovim, da še sreča, da imamo že
od nekdaj tako aktivno nacionalno agencijo Movit, ki izvaja program Erasmus+:
Mladi v akciji in nam nudi strokovna usposabljanja, ki so v podporo razvoju mladinskega dela in osebnostne rasti posameznika, saj smo na področju usposabljanja in s tem posledično razvoja mladinskega dela več ali manj prepuščeni
sami sebi in se moramo znajti sami zase. Prav zato smo primorani znotraj projektov Erasmus+: Mladi v akciji razvijati projekte, s katerimi odgovarjamo na potrebe sektorja. A vendarle se je potrebno zavedati, da vse ostane zgolj in samo na
ravni projekta, ki ga moramo v prihodnje sami razvijati in poskrbeti za njegovo
financiranje.

Pomembno je, da v prihodnje ne pozabimo na ključne
akterje mladinskega sektorja, in sicer mladinske delavce,
ki mlade motivirajo in vključujejo v družbo, da pridobivajo z mladinskim delom kompetence za boljše življenje
in večjo vključenost v družbo. Kot veste, priložnost in
prihodnost sta v ljudeh – v nas samih.
Mreža MaMa skupaj z mladinskimi centri kot največjim
zaposlovalcem mladinskega sektorja opozarja na potrebe sektorja (finančno, organizacijsko in vizionarsko), a
vendarle se zavedamo, da je ves čas žoga na strani tistih, ki o tem odločajo in morajo narediti naslednji korak.
Nas prestaviti v višjo prestavo, da bomo lahko skupaj
tekli naprej.
Tu ni več debate, kdo je za kaj odgovoren. Vsak ve, kaj
mora delati in zakaj.

In ko pišem to refleksijo, se mi resnično pojavi vprašanje razvoja mladinskega
dela: Kje smo in kam gremo? Vse pogosteje dobivam občutek, da se opravljajo
raziskovanja potreb mladinskih delavcev in mladinskega dela, a se ustavi zgolj
in samo pri potrebah, tu in tam pa se pripravi kakšen načrt z medlo časovnico.
Dejstvo je, da vsaka zgodba potrebuje čas za razvoj in da zaživi v polni podobi,
a vendarle je mladinski sektor prišel do točke, ko je potrebno narediti korak naprej in dati v višjo prestavo, saj vozimo v drugi na mnogo previsokih obratih, tisti,
ki bi nam morali pomagati v višjo prestavo, pa se ne odločijo zanjo. Posledično
sektor postaja vse bolj in bolj zaprt vase, tarnajoč in nič kaj vitalen. Vse to posledično odvrača od nas našo ciljno skupino – mlade, ki so nasprotje temu, kar
trenutno smo. In se vprašam, kaj lahko naredim za to sama, ki sem del te zgodbe, in kaj lahko naredi za to moja organizacija? Kje je odgovornost vseh nas
za razvoj, napredek in izboljšanje položaja mladinskega sektorja? Kdo je za to
najbolj odgovoren in čigava dolžnost je, da so zaposleni v mladinskem sektorju
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Mag. Maja Hostnik, direktorica
Mreže MaMa
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Vsekakor gre tu za deljeno odgovornost enih in drugih,
tistih, ki na to že ves čas opozarjamo, in tistih, katerim
so sporočila in zahteve namenjene, saj se le na takšen
način lahko najde skupni interes in cilj, h kateremu lahko
skupaj plujemo in ga tudi skupaj dosežemo. Dejstvo je,
da smo prišli do točke, ko se ne smemo več spraševati
o potrebah sektorja in potrebah mladih, ker če se bomo
v hitro spreminjajoči se družbi spraševali o tem, bo naša
ciljna skupina odšla naprej. Nastopil je čas, ko je potrebna hitra reakcija, kjer ni več časa za izvajanje projektov, ki nas utišajo, ampak je potrebno skupaj oblikovati
dolgoročne mladinske zgodbe in jih tudi ob medsebojni
pomoči izvajati oz. realizirati ter tako beležiti rezultate
ob priznanju našega dela in primerni finančni podpori,
saj bodo le ob stabilni finančni podpori mladinski delavci primerno delali, kar pa na podlagi projektnega financiranja ne gre več.

→
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Irena Mrak Merhar,
načelnica Združenja slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov

MLADINSKO DELO

PRILOŽNOST
ZA OKREPITEV IN PRIZNANJE VLOGE

IN TABORNIŠTVO

MLADINSKEGA DELA V PRIHODNOSTI JE V
MEDSEKTORSKEM SODELOVANJU

REVIJA MLADJE

Naredili smo velik korak naprej v medsektorskem povezovanju in skupnem pristopu pri naslavljanju tematik, ki
se tičejo otrok in mladih. Še vedno pa nas je pri sodelovanju vsaj malo strah tega, da bomo pozabili vsak na
svoje specifike, in to nas ovira. Že znotraj mladinskega
polja smo organizacije zelo raznolike. Pri sodelovanju

Še vedno je ena večjih težav prepoznavanje kompetenc,
ki jih posameznik pridobi v okviru (aktivnega) delovanja
znotraj mladinskih organizacij. Na tem področju še vedno nismo presegli vrtičkarstva. Imamo veliko dobrih orodij za beleženje kompetenc, a samo beleženje brez prepoznavanja ne prinese veliko. Prava vrednost izkušenj iz
mladinskega dela se izkaže takrat, ko mladi svoje kompetence zaživijo v praksi – doma, na delovnem mestu.
Naša naloga pa je, da jim omogočimo to prepoznati in
izkoristiti v najboljši možni meri. Tu je za celoten mladinski sektor pred nami še velik izziv.
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Največji izziv, s katerim se kot
največja samostojna članska mladinska organizacija v Sloveniji na
področju mladinskega dela soočamo, je, kako zagotoviti podporo
za učinkovito delovanje mladih, da
kot prostovoljci čim bolj avtonomno opravljajo dogovorjene prostovoljske dejavnosti
in pri tem ne izgorijo. Težava prostovoljske organizacije, organizirane v manjše skupine, je namreč ravno
v tem, da posameznikom, pri katerih začutimo potencial in vodstvene sposobnosti, zelo hitro naložimo
veliko odgovornosti. Kar je sicer velik plus za njihov
razvoj in napredek, hkrati pa se zaradi tega prehitro
pojavi naveličanost, utrujenost in izgorelost.
Podporo 15-letnikom v taborništvu največkrat nudijo mladi med 18. in 27. letom. Kar nekaj korakov je
že bilo storjenih v smeri opolnomočenja. Razvijamo
program za mlade med 15. in 21. letom. V sklopu projekta TAPOS (Taborniški pospeševalnik) usposabljamo trenerje, ki potem v posameznih društvih skrbijo
za podporo. Taborništvo je v tem trenutku obrnjeno
vase, a ima znanja, ki jih lahko deli z drugimi, in željo
po vedenju, ki ga skozi svoje delovanje pridobivajo
druge organizacije.
december 2017

Temeljni koraki za uspešno delovanje mladinskega
sektorja so bili v preteklosti že storjeni. Imamo delujočo mrežo mladinskih centrov, ki je prisotna po vsej
Sloveniji. Potrjena je poklicna kvalifikacija, mladinsko
delo v splošni javnosti pridobiva na veljavi, aktivnost
mladih na različnih področjih je pomembna. Hkrati pa
gre za področje, ki ga je s svojo raznovrstnostjo, tako
načina organiziranosti kot delovanja, težko poenotiti. Pričakovanja organizacij od odločevalcev so zelo
različna. Pristopi k reševanju podobnih vprašanj tudi.
V naslednjih letih bi se po mojem mnenju morali
osredotočiti na vsebinske izzive, ki se dotikajo mladinskega dela. Nemalokrat se zgodi, da več organizacij naslavlja podobne probleme in nagovarja isto
skupino mladih. V prihodnji letih je s sodelovanjem in
dialogom potrebno vzpostaviti podporne mehanizme
za mlade na področjih, ki se tičejo vseh organizacij.
Ustvariti moramo mreže oz. skupine strokovnjakov
(mladinskih delavcev), ki po eni strani oblikujejo politike delovanja na mladinskem področju, po drugi
strani pa odgovarjajo na vprašanja, ki se v različnih
kontekstih pojavljajo v več organizacijah. Prihodnost
mladinskega dela vidim v ustvarjanju okolij za samonikla srečevališča tako za strokovnjake kot za prostovoljce, kjer si vsak upa aktivno sodelovati.
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Posamezne organizacije smo naredile velik korak pri
prepoznavanju potreb mladih, še vedno pa teh potreb
ne znamo vedno nasloviti na pravilen način. V okviru
mladinskih organizacij se izvajajo različne raziskave vrednot in potreb mladih, še vedno pa niso nekaj samoumevnega, ne izvajamo jih kontinuirano in pri zastavljanju
raziskav in interpretaciji dobljenih odgovorov potrebujemo pomoč zunanjih strokovnjakov.

Vsaka mladinska organizacija rase in se razvija v svojem
tempu in se v določenem časovnem ciklu prevprašuje o
podobnih vprašanjih, kot so si jih zastavljale predhodne
generacije. Včasih pri tem pozabimo na odgovore, ki so
jih te predhodne generacije že našle – in se zato vrtimo
v krogu.

Domen Uršič,
načelnik Zveze
tabornikov Slovenije

Foto: Pija Šarko

Čeprav mlajši odrasli ostajajo aktivno vpeti v delovanje
mladinskih organizacij, omogočamo varen prostor mladim, da se učijo na napakah, jih spodbujamo, da se trudijo
delati vedno bolje, ter prepoznavamo njihove ideje kot
dobre in pomembne. Srčika prostovoljstva še vedno ostajajo mladi, ki se z manj strahu, predsodkov in pomislekov
podajajo v neznane situacije.

iščemo stične točke in tudi take, ki si jih lahko spregledamo, kar ni vedno lahko. Izven mladinskega polja še toliko težje. A v prihodnosti v medsektorskem sodelovanju
vidimo veliko priložnost za okrepitev in priznanje vloge
mladinskega dela, odpira pa se tudi novo polje možnosti
sofinanciranja. S tem organizacije rastemo in postajamo
močnejše. Hkrati pa je naša pomembna naloga, da ohranjamo stik z jedrom, s svojim poslanstvom. Pri iskanju niš
v drugih sektorjih se nam hitro lahko zgodi, da zajadramo
v nepredvideno smer, s katere se težko vrnemo nazaj.
Tudi znotraj sektorja se kaže, da je povezovanje dobro in
nujno, izogibati pa se moramo pretiranemu enačenju in
spodbujanju k angažiranosti velikega števila mladinskih
organizacij pri naslavljanju istih vprašanj – vselej zaželeno inovativnost lahko hitro zamenja izgubljanje lastne
identitete in s tem občutka vrednosti v družbi.

→
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Mladinsko delo je v Sloveniji vse
bolj prepoznano – nismo več
dojeti zgolj kot dobra stvar za
preživljanje prostega časa. Smo
pomemben partner staršem in
šoli na področju vzgoje, smo
dobra preventiva na področju zdravja, prispevamo k aktivnemu državljanstvu in vzgoji kritičnih (so)ustvarjalcev
politike in družbe, mladinski delavec je postal ena od nacionalnih poklicnih klasifikacij. Naredili smo korak naprej
v medsektorskem sodelovanju in skupnem pristopu do
naslavljanja različnih področij.

V taborništvu mladi v mladinsko delo vstopajo takoj
po začetku srednje šole. Sami tega ne dojemajo kot
mladinsko delo, ampak kot prostovoljno prostočasno dejavnost, s katero zapolnijo svoje dneve. S sprejetjem poklicnega standarda mladinskega delavca /
mladinske delavke se je prepoznavnost mladinskega
dela povečala tudi med taborniki. Še vedno pa večina članov svojega prispevka k razvoju organizacije in
družbe ne dojema na ta način.

→
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Patricia Čular,
vodja Oddelka za družbe dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Občine Brežice

Z

V okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana
ideje, znanje in moči združujejo četrtni mladinski centri v upravljanju javnega zavoda Mladi
zmaji, dnevni centri za mlade v upravljanju
Centrov za socialno delo in mladinski centri,
ki so organizirani v okviru nevladnih organizacij. Z mrežo se vzpostavlja temeljna struktura
mladinskega dela. Ta na eni strani mladim in
njihovim družinam nudi pestrost priložnosti pri
preživljanju prostega časa. Na drugi strani pa
zagotavlja podporo za osebni in socialni razvoj
mladih, kar je cilj neformalnega učenja. S tem,
ko se krepi mladinska infrastruktura, ko se torej odpirajo prostori, namenjeni mladim, njihovim dejavnostim na različnih področjih (šport,
kultura ipd.), se krepi mladinsko delo. To spodbuja samoorganiziranost in samoiniciativnost
mladih, ki sta podporna temelja za njihovo pot
do samostojnosti.
Vizija Mestne občine Ljubljana je zagotoviti, da
Mreža mladinskih centrov Ljubljana ne bo odprta le za organizacije, ki so različne po statusu
(lokalni javni zavod, državni javni zavod, nevladna organizacija). Prav tako pomembno je, da
bo heterogena glede na fokus dejavnosti: ob
izpolnjevanju razpisnih pogojev in kriterijev bo
tako tudi vsebinska različnost centrov prispevala h kakovosti delovanja celotne mreže in
k zadovoljevanju kar najbolj različnih potreb
mladih.
Dejavnost mladinskega centra znotraj lokalne skupnosti prinaša boljši vpogled v potrebe
mladih. Na območjih, kjer mladinski centri delujejo, opažamo večjo stopnjo aktivne participacije mladih v lokalni skupnosti in več med-

generacijskega sodelovanja. Vse to zvišuje
kakovost življenja vseh občanov, ne samo mladih. Prav zato je povezovanje vsakega posameznega mladinskega centra z lokalnim okoljem in iskanje načinov sodelovanja s četrtnimi
skupnostmi vitalnega pomena za izvajanje
njegovih funkcij. Narava dela mladinskih centrov je namreč v pomembnem delu usmerjena
tudi v spodbujanje dialoga med generacijami.
Izkušnje potrjujejo, da je geografska razpršenost mladinskih centrov znotraj Ljubljane prava smer, saj morajo biti mladinski centri fizično
blizu mladim. Razpršenost centrov omogoča
učinkovitejše vključevanje mladih z manj priložnostmi, predvsem tistih, ki prihajajo iz socialno
manj spodbudnega okolja. Daje jim bogastvo
izkušenj, ki jih sicer ne bi bili deležni. Zato si
Mestna občina Ljubljana prizadeva zagotavljati
primerne prostore za izvajanje dejavnosti mladinskih centrov in hkrati zagotoviti pogoje za
kar najbolj učinkovito delovanje mreže.

