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Leta 1998 sta se svet evrope in evropska komisija odLočiLa za skupno dejavnost 
na področju izobraževanja evropskih mLadinskih deLavcev in v ta namen podpisaLa 
partnerski sporazum. ciLj sporazuma, ki je zapisan v več dokumentih, je: “spodbu-
janje aktivnega evropskega državLjanstva in civiLne družbe s spodbujanjem usposa-
bLjanja  mLadinskih voditeLjev in mLadinskih deLavcev v evropskem prostoru.” 
sodeLovanje med obema institucijama zajema široko paLeto dejavnosti in pubLikacij 
kakor tudi razvijanje orodij za nadaLjnje sodeLovanje. 
partnerstvo opredeLjujejo tri gLavne sestavine: ponudba usposabLjanja 
(doLgoročno usposabLjanje za učiteLje in usposabLjanje za spodbujanje evropskega 
državLjanstva ), pubLikacije (tiskane in eLektronske izdaje gradiv za usposabLjanje 
ter revije) in orodja za spodbujanje mrežnega sodeLovanja (seznami ponudnikov us-
posabLjanja in izmenjave izkušenj ). končni ciLj je dvigniti standarde usposabLjanja 
mLadinskih deLavcev na evropsko raven ter doLočiti meriLa kakovosti takšnega us-
posabLjanja.
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Predgovor evropskih institucij

Vključevanje: pogled Evropske komisije
Evropska komisija in nacionalne agencije programa Mladina trenutno uresničujejo “Strategijo 
za vključevanje mladih z manj priložnostmi  v program Mladina”.  Strategija je odgovor na 
dejstvo, da so mnogi mladi v Evropi prikrajšani za sodelovanje v čeznacionalnih dejavnostih, 
bodisi zaradi mnogih ovir ali ker mladinski delavci in učitelji niso ustrezno pripravljeni, da 
bi lahko pomagali tej ciljni skupini pri njeni udeležbi. Izraz “mladi z manj priložnostmi ” se 
nanaša na ovire pri udeležbi in ni namenjen stigmatiziranju te skupine. Te ovire so lahko 
družbeno-ekonomske, kulturne ali geografske ali rezultat telesnih ali duševnih nezmožnosti. 
Do leta 2003 želimo bistveno povečati delež te ciljne skupine v programu Mladina, zato so to-
vrstni projekti visoko prednostni. . Različne dejavnosti  programa MLADINA ponujajo mladim 
z manj priložnostmi mnoge možnosti, kakor npr. kratkoročne projekte Evropske prostovoljne 
službe (Dejavnost 2), in projekte, ki jih ustvarjajo in vodijo mladi v okviru mladinskih pobud 
(Dejavnost 3). Dodeljena so bila tudi dodatna sredstva za projekte s to ciljno skupino. Strate-
gija vključevanja je usmerjena na področja, kakor so informiranost, motivacija in izobraže-
vanje, ustvarjanje mrež, sodelovanje med nacionalnimi agencijami programa MLADINA na 
področju vključevanja, prenos najboljših praks in izkušenj in nadzor kakovosti. Prav tako so v 
vključevanje usmerjeni tudi obstoječi pripomočki (kakor npr. SALTO-MLADINA, usposabljanje 
zaposlenih v nacionalnih agencijah in nenazadnje ta T-Kit). Pričujoči T-Kit zato predstavlja 
pomemben pripomoček znotraj tega celotnega okvira in bo vsekakor prispeval k oblikovanju 
Evrope, ki bo bolj in bolj vključevala mlade z manj priložnostmi.     

Pierre MAIRESSE

Strategija spremembe: Stališče Sveta Evrope
Če bi v devetdesetih letih prejšnjega stoletja morali imenovati enega poraženca treh idealov 
francoske revolucije  – svoboda, enakost, bratstvo — potem bi bila to enakost. V postmoderni 
družbi sta individualizem in drugačnost na lestvici vrednot višje kakor kdaj koli prej in soli-
darnost kot družbena krepost se zdi samo še staromodni ostanek preteklosti. Naslovni slogan 
kampanije Sveta Evrope proti rasizmu, antisemitizmu, ksenofobiji in nestrpnosti »VSI DRU-
GAČNI - VSI ENAKOPRAVNI«, katere namen je bila postavitev načel enakosti in drugačnosti 
v trajno ravnovesje in nezlomljivo soodvisnost, je s svoje poti skrenila v drugo smer - smer 
neenakosti in drugačnosti.    