Na pragu 20.
obletnice svoje
življenjske
z(a)veze

nudbo in številnimi priložnostmi za mlade
na lokalnem, državnem in mednarodnem
nivoju in prepoznano ime glavnega akterja, mladinskega centra. Še vedno pa je kar
nekaj prostora za izboljšanje na področju
kadra (mladinskih delavcev), opredelitve
pomena mladinskega dela in krepitve sistemske povezave z ostalimi področji, ki
vključujejo mlade.

Tako se je počasi začelo postavljati področje mladinskega dela in krepiti zavest o
njegovem pomenu. Okvir je bil določen, v
njem pa je bilo dogajanje za vse vključene
kot nora vožnja z vlakcem smrti. Starejši so
se spraševali, kaj mladi hočemo, mi pa smo
iz dneva v dan prihajali z novimi in novimi
idejami. In ko se je starejšim zazdelo, da
so začeli mlade razumeti, so začeli prihajati
novi, ki so predstavljali nove nerazumljive
ideje. A že na samem začetku, ko smo prvič
sedli za skupno mizo, se je zgodil ključni
trenutek. Tisti, ki je Občino Brežice postavil
na pomembno mesto razvoja mladinskega
področja v državi. Starejši, odločevalci so
nam mladim zaupali. V okvirju mladinskega
dela občine so se postavili kot varen obroč
na rob in vzpostavili osnove, mogoče res
minimalne, a takšne, s katerimi so omogočili, da smo mladi s svojo energijo gradili
glavno dogajanje slike.

V vsem času dela na mladinskem področju se mi je velikokrat zazdelo, da se ne
premaknemo in ostajamo vedno znova pri
istih vprašanjih in izzivih. Sedaj, pri pregledu skozi obdobje, pa vidim, da temu še
zdaleč ni tako. Področje je uspelo definirati in okrepiti nosilce na ravni države in
v posameznih lokalnih okoljih, oblikovalo
se je podporno okolje, prepoznana in izpiljena so orodja za krepitev mladinskega
dela, participacija mladih je postala znana
beseda tudi v besednjaku mladih in zavest, da je mladinsko delo pomembno in
da je mlade treba vključevati, je vključena
že v vsak politični nastop. Potrebno se je
le vsega tega zavedati, vztrajati in to spretno izkoristiti pri oblikovanju naslednjega
koraka. Odgovornosti za to pa ne nosijo
mladi. Mladost je pač le prehodno obdobje. Za mladega posameznika je pomemben sedaj in danes, starejšim pa nam je
dano zavedanje o jutri, zato je ključna odgovornost za mladinsko področje in delo
na nas, starejših. Zakaj? Ker so mladi edini
vir energije za spremembe, ker so naša
najdragocenejša naložba za prihodnost,
ker so odločevalci jutrišnjega dne.

K

Mladinski centri svoje dejavnosti vse bolj širijo
tudi izven svojih prostorov, selijo se na ulice.
Ulično mladinsko delo je v urbanih okoljih način, da se mlade nagovori neposredno, na ulici, med bloki ali na drugih zbirališčih mladih. Z
uličnim mladinskim delom se doseže tudi mlade, ki se jih sicer ne bi. Prisotnost mladinskega
dela na javnih površinah dviguje raven kakovosti (so)uporabe javnih površin in prispeva k
zmanjševanju konfliktov in povečanju varnosti.
Vloga uličnega mladinskega dela je izrednega pomena z vidika spodbujanja mladih k varnemu in kakovostnemu preživljanju prostega
časa, k varni zabavi in k zavedanju odgovornosti do drugih in okolice.
Oblikovanje okolja za neformalno učenje, v
katerem so v ospredju vrednote sodelovanja,
spoštovanja, enakopravnosti in solidarnosti,
okolja, v katerem lahko vsi mladi odkrivajo in
razvijajo svoje talente ter krepijo samopodobo, sooblikujejo svoj življenjski prostor in so
slišani, je težko delo predanih mladinskih delavcev in mladinskih delavk. Naše delo pa je
oblikovanje okolja za njihovo kakovostno delo
in možnost profesionalnega razvoja ter priznanje njihovih dosežkov.
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Kmalu se mi obetata skoraj dve desetletji
dela in spremljanja mladinskega področja, tako na lokalnem kot državnem nivoju.
Začetki segajo v obdobje, ko se
je področje samo skupaj z mlado državo postavljajo na novo.
Lahko trdim, da je naše lokalno
okolje takrat sprejelo izziv mladinskega področja na vseh ravneh. Mladi smo želeli v svojem
okolju nekaj zase. Okolje, prostor, kjer bi se združevali, povezovali, ustvarjali in soustvarjali,
prispevali, se izražali, vplivali,
bili svoji in bili slišani, bili samostojni in bili
pomemben del celote in še kaj. Starejši,
odločevalci pa so pograbili ponudbo dodatnega denarja, ki ga je država obljubila za
ureditev infrastrukture, če se je bila Občina
pripravljena pri svojem delu posvetiti posebej mladim.

Če je bilo pred dvema desetletjema zaznati
mladinsko gibanje le v nekaj dogodkih na
leto na nedefiniranih prostorih, ima občina
danes definirano, odlično mladinsko infrastrukturo, kontinuiran program z bogato po-
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V tem času se je zgodilo tudi, da smo akterji iz sredine okvirja stopali počasi na rob
in s sabo odnesli zavedanje o pomenu
mladinskega dela in ključni vlogi mladih
pri oblikovanju lokalnega okolja. Mogoče
se ne razumemo vedno, ko sedimo za isto
mizo, velikokrat že sedimo za različnimi, a
smo pripravljeni zaupati, saj vemo, da so
mladi vir neprecenljive energije, ki lahko v
okolje prinese ključne spremembe za nadaljnji razvoj.
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Z ustanovitvijo Javnega zavoda Mladi zmaji leta 2009
se je zgodila pomembna prelomnica na področju izvajanja
mladinskega dela v Ljubljani.
Še korak naprej pri umestitvi
mladinskega dela v izvajanje
lokalne mladinske politike pa
predstavlja vzpostavitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Ta je svoje
obrise dobila s sprejemom Strategije Mestne
občine Ljubljana za mlade 2016–2025.

MAJHNI KORAKI ZA MLADEGA,
A DOLGA POT ZA MLADINSKO PODROČJE
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MREŽA MLADINSKIH CENTROV LJUBLJANA
IN MLADINSKO DELO

REVIJA MLADJE

Katarina Gorenc,
vodja Urada za mladino
Mestne občine Ljubljana
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Zadnje desetletje je bilo v mladinskem delu izredno
intenzivno. Prehojena je bila zanimiva pot, na kateri
pa izzivov nikoli ne zmanjka. Tudi danes ne. V začetku so bile moči usmerjene v postavljanje osnovne infrastrukture za mladinsko delo v številnih slovenskih
krajih, v kar spada pridobivanje primernih prostorov,
oprema in razvoj kadra. Ob tem smo vzpostavljali
sodelovanje s partnerji v lokalnem in mednarodnem
okolju ter z inovativnimi pobudami mladih dvigali
prepoznavnost in pomen mladinskega dela. Osnove so torej postavljene, stojijo in so na voljo mladim.

REVIJA MLADJE

A mladinski sektor se v teh časih ponovno srečuje z
novimi starimi izzivi. Po ukvarjanju z razvojem socialnih veščin pri mladih, aktivnim državljanstvom, zaposlovanjem, se vse bolj zavedamo, da nas družbo

kot celoto, vključno z mladimi, čaka soočenje z nami
samimi in postavljanje ključnih vprašanj soobstoja.
Ključni pojmi, za katere menimo, da jih je potrebno
naslavljati danes, če želimo biti ustvarjalna pluralna
družba 21. stoletja, so razumevanje in sprejemanje
drugačnosti, dovoljevanje različnosti mnenj, empatija do soljudi, zavezanost miru, odpor proti sovražnemu govoru.

VELIKI UKREPI

Kljub temu, da je mladinski center aktiven na številnih področjih, to enostavno ni bilo dovolj. Ugotovili
smo, da se moramo problematike lotiti celostno. S
certifikatom Mladim prijazna občina, ki smo ga prejeli za obdobje od leta 2014 do leta 2018, si prizadevamo mladim zagotoviti svetlo prihodnost tudi po
zaključku šolanja. Tej ideji je bila prilagojena stanovanjska politika, politika zaposlovanja, politika družbenih dejavnosti in kulture ter športa v občini.

P

Pisala mi je Tinkara Bizjak in me prosila, če lahko v refleksiji razdelam svoj
pogled na pretekli in trenutni razvoj
mladinskega dela. Prav pred kratkim
sem prvič v življenju slišal nekoga v
Sloveniji reči: »Jaz sem mladinski delavec.« To se mi zdi pomenljivo. V moji
karieri mladinskega aktivista so bili ti
izrazi rezervirani za dolgoletne profesionalce s severa in za ljudi, ki so se ukvarjali z mladimi kot s ciljno
skupino. Vsi ostali smo bili prostovoljci, voditelji, aktivisti, včasih funkcionarji, nikoli pa mladinski delavci.

Veseli smo tudi podjetniškega pospeševalnika Katapult, ki je svoja vrata odprl letos in privablja nove,
mlade podjetnike ter jim z znanjem in sredstvi pomaga, da njihova podjetniška ideja zaživi. Ravno v
teh dneh so medse sprejeli prvo skupino varovancev, ki bodo naslednjih šest tednov dobesedno živeli v Katapultu. V tem času jih bodo skozi treninge
usposobili na tehničnem in podjetniškem področju
in jih na ta način pripravili na nadaljnjo pot, ki je še
pred njimi. Katapult je samo eden izmed dokazov,
da se naša nekdaj rudarska dolina prebuja in je del
novih idej, ki jih snujejo mladi. Smo priča nastajanju
novih podjetij, obstoječa pa se razvijajo in rastejo ter
ponujajo vse več novih delovnih mest za samoiniciativne delovne ljudi. Še naprej si bomo prizadevali,
da ustvarjamo okolje, ki je za mlade zanimivo in perspektivno. Okolje, v katerem bodo z veseljem odraščali in kasneje vzgajali svoje otroke.

Kaj je tu pomenljivega? Zame je to odraz razvoja (tudi
profesionalizacije) mladinskega področja, ki preko
»instrumentov«, »mehanizmov« in »ukrepov« bistveno vpliva na »sektor« in kar je še teh izrazov sektorske politike med deležniki. V Sloveniji in v vseh drugih kotih EU se nam je v zadnjih letih zgodilo večje
poenotenje programov in mehanizmov kot kdaj koli
prej. To poenotenje je imelo (po moji oceni) zgledne
učinke na moderno mladinsko delo in (po moji oceni)
mešane učinke na »tradicionalno mladinsko delo«.
Glavni izziv na tem področju je, da le manjši del znanja, sredstev in podpore v novih programih najde pot
do mladinskega dela na lokalni ravni. Tukaj sicer v
svojem okolju opazujem, kako se stvari izboljšujejo,
in preko MSS-ja, lokalnih svetov in mreže mladinskih
centrov se veliko dela na tem, vendar je moje opažanje, da je središče učinkov vedno skoncentrirano
na iste/podobne kroge.
Tako ostajajo glavna vprašanja mladih, ki so tudi
glavna vprašanja njihovega osamosvajanja – izobraževanje, prehod v zaposlitev, dostopnost stanovanj
in z njo povezana avtonomija –, še vedno preveč od-

Mladinska izmenjava Fairy tale bridges.

Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje
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daljena in jih poizkus, kot je npr. strukturirani dialog,
le težko zaobjame. Razkorak med majhnim številom
in odstotkom aktivistov/funkcionarjev in mladinskih
delavcev na eni strani in številom članov/prostovoljcev na drugi strani se po mojem opažanju ni zmanjšal in zgornja vprašanja ostajajo le na papirjih in mizah prvih, ne pa tudi v mislih in pogovorih slednjih.
Seveda obstaja tudi razkorak med mladimi in mladinskim organizacijami, vedno je obstajal. A trenda
centralizacije tematik in profesionalizacije kadrov ga
nista zmanjšala, prej povečala.
Kaj to pomeni? Rad vidim, kako narašča EVS (v prihodnosti solidarnostna enota), in vsak, ki izkoristi
priložnost, dobi vstopnico za doživetje, ki mu/ji bo
spremenilo življenje. Prav tako rad vidim, kako rastejo vse vrste izmenjav Erasmus+ in ostalih programov
– na lastne oči sem videl, kako to gradi Evropo. Rad
vidim veliko vpetost »mladinskih funkcionarjev_k« v
mednarodne organizacije, kjer se lahko pomeznica_k uči in vidi več in dlje ter to prinaša nazaj domov.
Ampak najbolj si želim videti, kako rastejo mladinske
organizacije. Želim si, da bi bili tukaj veliko močnejši
in uspešnejši – npr. da bi imeli vsaj pet mladinskih
organizacij, ki bi z več kot 10, 20 ali 30 tisoč člani
in članicami postale odločilen igralec na mladinskem
področju. Ki bi imele kapacitete za lastno rast in izobraževanje in hkrati za delovanje navzven. Želim si
takih mladinskih organizacij, ki bi imele moč spreminjati na tisoče življenj. Tako mladinsko delo ima tudi
moč nagovarjati širše politike in se z veliko večjim
kladivom lotiti osamosvajanja, pravic mladih, razširitve volilne pravice, izzivov demografskega sklada
in ostalih izzivov.

REFLEKSIJE

MAJHNE MLADINSKE ORGANIZACIJE
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Tine Radinja,
podžupan Občine Škofja Loka,
svetovalec pri Svetovni banki,
bivši predsednik Evropskega
mladinskega foruma

→

V Trbovljah in Zasavju nasploh smo že pred leti začeli ugotavljati, da število prebivalcev v
občinah pada, kar je posledica migracij, ki so se v obdobju od leta 1995 na
letni ravni močno povečevale. Ko smo
pred približno desetimi leti zadevo začeli proučevati, smo ugotovili, da so
iz Zasavja migrirali predvsem mladi v
starosti od 25 do 29 let, ki v tem okolju niso imeli dobrih pogojev, da bi si
pridobili službo in zaživeli samostojno
življenje. Temu problemu je botrovala
tudi finančna kriza, s katero se je ravno v tistem času
soočalo slovensko gospodarstvo.
Začeli smo se zavedati problematike odhoda mladih
in se odločili, da želimo izboljšati razmere v občini, jo
narediti bolj prijazno mladim ter jih s tem spodbuditi,
da v Zasavju ostanejo tudi po koncu šolanja in si tu
ustvarijo družine. Občina Trbovlje je leta 2001 ustanovila javni zavod Mladinski center Trbovlje.

→

MLADINSKI SEKTOR IMA
Maja Kovač,
V TEH ČASIH PONOVNO kabinet
županje,
Občina
Trbovlje
NOVE-STARE IZZIVE

Razvoj priprave hrane, pestrost tehnik, ki jih lahko v kulinariki uporabimo, množica zapisov o
pripravi različnih vrst hrane ... Hrana in kulinarika
imata mnogo daljšo tradicijo kot mladinsko delo.
Premalo se zavedamo (in spoštujemo), kakšen
napredek je mladinsko delo doseglo v preteklih
letih – pa če naštejem samo nekaj primerov:
• Imamo jasno definicijo mladinskega dela, je
pa seveda od nas odvisno, če definicijo upoštevamo in v mladinsko delo ne »zavijamo«
aktivnosti, ki imajo z mladinskim delom malo
skupnega.
• Imamo samostojen zakon o celotnem sektorju, o katerem si v času, ko sem bila sama
prostovoljka, željna spremeniti svet skozi
prostovoljstvo, nisem upala niti pomisliti.
• Smo tri korake stran (beri: kakšno leto ali dve)
od prvih mladih, ki bodo pridobili nacionalno
poklicno kvalifikacijo mladinskega delavca.
• Mladinske organizacije in organizacije za
mlade se lahko prijavljamo na razpise ministrstev, kjer našega dela dolgo časa niso razumeli kot strokovno primernega.
Uspeh? Seveda. Velik!
Zavedanje razvoja polja je pomembno, ker se
tako ustvarja zgodovina. In vse prevečkrat srečujem (politično motivirane) posameznike, ki sicer z
zanosom in vnemo stremijo k (revolucionarnim)

spremembam v sektorju, ničesar pa ne vedo o
stanju sektorja pred desetimi, dvajsetimi leti –
današnje stanje mladinskega sektorja imajo za
začetno točko razvoja.

Takšno stališče je izjemno povezano z zagotavljanjem kontinuitete in zgodovine – tako posameznih mladinskih organizacij in organizacij za
mlade kot sektorja. Polje že sedaj doživlja veliko
fluktuacijo oseb. Koliko znanja in izkušenj mladi
potem odnesejo v druge sektorje – ogromno! Če
sami sebe še starostno omejimo, naredimo dva
skoka nazaj, ne koraka. Znanje, izkušnje, metode, načini dela, ki jih lahko dobri mladinski delavci z izkušnjami (in posledično ne stari npr. 21 let)
prenesemo na mlade, so izjemne. Poudarek in
debata bi morala iti v smeri, kako zagotoviti več
dobrih, kvalitetnih mladinskih delavcev, ki bodo
ostali v polju.
Vzporednice med kulinariko in mladinskim delom
lahko najdem še marsikje. Ko pečem, vem, da
moram upoštevati napisane količine sestavin. Če
jih ne bom, bom sicer vseeno nekaj spekla, ampak verjetno bo biskvit drugačen ali pa krema ne
bo tako trda. Tudi v mladinskem sektorju včasih
pozabimo, da imamo jasno definicijo mladinskega dela. V mladinsko delo se prevečkrat zapakira
marsikaj, kar se ne izvaja po metodah mladinskega dela. S tem se znižuje vrednost mladinskega
dela in mladinske delavce s tem tlačimo v koš
organizatorjev in koordinatorjev različnih, predvsem kulturnih aktivnosti.
Razpisi in ostali kanali sofinanciranja bi morali jasno ločiti med sofinanciranjem mladinskega dela
in ostalih aktivnosti za mlade, ki so za sektor in
mlade potrebna, ne predstavljajo pa mladinskega dela. Izobraževanje odločevalcev (in žal tudi
sektorja) je nujno potrebno. Kljub debatam o prihajajočem digitalnem mladinskem delu ne smemo pozabiti na razumevanje in pravilno uporabo
osnov.

NAKLJUČNA

PRILOŽNOST
Če se danes ozrem nazaj, lahko rečem, da pravega dolgčasa v življenju pravzaprav nikoli nisem poznal. Kot osnovnošolec sem treniral razne športe. Nogomet, rokomet in
najdlje tek na smučeh. Popoldnevi so
bili tako večinoma namenjeni treningom, vikendi tekmam. Ko sem s koncem osnovne šole zaključil svojo »športno kariero«, so mi nekaj časa prav prijali
prosti popoldnevi in dolgo poležavanje
ob vikendih. Ampak igranja računalniških igric se človek kmalu naveliča. No,
vsaj jaz sem se ga.

Č

Tako sem se že kmalu po vstopu v gimnazijske klopi srečal
z mladinskim sektorjem. Povsem naključno, čeprav pravijo, da v življenju naključij ni. Kolega je slišal, da v lokalnem
študentskem klubu iščejo nove dijaške okrepitve. Šla sva
na sestanek in počasi me je zadeva popolnoma potegnila.
Predvsem neskončne možnosti, avtonomija in odgovornost. Imel si idejo, predlagal si projekt in kar naenkrat si
dobil proračun in proste roke, da zadevo izpelješ. Meni se
je to zdelo fantastično. Ampak tako ni bilo z vsemi. Od dijaške ekipe s prvega sestanka, ki je štela okoli deset ljudi
sva po par mesecih ostala le še dva.
Seveda ni bilo vedno lahko. Papirji, dovoljenja, poročila,
težke odločitve in nenehno skakanje iz cone udobja so
tudi v mojo glavo večkrat pripeljale spraševanje, zakaj
to sploh počnem. Ali si ne bi raje tako kot večina mojih
vrstnikov poiskal solidno plačanega študentskega dela
ob vikendih, preostali čas pa bi lahko užival? A jaz sem
pravzaprav užival v mladinskem delu. Užival sem v novih projektih, užival sem v spoznavanju novih ljudi, užival
sem ob osvajanju novih znanj in užival sem na odličnih
koncertih, delavnicah in ekskurzijah, ki sem jih pomagal
soustvarjati, užival sem ob iskrenih izrazih ljudi, ko smo
jim polepšali dan. In prav to je še danes eno od mojih
glavnih življenjskih vodil. Če v nečem, kar počneš, ne
uživaš in ne vidiš smisla, potem boš le stežka napredoval in se naučil kaj novega. Pa naj gre za hobi, šport ali
delo. Kajti življenje je preprosto prekratko za trpljenje in
nesmiselno rinjenje skale v breg.

*

Morgan, Marlo. 2000. Imenovali so jo Dvoje src. Nova Gorica. Založba Eno.
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Ob študiju je mladinsko delo postajalo vse pomembnejši
del mojega vsakdana. Najprej zgolj na lokalni ravni, nato
na nacionalni, kasneje pa tudi na mednarodni. In tako
kot sprva pravzaprav sploh nisem opazil, kdaj sem se
iz radovednega dijaka prelevil v mladinskega aktivista,
sem tudi kasneje komajda opazil, kdaj je mladinsko delo
pravzaprav postalo moja redna zaposlitev. Najprej v
okviru Mladinskega sveta Slovenije, nato še na Zavodu
Ypsilon, kjer opravljam vlogo strokovnega direktorja.
Res imam srečo in privilegij, da lahko delam v nevladni organizaciji, ki na nek način združuje nevladni sektor,
politiko in gospodarstvo. Sam menim, da je tovrstnega
sodelovanja v Sloveniji veliko premalo in da je še kako
potrebno, če želimo v naši prelepi deželi kaj doseči.
Meni osebno, pa tudi Zavodu Ypsilon, je mladinsko delo
dalo ogromno. Predvsem izkušnje, znanja, sposobnost
delovanja izven cone udobja in veliko socialno mrežo.
Resnično me veseli, da tudi danes srečujem in sodelujem z mnogimi ljudmi, ki jih predhodno poznam iz mladinskega sektorja. Prisotni so povsod, v gospodarstvu,
politiki, podjetništvu, start-up svetu … Praktično ne mine
teden oziroma konferenca, kjer ne bi srečal koga z izkušnjami iz mladinskega sektorja. Prav to je po mojem
mnenju pokazatelj, da je mladinski sektor pri nas na pravi poti. Da združuje in vzgaja kadre, ki skrbijo oziroma
bodo skrbeli za razvoj in prihodnost Slovenije. Kajti ravno
ljudje so tisti, ki na koncu največ štejejo.
Želim pa si, da bi se tudi mladinski sektor učil od gospodarstva oziroma start-up sveta. Pogrešam predvsem proaktivnost in zavedanje, da se ne smemo vedno zanašati
zgolj in samo na pomoč države in čakati na raznorazne
ukrepe in razpise. Potrebno je izkoristiti možnosti in priložnosti, ki nam jih ponuja sodelovanje z gospodarstvom
in sodobni povezan digitalni svet. Potrebno je začeti
z majhnimi, a sigurnimi in stabilnimi koraki. Na Zavodu
Ypsilon to že kar uspešno počnemo. Naša vrata pa so
vedno odprta za sodelovanje, pomoč, nasvet ali zgolj
kako produktivno kavo.

REFLEKSIJE

Že nekaj časa ne sodim v definicijo mladega.
Vsake toliko sem priča debati, da bi v mladinskih
organizacijah in organizacijah za mlade morali
delati (beri: biti zaposleni) samo mladi do 30. leta.
Več mladih bi tako dobilo priložnost, mi, starejši,
več ne sodimo v polje mladinskega dela, v organizacijah ostajamo zato, ker »smo tukaj parkirani«. Tudi za izraz »fosil« sem že slišala.

Andraž Šiler,
strokovni direktor
Zavoda Ypsilon
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»Ko je nastopil čas obeda, je bila pečena le kak
decimeter debela zunanja plast hrane …«* Hmm,
hrana. Hrana in mladinsko delo. Mogoče samo
na prvi pogled nepovezani stvari, v praksi pa zelo
povezani. Priprava skupnih obrokov je odlična
skupinska aktivnost, po izvedenem projektu se
nagradimo s skupno pijačo, sladoledom, hrana
za prostovoljce na aktivnostih je minimum, zadnje čase se mladi udeležujejo nekaterih aktivnosti tudi, ker vključujejo (toplo) hrano, ki jo lahko
odnesejo domov. Oba elementa imata veliko povezovalno moč.

Foto: Eva Vidovič

KULINARIKA IN MLADINSKO DELO

REVIJA MLADJE

Pred časom sem slišala
nasvet: »Če ne veš, kako
bi začela neko zgodbo/
misel, vzemi knjigo, jo
odpri na poljubni strani, preberi naključen stavek
in potem nadaljuj zgodbo/misel o tem, kar želiš
povedati.«

REVIJA MLADJE

→

P

Marja Guček,
specialistka za mladinsko
delo, prejemnica državnega priznanja v mladinskem
sektorju za leto 2016

Foto: Dejan Bulut, arhiv MKC
Maribor

→

REFLEKSIJE

V AKCIJI

REVIJA MLADJE

T
Ta pristop se pod okriljem raziskovalne mreže RAY udejanja znotraj treh večjih raziskovalnih projektov, ki obravnavajo učinke enega najpomembnejših programov na
področju mladine, tudi iz zornega kota krepitve kompetenc mladinskih delavcev za kakovostno mladinsko delo.
Posledično to pomeni, da se je pri načrtovanju bodočih
politik in aktivnosti na področju krepitve mladinskega dela
začelo dosledno spremljanje in upoštevanje pridobljenih
raziskovalnih rezultatov.

REVIJA MLADJE

Movitova priključitev vseevropski
raziskovalni mreži RAY v letu 2015
je na področju mladinskega dela
pomenila pomembno prelomnico.
Raziskovanje učinkov programa
Erasmus+: Mladi v akciji, ki se izvaja v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, namreč pomeni udejanjanje
pristopa na rezultatih utemeljenega oblikovanja politik (angl. evidence-based policy making), ki se
v političnem diskurzu, tako znotraj
kot zunaj sektorja, že dolgo pojavlja kot ena temeljnih parol dobrega
vladanja oziroma upravljanja.

V kontekstu raziskovanja razvoja kompetenc s področja
mladinskega dela smo se znotraj enega od treh projektov (RAY CAP) usmerili na doprinos programa v kontekstu
usposabljanj za mladinske delavce, predvsem v kontekstu identifikacije novih pristopov, metodologij in procesov mladinskega dela ter splošnih učinkov, ki jih tovrstna
usposabljanja prinašajo za mladinsko delo v državi. S
spremljanjem mladinskih delavcev tekom procesa udeležbe usposabljanj, pri čemer smo jih začeli spremljati že
pred usposabljanjem, nato pa nadaljevali s spremljanjem
vse do enega leta po aktivnosti, smo identificirali več pomembnih učinkov, ki jih ima program Erasmus+: Mladi v
akciji v na mladinske delavce in posledično tudi njihove
organizacije in sistem. Program oziroma usposabljanja
za mladinske delavce v okviru programa – tu imamo v
mislih usposabljanja v okviru aktivnost TCA in mobilnosti
mladinskih delavcev – je v kontekstu uporabljenih metod
pomenil zanimiv preskok v kakovosti, saj se je izkazalo, da
so udeleženci usposabljanj namesto spoznavanja novih
metod mladinskega dela pripisali večji pomen utrjevanju
znanja o že poznanih metodah. Praviloma je šlo za pridobitev dodatnih informacij, alternativnih pogledov in deljenje različnih izkušenj glede rabe že poznanih metod in
pristopov. Po drugi strani ne gre zanemariti dejstva, da je
še vedno več kot polovica udeležencev vendarle spoznala nove pristope in metodologije mladinskega dela ter da
so jim usposabljanja omogočila pridobitev znanj in spretnosti v skladu s pričakovanji. Prav tako velika večina ude-
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ležencev ocenjuje, da so tudi pričakovanja organizacij, ki so jih poslale
na usposabljanja, izpolnjena. Poleg
utrjevanja kompetenc pa je eden od
ključnih vidikov usposabljanj ustvarjanje priložnosti za mreženje med
podobno mislečimi posamezniki in
njihovimi organizacijami. Velika večina udeležencev usposabljanj (90
%) je z usposabljanji pridobila nove
partnerje, kar nekaj izmed njih tudi
več kot pet v okviru enega usposabljanja. Da tu praviloma ne gre zgolj
za nabiranje kontaktov, priča dejstvo,
da imajo mnoge organizacije na podlagi te priložnosti sedaj vzpostavljene stalne stike na ravni organizacije,
nekatera partnerstva pa se gojijo na
ravni posameznikov, na osebni ravni.
Rezultati teh partnerstev se kažejo
tudi v že prijavljenih novih projektih.
Da bi podrobneje pogledali pridobljene kompetence mladinskih delavcev smo znotraj projekta o splošnih učinkih programa (RAY MON)
pripravili instrument, ki je meril posamezne od kompetenc, ki so ključne
za kakovostno mladinsko delo. Na
splošni ravni bi lahko dejali, da so
tudi znotraj tega merjenja, ki je utemeljeno na kvantitativnem pristopu
– za razliko od kvalitativnega pristopa RAY CAP –, udeleženci aktivnosti
poudarjali visoko stopnjo strinjanja s
trditvijo, da so pridobili pomembne
kompetence za mladinsko delo.
Podrobneje bi lahko dejali, da naj-
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večji učinek aktivnosti prepoznavajo na področju soočanja z nepričakovanimi situacijami pri učnih aktivnostih in na področju dela v mednarodni ekipi.
Prav tako obstaja zelo visoko strinjanje med udeleženci o neposredni uporabnosti znanj, ki so pridobljena v okviru aktivnosti. Nekoliko manj, še vedno
pa v zelo visoki meri, se udeleženci strinjajo tudi s trditvama, da na podlagi
aktivnosti bolje razumejo načine, na katere lahko prispevajo k razvoju mladinske politike, in da vedo več o vsebini mladinskih politik na evropski ravni.
Po drugi strani lahko opazimo nekoliko nižjo oceno učinkov na organizacijo,
vendarle pa prav tako kot znotraj projekta RAY CAP zaznavamo, da udeleženci ocenjujejo, da so največji učinki na organizacijo predvsem v kontekstu
okrepljenega partnerstva na mednarodni ravni in v izboljšanih kompetencah
projektnega vodenja – dveh vidikih mednarodnega mladinskega dela, ki sta
predpogoja za pridobitev financiranja in uspešno vodenje projektov.
Na podlagi zgoraj omenjenih dveh kratkih ekskurzov v učinke programa
Erasmus+: Mladi v akciji bi tako lahko izpostavili nekaj tez, ki so lahko vodilo tako za pripravljavce bodočega programa kakor tudi za upravičence.
Program ne proizvaja čudežev, je pa po svojih učinkih klasičen program za
spodbujanje (kakovostnega) mladinskega dela. Če od njega ne pričakujemo,
da bo poskrbel za vse težave, s katerimi se sooča mladinski sektor, mladinsko delo in mladi, lahko v resnici vidimo, da je pravzaprav kar uspešen program. Ni brez napak, toda tudi drugi niso.