Vse to ni samo posledica začasne odpovedi političnega sistema, ki se odraža v finančni pod-
hranjenosti države blagostanja, temveč je tudi nastajajoči argument moči, ki neposredno 
ogroža načela socialne kohezije, enakosti in pravičnosti. Znaki teh dogodkov so nam predo-
bro znani: visoka stopnja brezposelnosti, zmanjšanje enakih možnosti izobraževanja v mno-
gih državah, pa tudi potisnjenost na rob, socialno izključevanje  in  diskriminacija mladih v 
razširjeni Evropi. In ko omenjamo znatne ekonomske, socialne in politične razlike znotraj 45 
držav članic Sveta Evrope, ne gre spregledati, da v Evropi obstajajo cele geografske regije, za 
katere se zdi, da so v celoti potisnjene na rob. 
Bistvo mladinske politike je v vključevanju in dostopnosti. Kjer sta slednja zagotovljena, se ta 
politika lahko obnese, sicer pa ne. Za nevzdržne kratkoročne in srednjeročne razlike v položaju 
in življenjskih obetih mladih Evropejcev je več razlag, od oboroženih spopadov, sprememb poli-
tičnega in gospodarskega sistema do gospodarskih kriz itd. Toda to nam ne dovoljuje zanemari-
ti ključnih vrednot evropske družbe, kakor sta socialna pravičnost  in enake možnosti.    
Nasprotno. Ravno zaradi tega bi morali združiti sile in kljubovati razmeram, ki so ustvarile 
te sovražne pogoje. Vendar rešitve ne bodo same priletele z neba. Poleg prispevka politike 
in družbe same morajo svoj delež prizadevanj za boljši svet primakniti tudi mladi na lokalni 
ravni, v različnih združenjih in povezavah, s svojimi prijatelji in vrstniki. Takšno prizadevanje 
kliče po dejavnem državljanu, ki je voljan sodelovati. Pomeni “okupirati” evropski prostor in 
povzročiti, da se sliši glas posameznika in zagovarja njegove pravice. Tega se je seveda treba 
naučiti. Povezava med učenjem in participacijo je tesna. Pričujoči T-Kit o socialnem vključe-
vanju je več kakor samo eden v množici izobraževalnih pripomočkov; je eden izmed temeljev 
za strategijo spremembe.    

Peter LAURITZEN
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Ob svitu novega tisočletja se obe evropski organizaciji - Svet Evrope in Evropska unija ter 
njuni državljani s svetlobno hitrostjo približujejo novemu in hkrati prelomnemu mejniku v 
njihovi zgodovini.

Nadaljnja širitev Evropske unije in velikanske politične, gospodarske in socialne spremembe, 
ki jih ta prinaša s seboj, ponuja nepredstavljive izzive za ves kontinent.

 Državljani Evrope so vedno bolj razočarani nad delovanjem in kopičenjem njenih političnih in 
upravnih struktur. Eden od razlogov za upad privržencev evropske povezave in za slabe izide na 
evropskih volitvah ter nacionalnih referendumih o širitvi je zlasti občutek nepovezanosti, ki pesti 
državljane. Za eno glavnih nalog v prihodnosti velja zato določiti, da je treba storiti vse za odpravo 
tega občutka in premostiti razkol med evropskimi institucijami in njihovimi državljani.

Ta dejstva predstavljajo neskončni vir novih priložnosti za Evropo in njene državljane. Priložnost 
imamo, da skupaj zgradimo Evropo miru, ki bo temeljila na spoštovanju in varstvu človekovih 
pravic, ter z novimi oblikami demokracije povežemo evropske institucije z njenimi državljani.

Najbolj očitno pri vsem tem je, in to jasno izraža že Laekenska deklaracija, da imajo osrednjo 
vlogo za uspeh vizije o resnično združeni Evropi miru in pravičnosti prav mladi. Vse večji pou-
darek na participaciji mladih v političnih programih odraža pomembne zasuke v razmišljanju 
in kaže na pomembnost, ki ga v evropskem prostoru dobivata mladinska politika in mladinsko 
delo. Program Evropske skupnosti »MLADINA«, bela knjiga o mladinski politiki in tečaji uspo-
sabljanja v okviru mladinskih centrov Sveta Evrope, so primeri te razvojne smeri.

V skladu s tem so mladi trdno in upravičeno zasidrani na političnem zemljevidu Evrope, nji-
hova vloga in pomen pa ustrezno poudarjena. Toda kaj natančno ima to opraviti s socialnim 
vključevanjem in mladinskim delom? Povezava postane vidnejša, če idejo o participaciji mla-
dih spoznamo podrobnejše.   

Ideja o participaciji mladih v družbi, zlasti v nevladnih in političnih organizacijah, se krepi. V 
tem smislu participacija ne pomeni zgolj  posvetovanja z mladimi, kadar gre za spremembe 
in pobude, ki utegnejo vplivati na njihova življenja in njihovo prihodnost. Gre za participacijo 
mladih, ki so resnični predstavniki in predstavljajo zanesljiv presek evropske mladine. Šele ta 
ugotovitev privede do jedra zadeve.