RAZISKOVALNO PARTNERSTVO NA
PODROČJU MLADINE
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

V AKCIJI

Dr. Tomaž Deželan in Miha Zimšek,
Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
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PROGRAMA E+:
MLADI V AKCIJI
NA KAKOVOSTNO
MLADINSKO DELO

→

UČINKI

V AKCIJI

REVIJA MLADJE

→
Borut Cink,
Movit

PODPORA RAZVOJU IN KREPITVI
KAKOVOSTNEGA MLADINSKEGA DELA
NA LOKALNI RAVNI
Aktivnosti partnerstva potekajo na nacionalni in mednarodni ravni
ter se med sabo prepletajo. Njihov namen je prenos dobrih praks, medsebojno učenje in mreženje
akterjev na področju mladinskega dela ter podpora
mladim z mednarodne na nacionalno oz. lokalno
raven in obratno. Cilj pa je vzpostavitev ali nadgradnja aktivnosti, namenjenih razvoju in izvajanju
mladinskega dela na lokalni ravni.

A
REVIJA MLADJE

Projekt bo izveden v treh fazah. Prva faza projekta je bila namenjena kartiranju mladinskega dela
na lokalni ravni v državah in definiranju smernic za nadaljnji razvoj
projekta. Druga (v letu 2018) in tretja (v letu 2019) faza projekta sta
namenjeni razvoju bi- in multilateralnega sodelovanja med partnerji
projekta in razvoju Evropske listine o lokalnem mladinskem delu.
Prva projektna aktivnost na evropski ravni je bila analitične narave.
Izvedeno je bilo t. i. kartiranje mladinskega dela na lokalni ravni (popis organizacij, struktur, nalog in izzivov mladinskega dela na lokalni
ravni v državah, ki sodelujejo v projektu EGL).

Rezultat študije je popis evropskih politik, usmeritev in praks
na področju mladinskega dela
in opredelitev njihovih učinkov
na izvajanje mladinskega dela
na lokalni ravni ter identifikacija
pristopov posameznih držav pri
organizaciji in podpori lokalnemu
mladinskemu delu. Izpostaviti velja, da je študija pokazala, da je
organizacija mladinskega dela na
lokalni ravni v veliki meri odvisna
od ureditve mladinske politike na
višjih ravneh (regionalni ali nacionalni). Pri tem sta avtorja študije
izpostavila tudi pomanjkanje raziskav na področju lokalnega mladinskega dela in njegovih učinkov ter razkorak med normativno
ureditvijo področja in dejanskim
stanjem (angl. policy gap). Kot
največji izziv pa sta identificirala
pomanjkanje prepoznavnosti in
priznavanja učinkov mladinskega
dela na lokalni ravni. Ob branju
študije je potrebno v obzir vzeti
dejstvo, da zaradi kompleksnosti
in raznolikosti raziskovalnega
področja in omejenosti podatkov, ki so na voljo raziskovalcem, rezultati ponujajo le omejen
vpogled v področje mladinskega
dela na lokalni ravni. Kljub temu
pa študija predstavlja izhodiščno
točko, na podlagi katere je moč
načrtovati nadaljnje aktivnosti
projekta EGL na mednarodni
ravni ter morebitne poglobljene
raziskave področja lokalnega
mladinskega dela v prihodnosti.
Otvoritvena konferenca strateškega partnerstva Europe Goes
Local, ki je potekala med 31. majem in 2. junijem 2017 v Ljubljani,
je predstavljala prvi velik javni
dogodek projekta.

Na njej se je zbralo več kot 150 udeležencev iz več kot
20 evropskih držav, med katerimi so bili predstavniki lokalnih skupnosti, mladinski delavci, raziskovalci področja mladinskega dela ter predstavniki evropskih institucij
in organizacij. Namen konference je bil okrepiti različne
strateške pobude za razvoj mladinskega dela na evropski in nacionalni ravni ter kalibrirati načrtovane aktivnosti projekta v letih 2018 in 2019 s potrebami projektnih
partnerjev. Posebna pozornost je bila namenjena tudi dinamiki razvoja nacionalnih aktivnosti projekta, saj je dogodek predstavljal odlično priložnost za okrepitev projektnih aktivnosti na ravni držav. Metodologija in program
konference sta se osredotočila na pet ključnih področij:
Upravljanje lokalnega mladinskega dela
Ključni poudarki: razvoj področja na podlagi pridobljenih
informacij in podatkov; načrtovanje, monitoring in vrednotenje kot ključni vidiki upravljanja mladinskega dela na
lokalni ravni; participacija mladih kot ključna komponenta
pri oblikovanju okvirov mladinskega dela in njihovi implementaciji; pomanjkanje virov (finančnih, kadrovskih itd.)
kot ključni izziv mladinskega dela na lokalni ravni.
Razvoj kakovostnega mladinskega dela
Ključni poudarki: kakovostno mladinsko delo je strateško, relevantno za mlade in inovativno; vključenost mladih v razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela;
pomanjkljive kompetence mladinskih delavcev za izvajanje zagovorništva; nizka prepoznavnost učinkov mladinskega dela pri odločevalcih.
Identifikacija primerne in konstruktivne vloge mladinskega dela v medsektorskem sodelovanju
Ključni poudarki: pomen sodelovanja znotraj sektorja
mladinskega dela; nedoločljivost in pomanjkanje modelov za učinkovito in uspešno medsektorsko sodelovanje;
povezovanje in izgradnja koalicij kot ključ do družbenega in političnega vpliva.
Integracija evropskih projektov v vsakodnevno izvajanje mladinskega dela na lokalni ravni
Ključni poudarki: povezovanje in integracija evropskih
projektov na lokalno raven ni možna, če akterji mladinskega dela na lokalni ravni nimajo jasnih ciljev in načrta/-ov za
njihovo uresničevanje; lokalne mreže oz. povezave (sodelovanje akterjev mladinskega dela s šolami, drugimi NVO,
področjem kulture, športa itd.) so ključne za uspešno implementacijo evropskih projektov na lokalni ravni.
Doseganje marginaliziranih skupin mladih
Ključni poudarki: ustrezna usposobljenost mladinskih
delavcev in drugih akterjev za delo z marginaliziranimi
skupinami; oblikovanje okolja, v katerem se mladi iz marginaliziranih skupin počutijo varno in vključeno.
Konferenca je glede na rezultate vrednotenja, ki so ga
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prispevali udeleženci, uspešno uresničila zastavljene cilje. Organizatorjem je uspelo, da je se krogla, poimenovana Europe Goes Local, začela kotaliti v smer, ki je bila
zastavljena. Nova spoznanja in poznanstva ter konkretni
načrti aktivnosti, ki so jih nacionalne delegacije razvile, v
nadaljnjih mesecih pa še prečistile in nadgradile, se širom Evrope že izvajajo in že dajejo prve rezultate. Tudi
v Sloveniji.
Namen nacionalnih aktivnosti projekta EGL v Sloveniji je
podpora in razvoj kakovostnega mladinskega dela, krepitev prepoznavnosti mladinskega dela in izboljšanje sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela
na lokalni in nacionalni ravni. Na povabilo k sodelovanju
v projektu se je odzvalo 16 občin, ki so se s pristopom k
projektu zavezale, da bodo razvile in implementirale načrt
za podporo in razvoj kakovostnega mladinskega dela v
obdobju 2018–2019. Prvi korak v tem procesu je bila analiza stanja mladinskega dela v vseh sodelujočih občinah.
Drugi korak je bila priprava in izvedba usposabljanja o
mladinskem delu za zaposlene iz sodelujočih občin, ki v
okviru svojih nalog pokrivajo področje mladine oz. mladinskega dela. Z njim smo želeli občinskim uslužbencem
ponuditi pridobitev ali nadgradnjo znanja o mladinskem
delu na splošno in jih podpreti pri pripravi občinskih načrtov na področju razvoja in krepitve kvalitetnega mladinskega dela. Nastalo je enodnevno usposabljanje, ki
smo ga premierno izvedli v začetku novembra. Na usposabljanju sta trenerja predstavila, kaj je kakovostno mladinsko delo in kako prispeva k razvoju občine, kakšne
so oblike podpore mladinskemu delu na lokalni ravni in
kakšne so osnove za podporo kakovostnemu mladinskemu delu. Evalvacija pilotne izvedbe usposabljanja je
pokazala, da smo ustrezno identificirali potrebe predstavnikov občin, da pa se je smiselno določenim vsebinskim sklopom posvetiti še bolj podrobno. Vse ugotovitve
in predloge udeležencev bomo upoštevali pri nadgradnji
usposabljanja, ki ga bomo izvedli tudi v naslednjem letu,
prvič že v pomladanskih mesecih.
Tretji korak pri implementaciji nacionalnih aktivnosti projekta EGL, ki ga bodo občine izvedle še v letošnjem letu,
pa je priprava občinskih načrtov za razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela. Za prihodnji dve leti načrtujemo aktivnosti, s katerimi bomo sodelujoče občine
podpirali pri implementaciji njihovih načrtov. Te aktivnosti
zajemajo organizacijo študijskih obiskov v tujini (v naslednjem letu se bomo odpravili na Švedsko), pripravo novih
in izvedbo obstoječih usposabljanj za javne uslužbence
s področja mladinskega dela ter izvajanje individualne
podpore in svetovanja posameznim občinam.
Več informacij o projektu:
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razvojni-projekti/europe-goes-local/.
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Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij programa
Erasmus+: Mladi v akciji, partnerstvo Evropske komisije in
Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži POYWE in InterCity Youth. Projekt se izvaja v
obdobju 2016–2019.

V AKCIJI

REVIJA MLADJE

YOUTH WORKERS ACADEMY

REVIJA MLADJE

→

Socialna izključenost in vključenost sta dandanes še posebej odmevni temi sodobne
družbe. Dejavniki, ki mladim otežujejo vključevanje v družbo in njihovo aktivno participacijo, so: socialne ovire, ekonomske ovire,
invalidnost, učne težave, kulturne razlike,
zdravstvene težave in geografske ovire.
Socialna izključenost pri posamezniku preprečuje polno sodelovanje v gospodarskem,
družbenem in političnem življenju družbe, v
kateri oseba živi. Socialna izključenost mladih tako lahko vodi v brezposelnost, invalidnost, negativen odnos okolice in posameznika do migracij, diskriminacijo, telesne
in/ali duševne težave, zasvojenost, zlorabe,
nasilje v družini ter predkaznovanost. Strategija EU za mlade 2010–2018 v svojih ciljih
še posebej poudarja vlogo in potencial mladinskega dela in mladinskih centrov kot področja 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 specifike ter glede na vrsto socialne izključenosti ali možnosti za njen
nastanek lahko na izziv uspešno odgovorili.

Laura Krančan,
vodja projektov, Mreža MaMa

M

Mreža MaMa je na podlagi zaznane potrebe po
nadgradnji znanj in aktivnem vključevanju mladih
iz treh skupin mladih z
manj priložnostmi (mladina iz ruralnih okolij,
LGBTIQ+ mladina, mladi
s posebnimi potrebami – gluha in naglušna mladina) v mladinsko delo v sodelovanju s partnerskimi
organizacijami iz Romunije, Hrvaške in Turčije v
juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo, poimenovano Youth workers academy. Strateško 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 polovico 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
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Od oktobra 2016 do junija 2017 se
je ožja projektna ekipa mudila na
študijskih obiskih v Bukarešti, Zagrebu, 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 udeleženci srečali z organizacijami ŠKUC,
Mladinski center Dravinjske doline,
Zveza podeželske mladine, Humanitas, Celjski mladinski center, ŠMOCL
in Zavod Vozim ter iniciativo gluhe in
naglušne mladine.
Mladinski delavci – strokovnjaki, ki
so vključeni v partnerstvo, so na podlagi analiz, študij in opažanj tekom
študijskih obiskov v vseh partnerskih
državah razvijali nova orodja. Razvoj
modulov, kateremu smo priča od junija 2017, je inventiven in inovativen
hkrati, za končno orodje pa upamo,
da bo ponudilo konkreten nabor
predlogov za aktivnosti, ki zagotavljajo boljše vključevanje mladih z
manj priložnostmi v aktivno družbo
na eni in bolj kompetentne mladinske delavce na drugi strani.
V projekt je Mreža MaMa izmed svojih članic (mladinskih centrov) vključila 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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specializiranih inovativnih orodjih
mladinskega dela na eni strani, vzporedno 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 populacijo kot tudi mladino v širšem pomenu
besede.

V AKCIJI

REVIJA MLADJE

LGBTIQ+ mladini ter približevanju te tematike vsem mladim.