Če želimo, da bo imela družba korist od udeleženosti mladih, jim moramo omogočiti sredstva 
in priložnosti, s katerimi bodo lahko uresničevali svojo pravico do sodelovanja. Bistveno je, 
da se vključi mlade z manj priložnostmi, zlasti tiste z najmanj priložnostmi, ki morajo dobiti 
občutek, da so nekaj prispevali. Nenazadnje gre za njihovo pravico, ki jim je dana prav tako 
kakor vsem drugim mladim. Kljub temu ne gre samo za notranjo, moralno vrednost tega 
preprečevanja izključitve mladih in priznavanja bogastva raznolikosti. Participacija mladih 
z manj priložnostmi je barometer primarnega zdravja naše družbe in njene demokratične 
ureditve. Nujno je, da se glas najbolj ranljivih in obrobnih mladih sliši, saj so njihov prispe-
vek, pogled in znanje neprecenljiva in edinstvena podpora pri utiranju poti v boljši jutri za 
vsakogar. Šele mladi z najbolj težavnimi življenji in najbolj negotovo prihodnostjo nas lahko 
resnično veliko naučijo o pomenu in poteh Evrope enakosti, pravičnosti in miru. Vendar jim 
moramo zato najprej omogočiti participacija.    
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Mladi, vključevanje in participacija
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Tom 
Croft

“Evropska unija mora postati bolj demokratična, bolj pregledna in bolj učinkovita. Prav tako mora najti 
odgovor na tri osnovne izzive: kako približati državljane, predvsem  mlade, evropskemu modelu in 
evropskim institucijam.

Izvleček iz Laekenske deklaracije  (Vrh Sveta EU, Belgija, december 2001)



Čeprav lahko pogledi in znanje ljudi, ki neposredno doživljajo socialno izključenost, pomaga-
jo razumeti njene korenine, ti še vedno ostajajo zapleteni in težko razumljivi. Kljub temu nam 
mladi v najtežjih trenutkih pripovedujejo, da si želijo srečanj z drugimi, v prijateljskem in var-
nem vzdušju, polnem vzajemne podpore. Prav tako povedo, da je pomembno imeti možnost, 
priključiti se drugim pri vsakodnevnih opravilih in projektih, namenjenim mladim v družbi, 
kakor so npr. šport, prostovoljne in kulturne dejavnosti. Rezultat takšnega vključevanja je 
predvsem ta, da lahko mladi razpravljajo in izmenjujejo svoje poglede o temah, ki jih nepo-
sredno zadevajo. To velja za vse mlade, še zlasti pa za tiste z najbolj omejenimi možnostmi.    

Mladinsko delo ima glavno vlogo pri razumevanju in zbliževanju tistih mladih, ki se vsako-
dnevno soočajo z izključevanjem. Resda obstajajo še drugi socialni dejavniki, ki lahko prispe-
vajo k socialnemu vključevanju mladih, kakor npr. njihove lastne vrline in sposobnosti, toda 
za mlade z najbolj omejenimi možnostmi so mladinsko delo in mladinske organizacije lahko 
glavni način takšnega vključevanja.  

Če se mladinskim delavcem in mladinskim organizacijam ne uspe približati mladim z naj-
bolj omejenimi možnostmi in jih vključiti v svoje dejavnosti, kje bodo potem ti mladi prido-
bili neformalne delovne izkušnje, ki jih te dejavnosti ponujajo? (Glej poglavje 5: Neformalna 
izobrazba kot orodje za vključitev vseh). Kako se bo najbolj odrinjena mladina sploh sposo-
bna priključiti drugim mladim in odraslim v projektih, ki jim jih nudi družba? In zunaj formal-
nih struktur, ki jim včasih ne pomagajo najbolje, kje bodo najbolj ranljivi posamezniki dobili 
spodbudo in podporo za razvoj njihove samozavesti in zaupanja vase? (Glej poglavje 6.4: 
Oblikovanje samozavesti). Kje bodo mladi brez takšnega širšega vključevanja razvili potrebne 
sposobnosti in samozaupanje ter sprejeli vlogo zastopanja drugih? In kakšno priložnost bo z 
neupoštevanjem takšnega vključevanja zamudila Evropa?  

Kako lahko torej mladinski delavci in mladinske organizacije naredijo za večjo socialno vklju-
čenost? Ta T-Kit skuša zagotoviti konceptualna in praktična orodja in vire, s katerimi naj se 
začne odkrivati in naslavljati to vprašanje. 

V izključenega mladega človeka je težko prodreti in večja ko je izključenost, težje je. Vzposta-
vitev stika z mladimi ne zadošča, treba jih je pritegniti in delati z njimi. Problem še dodatno 
otežuje dejstvo, da velik del mladine na robu postane sumničav, celo sovražen do poseganja 
strokovnjakov v njihova življenja. 

Prav zaradi tega je mladinsko delo tako pomembno. Ker je (večinoma) prostovoljno in usmer-
jeno v skupnost, imajo mladinski delavci in mladinske organizacije pri navezovanju stikov in 
vzpostavitvi zaupnega razmerja z izključenimi mladimi boljšo priložnost kakor kdor koli (glej 
poglavje 6.3: Grajenje zaupanja). 

Kakšnih koristi se torej lahko nadejamo mladinski delavci, če gradimo na tej poklicni pred-
nosti in delujemo kar najbolj vključevalno?  
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1.2  Pomen in naloga vključevalnega delovanja

Preučevalci socialne izključenosti so spremljali spremembe v življenju majhne skupine mladih, ki niso 
hodili v šolo,  v službo ali se kako drugače izobraževali – torej ene ključnih odrinjenih skupin, ki bi jim 
vlada rada pomagala. V  osemnajstih mesecih so se z njimi nameravali dvakrat ali trikrat pogovoriti. Žal 
je kljub rednim stikom in najboljšim namenom preučevalcev veliko mladih preprosto izginilo.