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

REVIJA MLADJE

»Na Mladinski zvezi Turčije smo navdušeni nad prihajajočimi treningi, ki jih bodo izvajale vse partnerske države.
Veselimo se, da bomo v novembru z našo ciljno skupino
testirali metodologijo in preko odziva udeležencev dobili rezultate, ki nam bodo služili za kasnejšo primerjavo.
Zavedamo se, da je v mladinskem sektorju veliko inovativnih 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 smislu izobraževanja kot vključevanja vseh skupin mladih.
Tekom študijskih obiskov smo zbrali več idej in primerov
dobrih praks, zadovoljni pa smo tudi z energijo in sinergijo znotraj vključenih partnerskih organizacij.«
Elif Serbest,
Mladinska zveza Turčije, mladinska delavka

Partnerji iz Nemčije, Poljske, Italije
in Slovenije pod vodstvom Socialne
akademije raziskujejo temelje mladinskega dela, odgovarjajo na
vprašanje, zakaj v mladinsko delo
ni vključeno dovolj veliko število
mladih, in razvijajo orodja, ki bodo
organizacijam pomagala pri odpravi ključne težave, s katero se te najpogosteje srečujejo – motiviranju
mladih za aktivno participacijo v njihovih aktivnostih. Projekt je finančno podprt iz programa Erasmus+:
Mladi v akciji.

Kot zelo pomemben del projekta vidimo
diseminacijo ključnega rezultata – publikacije. Priročnik s kurikulumi za delo z definiranimi skupinami mladih z manj priložnostmi vidimo kot velik prispevek k razvoju
mladinskega sektorja in dela v mladinskih
centrih ter tudi širše. V okviru diseminacije 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 strokovno nadgradnjo. Biti vodilni partner v
projektu, kjer nastaja tako pomembno
orodje za mladinske delavce, kot je kakovosten priročnik, je neprecenljiva izkušnja. 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 odpira nove možnosti. Eno konkretno možnost nadgradnje smo že odprli v oktobru
2017, ko smo začeli z upravljanjem novega
strateškega partnerstva, poimenovanega
Socialno vključevanje v mladinskih centrih ter snovanjem strateških usmeritev za
mladinske centre na področju socialnega
vključevanja.«
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Matej Cepin,
Socialna akademija

Mladinski voditelji in delavci imamo dandanes na voljo
množico priložnosti za svojo osebnostno rast. Na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni se lahko udeležujemo
usposabljanj z zelo različnih področij: zaposlovanja mladih,
vključevanja mladih z manj priložnostmi, uporabe športa,
fasilitacije, strukturiranega dialoga, priprave medkulturnih
aktivnosti in še in še. Dejstvo pa je, da je zelo težko najti usposabljanje, na katerem bi se novi mladinski voditelji
in delavci lahko kakovostno naučili osnov mladinskega
dela. Ta izziv naj bi se najpogosteje reševal s pomočjo internih usposabljanj, kakršna imajo na primer razvita skavti
in taborniki. Vendar lahko z žalostjo ocenimo, da je organizacij, ki bi imela stalno delujoča standardizirana notranja
usposabljanja v trajanju, recimo, vsaj 50 ur, v Sloveniji zelo
malo. Po nekaterih ocenah manj kot 10 % organizacij svoje
nove kadre usposablja sistematično.

V AKCIJI

»Trening v Zagrebu bo potekal v torek, 28. 11., v prostorih Zveze gluhih in naglušnih, v katerem bomo uporabili 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 projekta 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.«

Do junija 2018 bo tako nastal priročnik za
izvajanje delavnic z mladimi, ki bo temeljil
na metodah mladinskega dela in neformalnega učenja. Metode bodo testirane z
mladinskimi delavci v vseh vključenih državah, kasneje pa bodo na voljo za uporabo mladinskim delavcem. Preko priprave
strokovnih in kakovostnih priročnikov želimo poleg tega, da mladinskim delavcem
ponudimo orodje za kvalitetno delo, predvsem pokazati odločevalcem, da je mladinsko delo pomembna in potrebna funkcija v današnji družbi in jo je kot takšno
potrebno podpirati in razvijati na kvalitetni
in formalni ravni.

ABC MLADINSKEGA DELA
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Tadeja Pirih,
ŠKUC, mladinska delavka in trenerka

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

→

»Veselim se prihajajočih usposabljanj, saj gre za implementacijo orodij, ki jih pripravljamo v sklopu projekta
YWA. Pomembno je, da skupaj z drugimi mladinskimi
delavci testiramo, katere stvari in metode bodo delovale, kje bi še lahko kaj izboljšali ali dodali. Rezultati treninga 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 organizacije in predvsem mladinske delavce iz različnih
držav.«

december 2017
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Mladinski voditelji in delavci potrebujemo več usposabljanj o tem, kako vključevati več mladih v skupine, kako
s temi skupinami delati in kako v njih spodbujati aktivno
družbeno participacijo. To je ABC vsakega mladinskega
dela, ne glede na to, kje, s kom in na katerih tematikah
deluje. Šele ko ta osnova deluje, se lahko pogovarjamo
o zaposlovanju, medkulturnem dialogu, zdravju, digitalizaciji in drugih vročih temah.
SVET SE NAGLO SPREMINJA

REVIJA MLADJE

Kar je v skupinah delovalo še pred 20 leti, danes najverjetneje ne deluje več. 25 mladih, štiri kitare, pa izlet na
hrib v soboto zjutraj – tega danes skoraj ne vidimo več.
Vsa uradna teorija ABC-ja mladinskega dela pa ostaja še
vedno enaka kot pred 20 leti.
V vmesnem času so svet zaznamovale tehnološke spremembe, ki so imele za posledico spremembe tudi na
mnogih drugih področjih. Zaradi interneta se drugače
učimo. Zaradi socialnih omrežij se drugače družimo. Zaradi deljene ekonomije drugače trošimo in zaradi robotizacije se drugače zaposlujemo. Tudi skupine mladih ne
delujejo več enako kot pred 20 leti.
V veliki večini literature o vodenju skupin v mladinskem
delu pa še vedno najdemo en in isti model ali katero od
njegovih različic. Gre za znani model forming-storming-norming-performing, ki sicer zelo nazorno prikaže dogajanje v vsaki skupini mladih, vendar pa ne pove dosti o

Ključni rezultat je sistem kakovosti za izboljšanje dela v
skupinah, ki je nastal na podlagi 30 intervjujev z mladinskimi voditelji in delavci ter štirih fokusnih skupin z mladimi z manj priložnostmi. V njem je definiranih 20 področij,
na katerih lahko vodstveni kadri v organizacijah pod vodstvom mentorja, ali pa brez njega, ovrednotijo delovanje
svoje organizacije, identificirajo šibke točke in zastavijo
preprost in uresničljiv načrt za izboljšanje stanja.
Sistem kakovosti pomaga vodstvenim kadrom odgovoriti predvsem na dve vprašanji: 1) Kako v naši organizaciji
vključujemo mlade v skupine – kaj nam pri tem pomaga
in kaj nas zavira? In 2) Kako skupinam, ki že delujejo, pomagamo, da bodo delovale trajnostno?
Sistem kakovosti se osredotoča predvsem na spreminjanje
organizacijske kulture posamezne organizacije v mladinskem sektorju. Prav od te je namreč največ odvisno. Če bo
organizacijska kultura privlačna, bodo mladi sami prihajali in
ostajali. Če ne bo, pa tudi mladih ne bo.
Na osnovi sistema kakovosti pa nastajajo tudi ostala orodja:
usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev o osnovah
mladinskega dela, priročnik za vodje organizacij in mentorska shema, s pomočjo katere bodo mentorji lahko vodstvenim kadrom pomagali pri uporabi sistema kakovosti.
PROJEKT ŽE ROJEVA DOLGOROČNE SADOVE
Delne rezultate projekta so projektni partnerji že predstavili na več kot desetih konferencah in ostalih vrstah dogodkov širom Evrope. Zanimanje je veliko in zdi se, da je
povsod po Evropi čutiti vprašanje: Na kakšne načine so
današnji mladi pripravljeni stopiti skupaj in narediti nekaj
dobrega za svet okoli sebe? Zavedajo se, da zgolj poznavanje modela forming-storming-norming-performing
ni dovolj, ter še vedno stavijo na tezo, da je skupina
ključni element mladinskega dela. Podobno kot ustvarjalci projekta ABC of Youth Work tudi mladinski voditelji, delavci in raziskovalci mladine po Evropi trdijo, da bo
mladinsko delo, če se bo spremenilo zgolj v reševanje
kriz v zvezi z mladimi in v merjenje učinkov, delavnice,
dogodke in individualni pristop, izgubilo svoje bistvo, na
osnovi katerega je delovalo skoraj 200 let doslej.
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Smiselno je, da so finančna sredstva namenjena reševanju perečih družbenih izzivov, in prav tako je smiselno, da
imajo od njih največjo korist tisti, ki to najbolj potrebujejo.
Vendar pa je naloga organizacij v mladinskem sektorju, da
se ne oddaljijo od svojega osnovnega poslanstva, tj. od
vključevanja velikega števila mladih v različne skupine, od
podpiranja trajnega delovanja teh skupin in od spodbujanja aktivne družbene participacije večinske populacije
mladih najprej v skupinah, potem pa tudi v širši okolici.

Rezultati projekta ABC of Youth Work (http://abc-ofyouthwork.eu), ki ga pod vodstvom Socialne akademije
iz Slovenije izvajajo še Jagelonska univerza iz Krakova
na Poljskem ter organizaciji za mlade Starkmacher iz
Nemčije in MEC iz Italije, bodo imeli največji učinek na
vodstvene kadre v organizacijah v mladinskem sektorju
in pa na mladinske voditelje in delavce.

→

Posledice takšnih pristopov so pogosto višja profesionalizacija organizacij, manj prostora za prostovoljstvo,
predvsem pa nemoč pri nagovarjanju večine mladih, torej tistih, ki v mladinsko delo ne vstopajo, ker bi tam želeli
reševati kakšen svoj zelo jasno izražen problem.
Če pa mladi že pridejo v dejavnosti mladinskega dela,
običajno pridejo na dogodke in ne z namenom, da bi
stopili skupaj in naredili nekaj dobrega zase in za družbo.

NASTAL BO SISTEM KAKOVOSTI IN PODLAGE ZA
USPOSABLJANJA

Leta 1980 sem dobil svojo prvo
službo v centru prostočasnih
dejavnosti v predmestju Stockholma.
V tem zelo problematičnem
predmestnem okolju sem ostal 18
let in večino tega, kar vem o delu z
mladimi, sem se naučil prav v tem
času.
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Leta 2000 sem prevzel vodenje občinskega oddelka, ki je med drugim
pristojen za šest centrov prostočasnih dejavnosti in nekaj terenskih
delavcev. Leta 2005 sem osnoval
mrežo KEKS, ki danes združuje 43
lokalnih oddelkov, ki delajo z mladimi v njihovem prostem
času. Glede na takšno
ozadje si morda mislite,
da bi mi moralo biti lahko pisati članek o politiki in praksi mladinskega dela na Švedskem
– a iz številnih razlogov
temu ni tako.

L

Kot prvo, ne pišem brez razloga
»delo z mladimi« namesto »mladinskega dela«. Izraz mladinsko delo
se na Švedskem uporablja le redko in niti politiki niti vodje oddelkov
oz. ljudje, ki se ukvarjajo z mladimi,
ne bi sami po sebi opisali takšnih
dejavnosti kot »mladinsko delo« ali
oseb, ki jih izvajajo, kot »mladinske

delavce«. V splošnem ima na Švedskem delo z mladimi izven šole in
socialnih služb drugačno izhodišče,
fokus in namen (in temu primerno
se uporabljajo drugačni izrazi) od
tistih, ki jih običajno povezujemo
z izrazom mladinsko delo. Vsaj če
se držimo opredelitev iz Sklepov
Sveta (2010 in 2013), kjer piše, da
se mladinsko delo »osredotoča na
osebni in socialni razvoj mladih« in
»temelji na procesih neformalnega
in priložnostnega učenja ter prostovoljnem sodelovanju«.
Vendar obstajajo izjeme. Kot napeljuje naslov članka, obstajajo
različna mnenja in stalno poteka
razprava, kaj naj bi bilo bistvo dela
z mladimi. Kaj naj bi bil osnovni namen ali ideja, ki vodi uporabo virov
in dejavnosti, namenjenih mladim,
ko niso v šoli, oziroma v njihovem
prostem času? KEKS pravi, da bi
moral biti splošni namen »podpirati osebni in socialni razvoj mladih«,

ČEZ PLANKE

Velika večina mladinskega dela v Sloveniji se vendarle
ne dogaja na obrobju ampak v skupinah mladih, ki nimajo izrazitih težav npr. v šoli, pri iskanju zaposlitve ali s
kriminalom, ter izvira iz tistih želja in potreb, ki jih ti mladi sami izrazijo v svojem prostem času. Večina finančnih
virov pa je, nasprotno, namenjena mladim z manj priložnostmi in za reševanje specifičnih družbenih izzivov kot
so brezposelnost, zdravje, konflikti, pomanjkanje kompetenc in podobni drugi.

tem, kako mlade vključevati v skupine in kako te skupine
voditi tako, da bodo imeli mladi od njih trajno korist in se
posledično v njih tudi dolgoročno zadrževali. Morda se
komu celo zastavlja vprašanje: Ali je skupina sploh še
temeljni element mladinskega dela? Ali se mora morda
mladinsko delo spremeniti bolj v smer organizacije dogodkov, delavnic in v mentorstva ena na ena?