Vzeto iz “Missing ConneXions”(Manjkajoče povezave): Briton (2002)



• Kakor je omenjeno že v prejšnjem poglavju, se je predvsem treba zavedati, da lahko 
mladi, ki se dnevno in trajno srečujejo z izključenostjo, mladinskemu delu prinesejo 
ogromno znanja in razumevanja. Njihov prispevek bo obogatil vsako mladinsko pobudo 
ali projekt.

• Mladi, ki se nenehno soočajo z izključitvijo, bodo lahko izkoristili nove priložnosti, ki so 
bile zanje v preteklosti nedostopne. Zaradi možnosti srečevanja in spoznavanja drugih 
mladih se bodo skupaj z njimi soočili s    svojimi predsodki, stereotipi in domnevami. Nji-
hova obzorja se bodo razširila, njihovi stiki bodo postali bolj raznoliki. Skupaj bodo lahko  
prepoznali različne krivice in se posvetili svojim skrbem ter vprašanjem. Kljub različnim 
izkušnjam in poreklu bodo odkrili podobnosti med sabo kot mladimi, polnimi upov in želja 
za prihodnost. 

• Prav tako bodo pridobili tudi mladinski projekti in pobude. Lokalno usmerjeni bodo 
pomembnejši v njihovih skupnostih. S poslušanjem in učenjem od mladih v neugodnem 
položaju bodo mladinski delavci globlje in širše razumeli tisto, kar je resnično pomembno. 
Pritegniti izključene mlade ljudi in jih zaposliti  bo omogočilo uspešnejše prihodnje pobude 
za njihovo vključevanje. Prireditve in projekti bodo lahko prilagojeni zadovoljevanju res-
ničnih potreb mladih in ne samo tistih, ki si jih zanje zamišljajo njihovi starši.

• V vsebinskem smislu bo pridobil tudi projekt in ljudje, ki so z njim tako ali drugače pove-
zani. Spolna in rasna nestrpnost, revščina, neenakost ter druge oblike diskriminacije in 
krivic bodo izpostavljeni ne samo na abstraktni ravni, pač pa kot resnični pojavi, ki pri-
zadenejo resnične ljudi. Mladi lažje razumejo resnično življenje drugih, če je med njimi 
neka čustvena vez. To načelo je dobro znano kot  element globalnega mladinskega dela, 
enako dobro uporabljen ob razkoraku med ali znotraj skupnostmi v mestu ali med celi-
nami.  

• Na ta način, še zlasti, če bomo naučeno pri vključevalnem delu delili zunaj področja mla-
dinskega dela, bo imela korist tudi družba kot celota. 

Doseči vse to pa še zdaleč ni lahko. Delovanje za večjo vključenost zahteva organizacijske 
spremembe in spremembe v mišljenju posameznikov. Z ohranjanjem statusa quo bi se že na 
začetku izneverili nekaterim mladim. Zato se morajo ljudje in organizacije zadeve lotiti dru-
gače. Poiskati morajo nastale ovire, do katerih je morda prišlo ponevedoma. Da bi ugotovili, 
zakaj  se dotaknejo in pritegnejo samo en del mladih, velja projekte preučiti z vidika njihove 
organizacijske kulture, njihovih vrednot in običajev. V tretjem poglavju (Kako doseči vse) pre-
učujemo nekatere ovire in načine, kako bi jih bolje obvladali. 

Pri vsem tem je bistveno, da se mladinski delavci zavedajo svojih omejitev. Nekatere prepre-
ke za socialno vključitev so globoko zakoreninjene, dolgotrajne in družbenostrukturne. Zato 
kljub dobrim namenom in trdemu delu mladinski delavci z njimi ne morejo opraviti na mah. 
Treba je zastaviti realne in uresničljive cilje (glej poglavje Postavljanje ciljev v pripomočku T-
Kit št. 3 o projektnem upravljanju.). Dejstvo je, da mladinski projekti sami ne morejo odpraviti 
revščine, brezposelnosti, zlorabe drog, rasizma, ksenofobije, izobrazbenih razlik, brezdom-
stva, zlorab in zapostavljanja, mladoletniške kriminalitete in katerih koli drugih problemov, 
povezanih s socialno izključenostjo mladih.   
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Mlade matere samohranilke, ki vzgajajo svoje otroke v izjemno težkih razmerah, so neusahljiv vir prak-
tičnih in čustvenih izkušenj, premorejo pa tudi oster čut za zaznavanje krivic  na družbenem dnu. To 
znanje je treba deliti ne le z drugimi materami samohranilkami, pač pa z vsakim, ki želi vedeti, kaj pome-
ni vzgojiti otroka sam, z nezadostnimi prihodki in obenem prenašati družbeno neodobravanje in mora-
liziranje. Take osebne zadeve in izkušnje je težko deliti z drugimi in zbližanje mladih iz zelo različnih 
okolij ne poteka vedno brez težav, toda skrbnost in predanost zagotavljata velikansko nagrado za vse 
udeležene.  



Lahko pa kot neformalna podpora omogočajo mladim več priložnosti, nove izkušnje in nove 
izzive, pomagajo odkrivati zaupanje v njih same in iskati najboljše v sebi. Slednje je opisano 
v poglavju št. 5: Neformalna izobrazba kot orodje za socialno vključitev vseh.  

Za mlade, ki se dnevno soočajo z diskriminacijo in izključenostjo, in se spopadajo s poniže-
vanjem in z njim povezano krivico, je lahko tenkočutno in vključevalno delo, ki temelji na 
spoštovanju in dostojanstvu, brezmejen vir moči in osebnega poguma. Če se s temi zadevami 
srečujete prvič, boste v poglavju 6 Vključevalno mladinsko delo v praksi in poglavju 7 Nekateri 
posebni pristopi našli nekaj temeljnih načel in različnih pristopov k takšnemu vključevalnemu 
delu. 

Prav tako moramo spodbujati strokovnjake – učitelje, zdravstvene delavce, policijo in deloda-
jalce – da mlade obravnavajo resno; jim prisluhnejo in jim ne pridigajo; se o njihovih življenjih 
z njimi ustrezno pogovorijo, in da spoznajo, da lahko mladi veliko prispevajo in nas veliko 
naučijo. Pomen partnerstev pri reševanju problematike socialne izključenosti in pospeševanju 
socialnega vključevanja je obravnavan v  poglavju 4 Mladi in njihovo okolje.

Če ste učitelj, ki želi dvigniti zavest o različnih temah dela z mladimi z manj priložnostmi, vam 
ta T-Kit v poglavju 8 Praktični del ponuja vrsto različnih metod in primerov.

V nadaljevanju (glej poglavje 2 Definicije) se bomo dotaknili dveh največjih kamnov spotike, 
namreč kaj pravzaprav je vključevanje in kdo so mladi z manj priložnostmi.   

12

 
1

T-kit 
o 

socialnem vključevanju



Kot mladinski delavci, ki poskušamo delovati vključevalno, se srečujemo z veliko izzivi. Eden 
izmed teh je, kako najti prave besede za poimenovanje tistih mladih, ki jih želimo vključiti v 
naše projekte. 

V zadnjih letih so bile težave z mnogimi izrazi in zaradi kritik je bila raba nekaterih opuščena 
ali pa se ji izogibamo, veliko izrazov je bilo spremenjenih. Nekateri, ker so očitno poniževal-
ni, kakor npr. “delomrzneži” ali “podrazred”. Drugi, kakor npr. “reven”, “invalid” ali “brezpo-
seln”, so bili zavrnjeni kot brezčutni ali netočni. Program MLADINA Evropske komisije je tako 
zavestno opustil rabo izraza “prikrajšani mladi” in ga nadomestil z besedno zvezo “mladi z 
manj priložnostmi” (izraz, ki se zdi nekoliko neroden in se spreminja) in ki je v tem T-kitu 
skušal biti uporabljen v največji možni meri (glej 6.1 Običaji).  

Ne glede na to, katere izraze uporabljamo, moramo priznati, da: 

• so besede zapletene in imajo moč, da lahko z njimi užalimo – tudi če je bilo razmišljanje 
dobronamerno in tisti, ki jih je izrekel, ni želel škodovati ali biti nespoštljiv; 

• z besedami oblikujemo misli in se z njimi odzivamo. Opisni izrazi, kakor npr. “mlad pre-
stopnik” ali “žrtev zlorabe”, pogosto sprožijo asociacije, ki niso dokazane ali upravičene, a 
se jih je zelo težko otresti, ko so enkrat uporabljene; 

• in čeprav so besede pomembne, ni treba, da postanemo obsedeni z njimi. Če se bomo pre-
dolgo ukvarjali z besedami, mogoče ne bomo uspeli narediti nič koristnega. 

Težava z jezikom je ta, da sta pri delu z ljudmi, ki se soočajo z izključenostjo v svojem vsako-
dnevnem življenju, dve sili, ki vlečeta v nasprotno smer. V eno smer nas vlečejo vlada, ustvar-
jalci politike, menedžerji, analitiki, donatorji in drugi, ki nam zagotavljajo sredstva. Za njihove 
potrebe želimo določiti in poimenovati posamezne skupine mladih. Želimo oznako, ki bi izra-
žala posebno ranljivost mladih, resnost problemov, s katerimi se soočajo, težave, s katerimi se 
srečujejo pri reševanju svojega položaja, odpravi njihovih krivic in trpljenja. To želimo storiti, 
da bi izzvali družbo s tem, kar nas mladi učijo o njihovem položaju in prizadevanjih. Jasno in 
jedrnato se želimo izražati tudi zato, da bi povečali možnosti za dodelitev denarja in sredstev, 
potrebnih, da opravimo tisto, kar je resnično pomembno, to je delo z mladimi. 