PROSTI
ČAS
ALI
UČENJE
DELO Z MLADIMI NA ŠVEDSKEM

BREZ KAKOVOSTNIH USPOSABLJANJ BO
MLADINSKO DELO OSTALO OBROBNO

REVIJA MLADJE
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Da bi lahko to jasno pokazal, bom
najprej poskusil predstaviti širšo sliko,
kako je delo z mladimi na Švedskem
v splošnem urejeno in organizirano,
kako se izvaja in kako nanj gledajo
ljudje. Nato bom opisal ideje in dejanja, ki jih kot odgovor na to stanje
zagovarja in izvaja KEKS – dejanja, ki
so se izkazala kot uspešna v smislu
politične podpore in kakovosti.
Za začetek naj povem, da na Švedskem ni zakona, ki bi urejal področje mladinskega dela, in za ljudi, ki
delajo z mladimi izven šolstva in
socialnega skrbstva, ni nikakršnih
posebnih zahtev. Seveda obstaja
nacionalna mladinska politika (novo
smo dobili leta 2014), a je precej
splošna in medsektorska. Ko govori
o izvenšolskih dejavnostih za mlade,
uporablja izraza »centri prostočasnih
dejavnosti« in »voditelji prostočasnih
dejavnosti« namesto mladinski centri in mladinski voditelji, neformalno
učenje pa ni prepoznano kot primarni rezultat. V švedskem kontekstu pa
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Kot drugič, kar seveda vpliva na nacionalno mladinsko politiko, so izvenšolske dejavnosti popolnoma
prepuščene prosti volji in odgovornosti občin. Centri
prostočasnih dejavnosti, mladinski centri, klubi, mladinsko delo na terenu in druge obšolske dejavnosti niso
deležne nikakršnega financiranja s strani države. To je
seveda privedlo do velikih razlik tako v kvantiteti kot v
kvaliteti dejavnosti, ki so mladim na voljo – nekaterim
občinam se tovrstne dejavnosti zdijo pomembne, drugim ne. Zato spodaj opisane aktivnosti pretežno financirajo občine, enako vrsto dela pa z lastnimi sredstvi
izvajajo tudi nekatere nevladne organizacije in cerkvene ustanove.
Čeprav za to ni zunanjega financiranja, pa ima večina
švedskih občin lokalne centre prostočasnih dejavnosti
za mlade, kjer se ti lahko družijo s prijatelji in se ukvarjajo z raznovrstnimi prostočasnimi dejavnostmi. Nekateri
odrasli, ki delajo v teh centrih, so prostovoljci, najpogosteje pa gre za zaposleno osebje. Pogosto so ti centri
videti bolj ali manj enako: majhna kavarna z brezalkoholnimi pijačami in prigrizki, biljardna miza, prostor za skupinske aktivnosti in morda kakšen večji prostor, kjer je
mogoče igrati namizni tenis ali dvoranski hokej. Ti centri
najpogosteje privabljajo fante v starosti od 13 do 16 let, ki
niso tako uspešni v šoli in/ali imajo drugačne vrste težav.
(Dekleta predstavljajo samo okoli 20–25 % obiskovalcev.) Razpoložljivi finančni viri so v splošnem bolj skopi
in zgolj druženje je dokaj pogosto osrednja »dejavnost«.
Pravica mladih, da se sprostijo in »samo so«, je priljubljen argument med voditelji prostočasnih dejavnosti, kadar naletijo na koga, ki govori o aktivni participaciji in
neformalnem učenju. Seveda obstajajo številne izjeme,
a na centre prostočasnih dejavnosti se na splošno gleda
kot na aktivnosti nizkega statusa in ugleda, posledično
pa so nizke tudi plače ljudi, ki tam delajo.
A da bi razumeli te centre, moramo pogledati njihov
namen in lokalne mladinske politike: Zakaj švedske
občine financirajo centre prostočasnih dejavnosti?
Kakšen je osnovni pristop, ki določa metode in dejanske dejavnosti? In kaj zaposleni vidijo kot svoje
glavno poslanstvo?
Leta 2002 je Švedsko združenje lokalnih in regionalnih oblasti (SKL) izvedlo raziskavo o lokalnih politikah
mladinskega dela in kot rezultat objavilo zbornik s
presunljivim naslovom Dejavnosti brez namena. Med
zaključki beremo, da so le zelo redke občine opredelile neposredne cilje za ta sektor in še pri njih so bili ti
tako nejasni in abstraktni, da niso dajali bolj ali manj
nikakršnih usmeritev za tiste, ki naj bi to delo opravljali.
Ti dokumenti so bili polni visokoletečih izrazov, kot so
demokracija, enakost in strpnost, a nikjer ni bilo pojasnjeno, kako naj bi se jih interpretiralo (kaj šele merilo in
evalviralo) v praksi. Najbolj priljubljen izraz je bil (in še
vedno je) »pomenljivo preživljanje prostega časa« – kar
je seveda fraza, ki je popolnoma brez pomena, če se
december 2017
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Lahko bi rekli, da gre za konflikt med
tistimi, ki govorijo o prostem času,
in tistimi, ki govorijo o učenju, ali pa
konflikt med izhodiščem v prostočasnih dejavnostih in izhodiščem v
mladih oziroma bolj celostnim pogledom. Vem, da ta konflikt ni omejen
samo na Švedsko, in verjamem, da
lahko stališča in dejanja mreže KEKS
pomagajo tudi drugim razvijati in krepiti mladinsko delo v okoliščinah, ko
brezposelnost mladih in vedno večje socialne razlike ogrožajo njegov
obstoj. Če želimo jasno predstaviti
doprinos, ki ga lahko ima mladinsko
delo tako za mlade kot za družbo, je
izbira med osredotočanjem mladinskega dela na prostočasne dejavnosti ali učenje ključnega pomena.

to sploh ni tako čudno, saj dobro odraža način, kako
sektor na splošno govori o sebi.
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Jonas Agdur je študiral kulturologijo
in politologijo na Univerzi v Stockholmu. Poleg predsedovanja mreži KEKS
je tudi predsednik Evropske mreže
lokalnih oddelkov za mladinsko delo
InterCity Youth. V letih od 2013 do
2015 je predsedoval evropski strokovni skupini za sisteme za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu
in je avtor vodnika za razvoj kakovosti mladinskega dela v angleškem
jeziku Improving Youth Work (na voljo
na spletni strani www.intercityyout.
eu). Več informacij v angleščini najdete tudi na strani www.keks.se.
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Lahko bi rekli, da gre za konflikt
med tistimi, ki govorijo o prostem času, in tistimi, ki govorijo o
učenju, ali pa konflikt med izhodiščem v prostočasnih dejavnostih in izhodiščem v mladih oziroma bolj celostnim pogledom.
Vem, da ta konflikt ni omejen
samo na Švedsko, in verjamem,
da lahko stališča in dejanja mreže KEKS pomagajo tudi drugim
razvijati in krepiti mladinsko delo
v okoliščinah, ko brezposelnost
mladih in vedno večje socialne
razlike ogrožajo njegov obstoj.

naloga mladinskega delavca pa je
»spodbujati in podpirati dejavnosti,
ki temeljijo na in zahtevajo aktivno
vključevanje in odgovornost mladih«.
Temu primerno sta naši ključni besedi participacija in neformalno učenje.
Toda čeprav smo največja tovrstna
organizacija na Švedskem in imamo
pomembno besedo v tej debati, smo
še vedno manjšina in če pogledate
preostanek države, boste videli precej drugačen način opredeljevanja
namena in ciljev tega sektorja.
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Če zaključim, nobeden od teh dveh
pogledov na delo z mladimi ni mladinsko delo. Ravno nasprotno, to pomeni uporabo prostočasnih dejavnosti,
da se zamoti mlade (da ne bi počeli
drugih, manj zaželenih stvari), in s tem
ohranjanje njihove šibke samopodobe in marginaliziranega položaja, ker
se nanje ne gleda kot na vir, temveč
potrošnike bolj ali manj trivialnih dejavnosti. Pomeni, da se jih pripravi, da
nekje posedajo, namesto, da bi se
jih izzvalo k aktivnosti in podprlo, da
postanejo odgovorni akterji v svojih
lastnih življenjih in se trudijo doseči
svoje sanje, kar koli že so.

Odsotnost formalnih ciljev ali jasnega namena pa seveda ne pomeni, da tudi politiki nimajo svojih mnenj o tem,
kakšne rezultate naj bi prinesel denar, vložen v centre
prostočasnih dejavnosti. Skratka, lahko bi rekli, da je
prikriti namen poskrbeti, da problematični fantje niso na
ulicah. Če ne prej, to postane očitno, kadar koli fantje in
mladeniči na kakšen način zmotijo javni red.
Primer: Poleti leta 2013 je Husby, predmestje, v katerem
sem delal, postal znan po celi Švedski, ko so mladi moški
in najstniki začeli na veliko zažigati avtomobile in metati
kamne na policijo in gasilce. V javni razpravi, ki je sledila
tem izgredom, je bilo veliko govora, kako pomembno je
imeti voditelje prostočasnih dejavnosti, ki bi se lahko pogovorili s temi mladimi fanti in jih pomirili. Mnogi so tudi
govorili, da bi moralo biti v marginaliziranih predmestjih
več centrov prostočasnih dejavnosti, da bi se tovrstne
situacije preprečile. (Ko sem leta 1998 zapustil Husby,
je bilo 93 % mladih prebivalcev nešvedskega porekla,
brezposelnost je bila okoli 40-odstotna in vsako leto se
je odselilo 20 % prebivalcev – tisti, ki so se lahko.)

Na srečo v tem mišljenju nisem sam.
KEKS se je začel kot odziv na zgoraj
opisano situacijo in osredotočili smo
se na opredelitev jasnih in merljivih
ciljev – ciljev, ki ne opisujejo, kaj bi
morali storiti, temveč so usmerjeni na

Mladinsko delo bi moralo spodbujati
in podpirati mlade, da izpolnijo svoje
potrebe:
• po občutku varnosti,
• biti spoštovan posameznik,
• biti del skupnosti,
• biti sprejet s pozitivnimi pričakovanji,
• imeti možnost izražanja sebe,
• imeti možnost sodelovati,
• imeti možnost vplivanja,
• prevzemati odgovornost in
• doživljati pravičnost.
Po našem razumevanju so to osnovne socialne potrebe in je dobro,
da so čim bolj izpolnjene, tako za

posameznika in njegovo zdravje,
samozavest in sposobnost uspešnega ustvarjanja polnega življenja
(ter uspešnost v šoli in na trgu dela)
kot tudi za družbo v smislu aktivnih
in odgovornih državljanov (in nižje
brezposelnosti). Na naše olajšanje je
bila zamisel našim lokalnim politikom
všeč in so jo celo sprejeli kot lokalno
politiko mladinskega dela.
Vzporedno s to razpravo smo tudi:
• opredelili ciljno skupino in si
zadali, naj bosta spola uravnoteženo zastopana in naj število
udeležencev, ki živijo v težavnih življenjskih okoliščinah, vsaj
ustreza njihovemu siceršnjemu
deležu v skupnosti;
• opredelili osnovo za ključne
kvantitativne/ekonomske podatke glede stroškov na udeleženca in na uro aktivnosti.

ČEZ PLANKE
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Na drugi strani pa so se voditelji prostočasnih dejavnosti
branili tega, da se nanje gleda kot napol paznike, češ
da je njihova vloga nuditi pomenljive prostočasne dejavnosti vsem mladim in da bi izgrednike morale obravnavati socialne službe in/ali policija. Usposobljeni smo za
upravljanje prostočasnih dejavnosti, so poudarjali. In to
je tudi res. Na Švedskem ni univerzitetnega izobraževalnega programa za mladinske delavce.
Namesto tega obstaja dvoletno poklicno usposabljanje
za voditelje prostočasnih dejavnosti, a to izobraževanje
ni usmerjeno specifično v delo z mladimi. Voditelji prostočasnih dejavnosti naj bi bili sposobni delati z vsemi starostnimi skupinami in v vseh vrstah ustanov, od osnovnih
šol do domov za starejše občane.

REVIJA MLADJE

to, kaj želimo, da mladi doživljajo ob
sodelovanju v tem, kar smo poimenovali mladinsko delo. Dolge razprave so nas (vse pristojne v treh občinah) vodile do naslednjega, nekoliko
poenostavljenega zaključka:

ČEZ PLANKE

je ne opredeli natančneje. Rezultat je bil, če je to sploh
mogoče, še hujše pomanjkanje pomenljivih nadaljnjih
aktivnosti in evalvacije (razen preštevanja obiskovalcev
in delovnih ur, ki nam pove samo, da je McDonald's boljši
od nas). Tragičen zaključek je, da večina švedskih občin
troši denar davkoplačevalcev, ne da bi vedela, čemu to
počne in kaj s tem doseže. Mar ni tako?

Boj med tema dvema usmeritvama – pomenljivo preživljanje prostega časa ali zagotavljanje, da fantje niso
na ulicah – je potekal že dolgo preden sem začel delati v Husbyju in meni se zdi dobesedno zelo podoben
bitkam, ki so se odvijale v blatnih jarkih v prvi svetovni
vojni – nihče ne stoji na trdnih tleh, »vojaki, ki umirajo v
blatu«, pa so mladi, ki so ujeti v nesmiselnem navzkrižnem ognju in ne dobijo nikakršne pomenljive pomoči, da
bi lahko spremenili svoj položaj.
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•
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pri ustvarjanju različnih aktivnosti.
Anketa o statističnih in ekonomskih podatkih glede števila obiskovalcev, stroškov zaposlenih itd.
Digitalni dnevnik, v katerem se
z uporabo statističnih podatkov
in pisnih refleksij/komentarjev
beleži vse mladinsko delo, tako
v mladinskih centrih kot v skupinah in na projektih. (Če ne
dokumentiraš svojega dela, ne
moreš primerjati različnih dejanj
z različnimi rezultati ter se učiti iz
uspehov in napak.)
ELD – metoda za dokumentiranje in krepitev vidnosti učenja
mladih v mladinskem delu.

Ob koncu vsakega leta te informacije zberemo v kazalnike za vsak
mladinski center in občino, kar omogoča opazovanje razvoja skozi čas
in primerjalno analizo med centri. (V
primerih, ko je rezultate težko interpretirati ali je potrebnega več poznavanja oz. globje razumevanje, KEKS
izvaja različne vrste poglobljenih študij in raziskovanja.)

Za preverjanje, v kolikšni meri smo dosegli te cilje, smo
pripravili anketo, h kateri smo enkrat letno povabili vse
obiskovalce oziroma udeležence. Poleg nekaterih splošnih vprašanj o posameznikovem ozadju (starost, spol,
uspeh v šoli, stik s socialnimi službami itd.) smo jim zastavili okoli 35 vprašanj v povezavi z našimi cilji – na primer »Ali ljudje na vas gledajo s pozitivnimi pričakovanji?«
in »Ali imate podporo za prevzemanje odgovornosti pri
dejavnostih?« (odgovori z lestvico od 1 – »sploh ne« do
5 – »vedno«). Na letni ravni smo od vseh mladinskih centrov v naših občinah članicah začeli zbirati tudi statistične
podatke glede stroškov, števila udeležencev itd.
Nato smo vse te informacije zbrali v letna poročila za
vsak mladinski center in vsako občino. Ta letna poročila
predstavljajo kazalnike, ki smo jih oblikovali na podlagi
posameznih sklopov vprašanj, npr. kazalnik varnosti, kazalnik participacije in kazalnik gospodarnosti.

REVIJA MLADJE

Odzivi so bili izjemno pozitivni na vseh ravneh – zaposleni
so občutili, da so prvič dobili relevantne in konstruktivne
povratne informacije o svojem delu, in lokalni politiki so
videli, da so prav tako prvič dobili evalvacijo, ki je nekaj
sporočala ne le o kvantiteti, temveč tudi o kvaliteti opravljenega dela, obenem pa je bila tudi relevantna z vidika
oblikovanja politike.
Toda zgolj popis rezultatov seveda ni dovolj. Na podlagi
teh rezultatov ter močnih in šibkih točk, ki smo jih pre-

poznali, je KEKS začel nuditi razvijanje kompetenc za
zaposlene in vodje oddelkov naših članic. Ker pa so bila
za to potrebna sredstva, smo se dogovorili o letni članarini – nanjo smo gledali in še vedno gledamo kot na
investicijo.
Preko analiziranja rezultatov smo pridobili tudi veliko
znanja in vpogled, kako medsebojno vplivajo različni vidiki dela in katera področja so ključna za dober splošni
rezultat. Spoznali smo tudi veliko o tem, kaj je potrebno
za neprestan razvoj pri delu in za vzpostavljanje organizacije, ki se resnično uči in raste. Povedano na kratko,
videli smo, da so mladinski centri z dobrimi rezultati pri
participaciji dosegali dobre rezultate tudi na vseh preostalih področjih, od uravnotežene zastopanosti spolov
do učenja – participacija je osnovno sredstvo uspešnega mladinskega dela. Prav tako smo opazili, da zgolj delo
na razvoju kompetenc ne zadostuje – za trajen napredek smo morali veliko več delati na strukturah, delovnih
procesih in metodah ter celotnem sistemu.

Glede na analizo teh rezultatov (ki jih
je mogoče opazovati tudi glede na
spol, starost, ozadje itd.) si lahko tako
posamezni mladinski centri kot občine zastavijo merljive cilje za naslednje
leto – npr. zvišanje kazalnika participacije na 60 %. Danes se ti cilji zastavljajo
glede na skupne cilje zadostnega, ki

Na podlagi teh uvidov je KEKS korak za korakom vse od
prve ankete gradil sistem za zagotavljanje kakovosti, ki
ga imamo danes in je sestavljen iz petih delov:
• Letna anketa med mladimi obiskovalci mladinskih
centrov. (Leta 2016 smo dobili odgovore 7300 mladih, ki so obiskovali skupno 159 mladinskih centrov.)
• Anketa med mladimi udeleženci skupinskih aktivnosti z vprašanji, kako in v kolikšni meri so sodelovali
64
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določajo ravni dobrega mladinskega
dela in o katerih odloča upravni odbor
mreže KEKS (npr. kazalnik varnosti 90
%, kazalnik učenja 85 %).
Kot celota je ta sistem odlično
sredstvo za razvoj, obenem pa je okrepil kredibilnost in podobo mladinskega dela. Spoznanja, pridobljena z
uporabo tega sistema, so vodila tudi
v razvoj novih metod. Eden najzanimivejših je koncept »najprej ideje,
potem denar«. Namesto, da bi vsakemu centru dodelili lastna sredstva,
občine vzpostavljajo sklade, kjer se
lahko le mladi prijavijo za financiranje različnih dejavnosti in projektov.

Ti skladi imajo jasne statute, ki vsebujejo zahteve, da mladi prevzemajo
odgovornost za aktivnosti/projekte.
Vodijo jih odbori, sestavljeni iz mladih, ki so jih izvolili različni mladinski
centri. Ta model je korenito spremenil vlogo mladinskih delavcev iz tistih,
ki imajo moč dejavnostim reči da ali
ne, v osebe, ki mlade podpirajo pri
ustvarjanju dobrih projektov, s katerimi se lahko prijavijo za financiranje.
Za KEKS so prostočasne dejavnosti
sredstvo neformalnega učenja, to pa
zahteva vključitev in aktivno participacijo. Kot rečeno smo še vedno v
manjšini in pot pred nami je še dolga,
a smo se že izkopali iz blata.
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RAZVOJ MLADINSKEGA DELA
V SRBIJI

N
V Srbiji ljudje mladinsko delo
večinoma povezujejo s projekti
in aktivnostmi, ki jih izvajajo mladinska društva in organizacije,
namenjene mladim. Največji zagovorniki zagotavljanja kakovosti
in profesionalizma pa so organizacije, ki izvajajo mladinsko delo
in so povezane v Nacionalno
združenje mladinskih delavcev in
delavk (NAPOR).

→
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Ivana Volf,
koordinatorka programov za profesionalizacijo v mladinskem delu,
Nacionalno združenje mladinskih
delavcev in delavk (NAPOR)

Glavna potreba mladinskih organizacij in mladinskih delavcev je bila in še vedno je priznavanje
mladinskega dela kot poklica, a tudi kot storitve, ki
pomembno vpliva na osebni in socialni razvoj mladih, njihovo aktivno participacijo v družbi, zaposljivost itd. Tako sta bili opredeljeni osrednji usmeritvi
za delovanje mreže NAPOR: namen prve je bila
krepitev zmogljivosti in profesionalizacija človeških
virov znotraj mladinskih organizacij, druga pa je bila
usmerjena na zagotavljanje kakovosti programov,
ki so namenjeni in se izvajajo z mladimi in za mlade.
Že od samega začetka se je NAPOR odločil zagnati nekatere procese, povezane s profesionalizacijo
in zagotavljanjem kakovosti v mladinskem delu ne
glede na uradno priznavanje s strani države. Tako
je hkrati s trudom za priznanje poklica mladinskega delavca NAPOR že začel z izgradnjo kapacitet
in izdajanjem potrdil o usposobljenosti za mladinske delavce. Namesto da bi čakale na državo, da
ustvari pravni okvir za izobraževanje odraslih ali
uradno uvede nove poklicne kvalifikacije, so se
mladinske organizacije odločile, da te dokumente
in mehanizme ustvarijo same ter se povežejo z Ministrstvom za mladino in šport za skupno podporo
mladinskemu delu. Tako je bil razvit poklicni standard, ki ga je postopoma sprejela tudi delovna skupina za oblikovanje novega Nacionalnega okvira
kvalifikacij, in oblikovan učni načrt za izobraževanje
mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev skupaj
z mehanizmi za potrjevanje predhodno pridobljenih
kompetenc v mladinskem delu. Zdaj to velja za
primer dobre prakse in čaka na priznanje s strani
vlade.
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Z namenom zagotavljanja kakovosti programov mladinskega dela je
NAPOR razvil nabor standardov za mladinske organizacije in mehanizmov za akreditacijo, hkrati pa stalno lobiral pri vladi, da poskrbi za trajnostno financiranje teh programov, kar bi omogočilo organizacijam, da
ohranjajo in zvišujejo kakovost svojega dela, s čimer bi bilo mogoče
v polnosti izkoristiti potencial mladinskega dela v lokalnih skupnostih.
Poleg tega se v zadnjih letih usmerja veliko truda v krepitev prepoznavanja potenciala mladinskega dela za izboljšanje zaposljivosti mladih in
vključevanje marginaliziranih skupin mladih.
Pred nami tudi danes ostaja še veliko izzivov. Trenutno poklic še vedno
ni uradno priznan in to močno vpliva na motivacijo mladinskih delavcev
za udeležbo v procesih krepitve zmogljivosti, ki so na voljo. Kljub temu
pa bo mladinsko delo vključeno v Nacionalni okvir kvalifikacij, ki bo
kmalu zaključen. Ko se bo to zgodilo, bosta NAPOR in mladinski sektor
pripravljena usmeriti svoj trud v vključitev mladinskega dela v različne
sektorje, ki so odgovorni za skrb za mlade (formalno izobraževanje, socialno skrbstvo, zdravstvo itd.), s čimer se bo odprlo tudi več priložnosti
za zaposlovanje uradno priznanih mladinskih delavcev.
Mladinske organizacije nimajo dovolj podpore institucij in trajnostnega financiranja, ki bi jim omogočila, da se bolj osredotočijo na kakovost storitev, ki jih nudijo mladim. To je spodbuda za mrežo NAPOR in
njene članice, da iščejo nove modele zbiranja sredstev in lobiranja pri
oblasteh na vseh ravneh za podporo kakovostnih programov namesto
kratkoročnih projektov, saj je to ključen predpogoj za dodatno krepitev
razumevanja organizacij in izvajalcev, da je mladinsko delo načrtovan in
stalen proces osebnega in socialnega razvoja mladih.
V tem dolgotrajnem boju za mladinsko delo v Srbiji – in v bistvu za mlade
in njihovo pravico do kakovostne in trajnostne oskrbe – je bila gonilna
sila vseh doseženih sprememb in mejnikov v skoraj desetletju obstoja
združenja NAPOR predanost posameznikov in lokalnih mladinskih organizacij, ki resnično verjamejo v moč in pomen mladinskega dela. Zato ni
dvoma, da lahko v naslednjih letih pričakujemo nadaljnji razvoj.
Dokumenti združenja NAPOR in drugi dokumenti, povezani z nacionalno mladinsko politiko in politiko mladinskega dela v Srbiji:
http://napor.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11
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NAPOR je bil ustanovljen leta 2009 kot pobuda
mladinskih organizacij z različnimi izkušnjami, ozadjem in praksami mladinskega dela. K ciljem, ki smo
si jih takrat zastavili, še vedno stremimo in si bomo
za njihovo uresničitev verjetno prizadevali vsaj še
nekaj let.
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OKVIRI IN IZZIVI MLADINSKEGA DELA
V SLOVENIJI
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011

Mladinski svet Slovenije, 2011
Knjiga Mladinskega sveta Slovenije Mladinsko delo v teoriji in praksi je zastavljena tako,
da najprej spregovori o mladostniku – predvsem o
njegovem razvoju in potrebah. Mladostnik je nato
umeščen v svoje ožje okolje in nato v polje mladinske politike, ki nanj vpliva v vseh segmentih
njegovega življenja. Na osnovi vsega tega najdemo odgovor, kaj sploh mladinsko delo je. V nadaljevanju je področje mladinskega dela utemeljeno še
skozi zgodovino; nato pa so opisani učinki, ki jih ima
mladinsko delo na mladostnika, njegovo ožje okolje ter družbo kot celoto. Vse navedeno pa v praksi
uresničujemo z metodami. Za pregled konkretnega mladinskega dela v Sloveniji in nove navdihe je
namenjen zadnji del knjige, kjer so navedeni primeri dobrih praks metod znotraj polja mladinskega
dela v Sloveniji.
Knjiga Mladinsko delo v teoriji in praksi je končni
rezultat skoraj triletnega dela, katerega izhodišči
sta tudi dva posveta (Posvet o učinkih mladinskega
dela, junij 2008 in Posvet o metodah v mladinskem
delu, oktober 2010). Predstavlja celosten pregled
nad stanjem mladinskega dela v Sloveniji in je referenca za vse nadaljnje delo v sektorju ter predstavlja relevantno gradivo za usposabljanje mladinskih
voditeljev in delavcev. Namenjena je (predvsem)
tistim, ki želijo razumeti pomen mladinskega dela
za posameznika in za družbo, torej tako mladinskim
voditeljem in delavcem kot odločevalcem na lokalnem in nacionalnem nivoju ter akademski sferi.
Vir in kontakt za knjigo: www.mss.si

Namenjena je vsem, ki se zanimajo za mladinsko delo in ki so znotraj tega področja aktivni, npr.
mladinskim delavkam in delavcem, odločevalkam
in odločevalcem na področju mladine, študentkam in študentom ter raziskovalkam in raziskovalcem različnih usmeritev (od socialne pedagogike
in socialnega dela do splošnejših družboslovnih smeri).
K branju in refleksiji pa publikacija vabi tudi bralce in bralke, ki se zanimajo za mladinska vprašanja na splošno, saj
ta vprašanja pravzaprav zrcalijo širša družbena vprašanja
oz. celo napovedujejo vprašanja, ki bodo v prihodnosti
pomembna za širšo družbo.
Vir:
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/
prodaja_predstavitev/Razpotnik_Okviri_in_izzivi.pdf

M

MLADINSKO DELO IN MLADINSKA POLITIKA NA
LOKALNI RAVNI
Zavod Mladinska mreža MaMa, 2011

Publikacija Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni je analiza različnih virov
informacij o mladinski strukturi na lokalni ravni, razpršenosti, financiranju in povezovanju ter
podatkov o nacionalni strukturi in povezanosti lokalne in nacionalne ravni.
V njej boste našli pregled instrumentov za podporo mladinskega dela, ki so se izoblikovali v
okviru vprašalnikov, poslanih slovenskim občinam. Opredeljeni so štirje instrumenti za podporo mladinskega dela: raziskave mladine, dolgoročna mladinska strategija, javni mladinski
sektor in javni razpisi za mladino. Analiza vseh instrumentov je pokazala, da se občine teh
instrumentov različno poslužujejo in da ni poenotenega vzorca njihove uporabe. Vsebuje
tudi pregled ukrepov na lokalni ravni, ki so zabeleženi kot standardi mladinske politike na
lokalni ravni.
V sklepnem delu so zbrane vse dosedanje informacije, predstavljena je mladinska problematika in pa priporočila, ki naj bi služila kot osnutek za pripravo Nacionalnega mladinskega programa. Analiza temelji na podatkih za leto 2009.
Povezava:
http://mlad.si/files/knjiznica/mladinsko_delo_in_mladinska_politika_na_lokalni_ravni.pdf
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MLADINSKO DELO V TEORIJI
IN PRAKSI

Pri nastanku te znanstvene monografije so sodelovali avtorji in avtorice, ki izhajajo iz različnih disciplinarnih
okvirov in okvirov delovanja. Publikacija tako ne prinaša
samo širokega spektra razprav o mladinskem delu, temveč predvsem večplastno refleksijo aktualnih socialnih
vprašanj in družbenih trendov, ki določajo in izzivajo sodobno mladinsko delo.
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cialističnih državah. Tudi mladinske delovne akcije niso pozabljene. Največ pa je zapisanega o
času okoli leta 1990. Takrat in leto kasneje so bili
postavljeni okviri mladinskega sektorja, ki stojijo
še danes. Vse skupaj pa je zabeljeno še z kakšnim osebnim pogledom avtorja, kajti tudi avtor
ugotavlja, da smo – po rezultatih dosedanjega
razvoja – posebnost.