V naših odnosih z mladimi prihaja do pritiska iz druge smeri. Poznamo nesmiselnost in nevar-
nosti, ki jih prinaša označevanje ljudi. Vemo, da gre za mlade posameznike in ne posploše-
no množico. Vemo, da se ne odzivajo dobro na oznake, ki jim jih dodelijo drugi. Zavedamo 
se njihove pravice do dostojanstva in samospoštovanja. Zato se počutimo neprijetno, ko jih 
opisujemo tako, kakor se sami po lastni izbiri ne bi opisali. Zato prihaja do napetosti, kadar 
želimo ustreči obema skupinama. 

Če predpostavimo, da idealne jezikovne kategorije za opisovanje izključenih mladih ni, potem 
je smiselno, da ravnamo previdno, da bi se izognili preveč togim pogledom. Dobro bi bilo tudi 
upoštevati nekatera osnovna načela:

• Biti moramo čim bolj natančni, a ne smemo dopustiti, da bi naš besednjak postal tehničen 
ali težko razumljiv. Mnogi prizadeti ljudje zaradi podcenjevalnih in pokroviteljskih podto-
nov, ali ker so ti preprosto netočni, nasprotujejo izrazom, kakor so »”trpeč” in “priklenjen 
na voziček”. Uporabniki vozičkov niso nujno priklenjeni na svoje vozičke in opisati nekoga 
kot trpečega je očitno predrzno in nepoučeno. 

• Prisluhniti moramo, kaj mladi želijo. Bi se mladi turškega ali maroškega porekla na Nizo-
zemskem sami opisali kot “medelandci” (izraz, ki si ga je izmislila nizozemska vlada in ki 
namiguje, da gre za navidezne Nizozemce)? Če ne, bi jih mi? Bi se “mladi z manj prilož-
nostmi” prepoznali, če bi slišali ta opis? 
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• Vedno se moramo zavedati dostojanstva ljudi, ki jih opisujemo. Obstaja preprost test: Bi 
sami želeli, da se nas naslavlja na ta način? Bi bili zadovoljni, če bi se takšen opis nanašal 
na koga, ki nam je blizu? 

• Izrecno moramo poudariti, da se ta opis nanaša na trenutni položaj mladih in ne na mlade 
nasploh. Če torej za nekoga rečemo, da je “v nevarnosti” ali “prikrajšan” mislimo na nji-
hove trenutne ali nedavne okoliščine, ki vplivajo na njihove priložnosti. Ne gre torej za 
oznako, ki jih bo večno spremljala. 

Odsotni strokovnjaki
To so besede mlade osebe, ki pripoveduje o svojih izkušnjah z izključenostjo, diskriminacijo in 
revščino, temah o katerih se veliko govori, a niso vedno dobro razumljene. 

Pogosto se kot strokovnjaki za izključenost izpostavljajo akademiki, politični svetovalci, 
socialni delavci in celo mladinski delavci. Mnogi izmed teh strokovnjakov imajo dragoceno 
sekundarno znanje, pridobljeno z leti podrobnega raziskovanja ali predanega dela na terenu, 
in mnogi v sebi nosijo globoko prepričanje, podkrepljeno s krivicami, ki so jim bili priča. A 
redki imajo znanje, ki bi ga pridobili neposredno pri premagovanju svoje lastne izključenosti. 
Ti strokovnjaki v diskusijah ne sodelujejo, njihovo strokovno znanje ni priznano ali dovolj 
uporabljeno. 

Zakaj se to dogaja? Deloma gre za težave, ki jih imamo v zvezi s preseganjem družbeno spre-
jetih norm in prepričanj o avtoriteti in znanju vsi. Izobraževalne dosežke in poklicni položaj  
smo vajeni spoštovati, kar je razumljivo. Druga plat tega je, da se zlahka ujamemo v te nava-
de. Deloma gre tudi za problem s socialnimi strukturami in institucijami, ki so vse pomanj-
kljivo opremljene in slabo oblikovane za to, da bi dosegle in vključile izključene. Tak položaj 
včasih označimo kot  „institucionalna diskriminacija“ in je lahko ključni dejavnik izključeva-
nja. In nenazadnje, kakor bomo videli pozneje, se diskriminacija, izključenost in negotovost 
v daljšem obdobju medsebojno krepijo in s tem posameznikom vse bolj otežujejo, da bi se 
izkopali iz svojih vsakodnevnih bitk. Brez podpore je za ljudi pogosto nemogoče, da bi bili 
zmožni predstavljati same sebe ali druge. Rezultat vsega tega je družbeno nerazumevanje 
izključenosti, kakor tudi naša zmožnost, da se z njo spopademo.        

Dvojno tveganje
Veliko akademskega in političnega dela je usmerjenega v prizadevanje za identifikacijo in opis
ranljivih skupin. To kategoriziranje je lahko koristno. Je nujno orodje za kvantitativno raz-
iskovanje in statistično povzemanje učinkov politik in programov. Težava je v tem, da lahko 
ob pretirani uporabi takšen pristop ustvari precej popačen pogled na mlade ljudi in njihov 
položaj. 
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2.2  Kdo so mladi ljudje 
z manj priložnostmi?

“Če ljudje ne odidejo od tam, kjer živijo, če nikoli ne zapustijo svoje soseščine ali svojega posestva, se 
ustvari zid. Ne vidijo ničesar zunaj svojega posestva ali svoje države. To je nevarno. Iti ven in naokoli 
pomeni srečati druge ljudi. To pa daje vtis spreminjanja sveta. Zid, ki nas ustavi, da bi šli ven in videli 
druge ljudi, je treba porušiti. 

Evropska bela knjiga o mladinski politiki : Prispevek najrevnejših mladih ljudi, Mednarodno gibanje ATD 
Četrti svet (European White Paper on Youth Policy : A Contribution from the Poorest Young People, Internati-
onal Movement ATD Fourth World),  2001
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O katerem koli seznamu izključenih skupin se  lahko vprašamo, zakaj prav te skupine ogroža 
izključenost in ne katerih drugih. Nekdo bi se npr. lahko vprašal: „Kje so najstniške matere 
ali izolirana podeželska mladina?“ Nekatere skupine mladih ljudi so na teh seznamih pogo-
sto spregledane, ker so zelo specifične, npr. mladi “skrbniki” (angleško carer), mladi ljudje, ki
nosijo glavno odgovornost za skrb za hudo invalidne starše ali sorodnika. Ugoditi vsem upra-
vičenim zahtevam bi neizbežno vodilo v  seznam, dolg kakor vaša roka. 

Nenazadnje gre pri razporejanju mladih v skupine tudi za to, da lahko pridejo v več kakor 
eno skupino hkrati. Lahko se celo sami opredelijo za pripadnike več  skupin ali celo nobene. 
Vendar pa nas spoznanje, da se nekdo lahko uvršča v več kakor eno ranljivo skupino hkrati, 
vodi h globljemu razumevanju izključenosti. Kaj, na primer, pomeni, če ne pripadaš le etnični 
manjšini, temveč živiš tudi v dolgoročni revščini? Ali če si mati samohranilka z zelo nizkimi 
prihodki in izolirana na podeželju? Če vsem tem skupinam grozi izključenost, ali to pomeni, 
da si dvojno ali trojno ogrožen/-a? Ta ideja “dvojnega tveganja” ali “večkratne ogroženosti” je 
podlaga za celostnejše razumevanje izključenosti, njenih vzrokov in posledic.

Vidik človekovih pravic

Zgornja definicija govori o trajni revščini, a bi prav tako lahko opisala tudi dolgotrajno izklju-
čenost. Realnost, ki jo nakazuje, je realnost, s katero se soočajo mnogi mladi ljudje na robu 
naše družbe. Poudarja tri pomembne vidike položaja ljudi: 

• Večkratna ogroženost  – Najbolj ranljivi mladi ljudje se pogosto hkrati soočajo s številnimi raz-
ličnimi negotovostmi, na primer z nezaposlenostjo, diskriminacijo, osamitvijo ali neustrezno 
nastanitvijo, zdravstvenimi težavami in nestalnim izobraževanjem ali usposabljanjem. 

• Trajnost – Če tovrstne večkratne ogroženosti trajajo dlje, lahko vodijo v nove; npr. neustrez-
na nastanitev lahko vodi v slabo zdravje; diskriminacija lahko vodi v nezaposlenost ali 
težave v šoli; razpad družine v osamitev. 

• Erozija pravic in odgovornosti -  Nazadnje so v celoti oslabljene ali ogrožene temeljne člo-
vekove socialne, ekonomske, kulturne, državljanske ali politične pravice in odgovornosti. 
Težko je biti uspešen v šoli, če se vsakodnevno soočaš z diskriminacijo. Kako boš brez 
osnovne izobrazbe našel dostojno službo? Kako si boš brez dostojne službe lahko privoš-
čil ustrezno namestitev? Če je tvoje samozaupanje omajano in ljudje ne razumejo tvojega 
položaja, se je težko vključiti v kulturne ali državljanske dejavnosti. Vse ti pritiski lahko 
povzročijo nevzdržno breme za družinsko življenje. Takšen začarani krog se lahko vrti in 
vrti in na koncu prizadene vse strani posameznikovega življenja. 

V takšnih okoliščinah življenje postane dnevna bitka za izpolnjevanje obveznosti in uživanje 
temeljnih pravic, ki jih ima večina med nami za samoumevne, in to pomeni izključenost iz 
družbe in njenih projektov. 

Ko nam pomagajo razumeti njihove izkušnje, nam mladi ljudje, podobno kakor tisti, navedeni 
na začetku tega poglavja, pripovedujejo tudi o svojih prizadevanjih. Vloga mladinskega dela 
v boju proti izključenosti je v dajanju več priložnosti mladim ljudem, ki jih imajo manj, in ne 
preprosto v končanju izključenosti same. S temi priložnostmi lahko podpremo mlade ljudi v 
njihovih prizadevanjih, da se izognejo pasti nasilja in se združijo v podiranju zidu. 
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“Pomanjkanje osnovne varnosti pomeni odsotnost enega ali več dejavnikov, ki posameznikom in dru-
žinam omogočajo, da prevzemajo poklicne, družinske in družbene obveznosti in da uživajo temeljne 
pravice. Takšen položaj se lahko razširi in povzroči resnejše in trajne posledice. Do kritične revščine pride, 
ko pomanjkanje varnosti hkrati prizadene več vidikov človeških življenj, ko je dolgotrajno in ko resne-
je ogrozi možnosti ljudi, da v bližnji prihodnosti ponovno pridobijo svoje pravice in prevzamejo svoje 
obveznosti.” 