Movit, 2016

REVIJA MLADJE

Preteklost ni nekaj, kar bi v mladinskem delu
pogosto omenjali. Pa vendar marsikaj, kar je
danes realnost v slovenskem mladinskem delu,
izvira iz preteklosti. Publikacija »Prispevki k
zgodovini razvoja mladinskega sektorja na Slovenskem« ponuja kratek sprehod po preteklosti od konca prve svetovne vojne naprej pa vse
do leta 2013. V njej boste izvedeli nekaj malega o začetku slovenske skavtske organizacije leta 1922, toda tudi o tem, kako so bile mladinska združenja del instrumentarija v družbi za
dosego političnih ciljev. Pa ne le v obdobju po
letu 1945 – velike mladinske organizacije so igrale pomembno vlogo tudi v načrtih kralja Aleksandra pri »vzpostavljanju« jugoslovanske identitete. Seveda so popisane tudi vse levitve Zveze
socialistične mladine, dana pa je tudi primerjava
z organiziranostjo mladih v nekaterih drugih so-

Vsebina publikacije je nastala kot stranski produkt nekega drugega podviga, in sicer popisa
pregleda zgodovine mednarodnega sodelovanja na področju mladine, zato se publikacija v številnih delih nanaša na vključevanje slovenskih in
jugoslovanskih mladinskih struktur v mednarodno srenjo. Velik del slikovnega gradiva v publikaciji pa prihaja iz muzejev v Ljubljani in Beogradu.
Vsebina publikacije je lahko izhodišče tudi za kakšno bolj poglobljeno delo, v pomoč pa so lahko
imena oseb, ki so sodelovali v kakšnem procesu
in ki bi lahko dali marsikateri zanimiv prispevek
o dosedanjem razvoju mladinskega sektorja.
Zagotovo pa je publikacija lahko koristna vsem
mladinskim delavcem in voditeljem, saj jim bo
pomagala, da svoje vsakodnevno delo postavijo
v širše okvire, tudi iz zgodovinske perspektive.
Povezava: www.movit.si
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Partnerstvo med Evropsko komisijo in
Svetom Evrope na področju mladine,
2009–2016
Značilnosti mladinskega dela imajo dolgo
zgodovino. Uporabno je vedeti, od kod
izhaja in kam gre, kako so se principi mladinskega dela razvijali skozi zgodovino, kaj
je bilo opuščeno in zakaj, katere politike
so v preteklosti že preizkusili, pa se sedaj
pojavljajo kot povsem nove itd. Pogled v
zgodovino ne bo povedal, kaj delati v prihodnosti, je pa bogato ogledalo, s pomočjo katerega se lahko današnje prakse in
politike kritično ovrednoti. Serijo publikacij
sestavlja pet delov, ki želijo doseči boljše
razumevanje trenutnih izzivov mladinskega
dela in mladinskih politik. Vsi deli temeljijo
na aktivnostih, ki jih je organiziralo Partnerstvo med Evropsko komisijo in Svetom Evrope na področju mladine v sodelovanju z
različnimi partnerji.
Prvi del skuša z zgodovinske perspektive identificirati tesne povezave med
razvojem mladinskega dela na eni in med
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širšim socialnim, kulturnim in političnim
razvojem na drugi strani. Avtorji osvetlijo
mladinske politike v sedmih državah –
Belgiji (flamski del), Nemčiji, Veliki Britaniji,
Franciji, na Poljskem, Malti in Finskem. Je
eden od rezultatov aktivnosti o zgodovini mladinskega dela in njenem pomenu
za današnje politike mladinskega dela,
ki sta jo maja 2008 organizirali flamska
skupnost in Partnerstvo med Evropsko
komisijo in Svetom Evrope na področju
mladine.
Drugi del predstavi zgodovino mladinskega dela nekaterih držav – Finske,
Nemčije, Francije, Velike Britanije, Belgije in njenih treh skupnosti, Nizozemske,
Irske, Walesa in Madžarske. Predstavi tudi
zgodovino relativno mladih evropskih
politik, dotika pa se tudi zgodovine mladinskega dela v Južnoafriški republiki.
Temelji na dveh delavnicah o zgodovini
mladinskega dela, izvedenih v Blankenbergu leta 2008, na katerih je sodelovalo
preko 40 strokovnjakov.
Tretji del vsebuje prispevke ključnih
govorcev na prvi Evropski konferenci o
zgodovini mladinskega dela, ki je bila
organizirana v času belgijskega predsedovanja Evropski uniji in je razširila ob-
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PRISPEVKI K
ZGODOVINI RAZVOJA
MLADINSKEGA
SEKTORJA NA
SLOVENSKEM

THE HISTORY OF
YOUTH WORK IN
EUROPE

Elizabeta Lakosil & Borut Cink,
Movit
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Evropska komisija, 2014

Zgodovina izvajanja mladinskega dela se med državami
članicami razlikuje, vendar mladinsko delo ni nov koncept v EU, njegove prakse pa se stalno razvijajo. Čeprav
mladinsko delo dandanes uživa večjo prepoznavnost
kot v preteklosti, je potrebno storiti še veliko več za
priznanje prispevka in dodane vrednosti, ki ju ima za
življenje mladih.
Ob upoštevanju dejstva, da so bili viri podatkov o mladinskem delu v letu 2014 redki (v zadnjih letih je bilo na
tem področju storjenih kar nekaj korakov), so si v študiji, ki jo je izdala Evropska komisija, prizadevali združiti obstoječe vire in zbrati dokaze o praksah in učinkih
mladinskega dela z namenom lažjega razumevanja in
spoštovanja mladinskega dela. Študija temelji na literaturi s tega področja, pregledu nacionalnih kontekstov
izvajanja in ureditve mladinskega dela, posvetovanjih z
deležniki in analizi uspešne prakse. Slednja je bila izvedena med pripravo študije, da bi z njo pridobili globlje
razumevanje mladinskega dela v EU in njegovega učinka na mlade v EU.
Poročilo izpostavlja raznolikost izvajanja mladinskega dela,
raznovrstnost vpletenih akterjev, opazne trende v sektorju,
značilnosti uspešnih praks mladinskega dela in pomen oz.

Peti del govori o tem, kako so v
preteklosti vladne politike in administrativne prakse vplivale na
mladinsko delo, s kakšnimi strategijami je mladinsko delo na to reagiralo in ustvarilo pozitiven prostor za delo z mladimi, kako lahko
pristopi mladinskega dela povezujejo mlade in njihovo spreminjajoče se življenje ter družbo. O
omenjenih temah govorijo številni
avtorji, tako iz Evrope kot tudi iz
Združenih držav Amerike, Avstralije in Južnoafriške republike, s tem
pa ponujajo primerjalno refleksijo
o izzivih in priložnostih mladinskega dela, ki se je izkazalo za
globalno po svoji naravi. Temelji
na seminarju, ki je leta 2014 potekal v Helsinkih in ki se je usmeril
v zgodovino sodelovanja, konfliktov in inovacij v mladinskem delu.
Povezava:http://pjp-eu.coe.int/en/
web/youth-partnership/history-ofyouth-work

doseg rezultatov teh praks. Poleg
tega vsebuje tudi primerjalni pregled nacionalnih okvirov podpore
mladinskemu delu med članicami
EU. Mladinsko delo je in bo potekalo ne glede na to, kako je podprto
z javnopolitičnim okvirom na nacionalni in evropski ravni. Dejstvo
pa je, da imajo EU in države članice priložnost in možnost, da z ustreznimi politikami in financiranjem
mladinskega dela vplivajo na okvir
in prakse izvajanja. Oboje bi moralo
biti zasnovano tako, da se krepi
zmogljivost mladinskega dela na
področju zagotavljanja prostočasnih dejavnosti za mlade na načine,
ki zagotavljajo uspešne rezultate za
mlade iz celotne Evropske unije.
Študija ponuja celovit pregled
stanja na področju mladinskega dela na ravni EU in v državah
članicah ter kot takšna predstavlja koristen vir informacij za vse, ki
želijo poglobiti svoje poznavanje
tega področja.
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Povzeto po uvodu v študijo Delo
z mladimi: Pomen mladinskega
dela v Evropski uniji, dostopno
na: http://ec.europa.eu/assets/
eac/youth/library/study/youthwork-report_en.pdf

Y

YOUTH WORK
AND NON-FORMAL
LEARNING
IN EUROPE’S
EDUCATION
LANDSCAPE

Evropska komisija, 2015
Publikacija združuje raznovrstna mnenja raziskovalcev in izvajalcev, ki so vsak dan v stiku z razvijajočim se poljem mladinskega dela, ter želi spodbuditi razprave o tem, kaj lahko neformalno učenje in
mladinsko delo skupaj z drugimi sektorji prispevata
k evropskemu izobraževanju.
Beremo lahko o brisanju mej med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem, ki od učiteljev in
mladinskih delavcev zahteva učenje novih veščin, o
pomenu Evrope v življenju mladih in napredku, ki ga
sprožajo evropski programi in politike na področju
72
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Četrti del predstavi aktivnost iz
leta 2011, ki so jo organizirale
oblasti v Estoniji s pomočjo partnerjev s Finske in iz Flandrije.
Avtorji predstavijo zgodovino
mladinskega dela v Estoniji, Litvi,
Luksemburgu, na Švedskem, v
Armeniji, Grčiji, Romuniji, na Portugalskem in Finskem. Razprave
o zgodovini mladinskega dela
se bodo nadaljevale glede na
pretekle dogodke in ugotovitve
glede identitete mladinskega
dela, njegovega mesta med zasebnim in javnim, v katero smer
se razvija ipd. Bralci so povabljeni
k aktivnemu sodelovanju, saj bi v
eno od prihodnjih serij radi dodali
tudi zgodovino evropskih mladinskih organizacij in podpornih
struktur v Evropi.

W

WORKING WITH YOUNG
PEOPLE: THE VALUE
OF YOUTH WORK IN THE
EUROPEAN UNION

december 2017

mladine, o morebitnih potrebah po profesionalizaciji in evropeizaciji mladinskega dela, pa tudi o tem,
kako mladinsko delo in neformalno učenje pripravljata mlade na spreminjajoči se trg dela preko podjetniškega učenja in procesa opolnomočenja. Avtorji publikacije se sprašujejo tudi o redefiniciji misije
mladinskega dela, da bi bolje odgovarjalo na pereče
probleme mladih – brezposelnost, migracije, ekonomske in socialne težave, težave manjšin. Spremenjeni fokus je namreč od mladinskih delavcev
že zahteval izboljšanje kompetenc s področja socialnega vključevanja. Sprašujejo se tudi o participaciji mladih in kako kar najbolj okrepiti vlogo strukturiranega dialoga, saj participacija vedno bolj velja
za jedro demokratičnega državljanstva, pri čemer
ne gre zanemariti interneta in socialnega mreženja
mladih. Avtorji svoj pogled usmerjajo tudi v prihodnost, še posebej v duhu implementacije naslednika
programa Erasmus+.
Povezava:
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/
youth-work-nonformal-learning_en.pdf

PRVA POMOČ

seg študij z nacionalnih zgodovin na vprašanja, ki se dotikajo
zgodovinskega razvoja metod, teorij in ciljnih skupin v mladinskem
delu. Publikacija naj bi gradila
mostove med preteklostjo in prihodnostjo, vzhodom in zahodom,
severom in jugom ter vzpostavila
razpravo o mladinskem delu in
mladinski politiki v Evropi. Predstavi tudi zgodovino mladinskega
dela v Avstriji, Srbiji in Združenih
državah Amerike.

REVIJA MLADJE
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What is the role and importance of youth
work in finding solutions for the challenges
of today’s society and do all young people
in Europe have access to opportunities offered by youth work?

REFLEKSIJE

→

V ŽARIŠČU

V AKCIJI

Overview of documents on the national level in Slovenia and on the European level
- regulating, framing and providing guidelines for (quality) development of your work
in the last couple of years.

How does the programme contribute to the
quality development of youth work and what
good practices of national agencies and of
beneficiaries already exist in the frame of
the programme?

→

POGLED NAPREJ

→

INTERVJU

Publikacija je napisana v preprostem
jeziku, brez zapletenih tehničnih izrazov, in ponudi mnogo uporabnih primerov in metod. Spoštuje raznovrstnost v
mladinskem delu in jo zato lahko berejo vsi različni deležniki, ki prispevajo k
razvoju kakovosti mladinskega dela –
od mladih in mladinskih delavcev do
javnih uslužbencev in politikov.

T

Partnerstvo med Evropsko komisijo
in Svetom Evrope na področju mladine, 2017
Mladinsko delo se v različnih državah pojavlja v
veliko različnih okoliščinah. Poleg tega, da mladinsko delo temelji na vrednotah, je ali pa vsaj
naj bi bilo mladinskim delavcem skupno to, da
delajo neposredno z mladimi in za mlade v neformalnem okolju in z jasnim namenom. Zastavlja se vprašanje, ali ga je mogoče še bolj definirati. Publikacija želi poiskati nekaj odgovorov o
tem, kaj je mladinsko delo, pri čemer pa ne želi
spregledati različnosti in svojevrstnosti metod,
ukrepov, pristopov in celo filozofij in ideologij, na
katerih temelji. Avtorji v svojih člankih analizirajo
teorije in koncepte mladinskega dela ter ponujajo vpogled v različne perspektive, geografska in profesionalna ozadja, s čimer publikacija
želi prispevati h kakovosti mladinskega dela
in kompetencam mladinskih delavcev in drugih, ki delujejo v mladinskem delu. V prilogi sta
deklaraciji prve in druge Evropske konvencije
o mladinskem delu, saj publikacija med drugim
želi tudi poglobiti razprave o mladinskem delu v
Evropi in njegovi povezavi z drugimi polji politik.

IN
THIS
ISSUE
YOU CAN READ ...

Publikacija podrobno predstavi, kako
vzpostaviti in uporabljati sistem za razvoj kakovosti mladinskega dela. Opisuje, kako voditi učinkovit in vključujoč
proces, ki upošteva potrebe in interese
vseh vključenih deležnikov, in v nadaljevanju postavi temelj za trajnostni razvoj mladinskega dela preko diskusije in
definiranja glavnih izrazov in konceptov,
kot so kakovost, indikatorji in temeljna
načela mladinskega dela. Sledijo uporabni nasveti, ki bralcu pomagajo oblikovati in preverjati kazalnike za razvoj
kakovosti ter najti ali razviti konkretna
orodja za njihovo realizacijo. Predstavljeno je, kako voditi sistem za razvoj kakovosti, kako in za kaj uporabili preko
različnih orodij pridobljene informacije,
kako vse to obrniti v prid pozitivnega
razvoja organizacije in kako evalvirati
rezultate celotnega procesa.

THINKING SERIOUSLY
ABOUT YOUTH
WORK – AND HOW TO
PREPARE PEOPLE TO
DO IT

Povezava:
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/Thinking+seriously+about+YW.pdf/6b620a71-f7be-cf80-7da917408a3960ba

REVIJA MLADJE

Povezava:
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/47840260-2
8b3-11e7-ab65-01aa75ed71a1
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Smart (digital) youth work is here – what is it,
why is it important and how are other countries dealing with this topic?

Interview with the new acting director of the
Office of Youth of the Republic of Slovenia
on past, current and future challenges and
plans for the quality development in youth
work in Slovenia.

Reflections of some national youth organisations and some municipalities in Slovenia
on the past, current and future developments in the field of youth work in Slovenia.

ČEZ PLANKE
What do we see, if we look over the fence?
How is youth work structured in Sweden
and what has been happening recently in
Serbia in the area of youth work development and what are the challenges they are
facing?

75
PRVA POMOČ
An overview of publications of the European
Commission and the Council of Europe on
youth work as well as an overview of publications dealing with this topic in Slovenia.

→

Evropska komisija, 2017
Publikacija
temelji
na
poročilu
Strokovne skupine Evropske komisije o
sistemih kakovosti v mladinskem delu
v državah članicah »Quality Youth Work
– A common framework for the further
development of youth work«, objavljenem aprila 2015.

AKTUALNO

→

→

→

IMPROVING
YOUTH WORK
– YOUR GUIDE
TO QUALITY
DEVELOPMENT

→

I

REVIJA MLADJE

REVIJA

MLADJE
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