Definicija trajne revščine, kakor sta jo sprejela francoski Ekonomsko-socialni svet (1987) in Ekonomsko-soci-
alni svet Združenih narodov (1996) 
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3. Kako doseči vse

 
3.1 Ovire

3

Veronique 
Crolla

Osebne ovire

- pomanjkanje samozavesti in 
samozaupanja

- premajhna spodbuda

- odklanjanje pokroviteljskega odnosa

- neprivlačna predstava o mladinskem delu 
(ki naj bi bilo samo za otroke in mevže)

- strah pred diskriminacijo

- nezanimive dejavnosti

Praktične ovire

- pomanjkanje informacij

- pomanjkanje dovoljenja - pritisk skupine 
proti priključitvi

- pomanjkanje časa in energije

- pomanjkanje denarja

- kulturnii ali verski spori 

- težave pri gibanju 
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Mladi so žrtve dvojne podobe. Na eni strani jih mediji in politika pogosto označujejo kot pasiv-
ne, včasih celo kot potencialne prestopnike. Po drugi strani pa so v reklamah in filmih pred-
stavljeni kot dejavni, polni energije, zadovoljni in močni. V resnici se lahko z eno izmed teh 
dveh skupin poistoveti le peščica mladih. Veliko mladih z manj priložnostmi je pod pritiskom 
z različnih strani in zaradi različnih vrst težav, kakor je opisano v poglavju 2.2. Že samo živ-
ljenje v takšnih okoliščinah zahteva ogromno njihovega časa in energije, kar pomeni, da jim 
ostane le malo časa za dejavnosti, katerim bi se želeli priključiti.

To je ovira, ki jo bodo morali mladinski delavci premagati, če bodo hoteli pritegniti resnično 
vse mlade. Najmanj, kar mora mladinski delavec storiti, je, da prav vsem mladim ponudi pri-
ložnost in pusti, da se sami odločijo za sodelovanje. Največ, kar si lahko zada za cilj je, da res-
nično doseže določeno podpovprečno zastopano ciljno skupino. Na začetku je treba spoznati 
ovire, ki lahko mladinskemu delavcu nevede preprečijo uspešno delovanje za večjo vključe-
nost. Za idealov polnega mladinskega delavca utegne biti težko razumljivo, da se nekateri 
mladi ne bodo hoteli skupaj z drugimi udeležiti zabavnih dejavnosti. Za mnoge mlade bo naj-
bolj nujna skrb za njih same in soočanje z življenjskimi izzivi, ki jih čakajo. Mladinski delavci 
morajo te potrebe upoštevati.

Ustavimo se torej in razmislimo o razlogih, ki utegnejo mlade odvrniti od sodelovanja v vaših 
dejavnostih:

Ta tabela ni popolna in (upajmo) vsi razlogi ne veljajo za vašo konkretno ciljno skupino. Kljub 
temu vam ponuja nekaj predstav o tem, zakaj se nekatere skupine morda ne bodo priključile 
vašim dejavnostim. Mladi utegnejo enega izmed razlogov uporabiti tudi za to, da zakrijejo 
pravi vzrok. Na primer nekdo, ki mu starši niso dovolili udeležbe, lahko reče, da se mu dejav-
nosti zdijo smešne. Mnogo ovir lahko prepoznate že ob vnaprejšnjem razmisleku o tem, kdo 
je vaša ciljna skupina: lahko si mislite, da svinjska pečenka ne bo prava izbira za mlade iz 
židovske ali muslimanske skupnosti. Mladi, ki skrbijo za katerega od družinskih članov, ne 
bodo zlahka zapustili hiše. Invalidi in mladi s podeželja imajo pri vključevanju v različne 
dejavnosti prav tako specifične težave. Tudi verske in kulturne razlike lahko onemogočajo
mladim viključitev v mešane projekte.

Vidite lahko, da se mladi vašim dejavnostim ne izogibajo brez razloga. Eden izmed načinov, 
da ugotovite, zakaj, je, da vprašate kar mlade same. Če pa želite vašo ciljno skupino resnično 
spoznati, lahko več o njej izveste neposredno v njihovi soseski. Ponujamo vam sistematičen 
pristop za oblikovanje boljših vezi z mladimi in njihovi okoljem.



18

3

Korak št. 1

Spoznavanje okolja

Korak št. 2

Navezovanje stikov in določanje 
terena

Korak št. 3

Zaznavanje, interpretacija  
in proučevanje

Korak št. 4

Oblikovanje načrta projekta  
in sprejemanje odločitev

+: pokažite zanimanje
-: ne pridigajte

+: zberite kar največ informacij
-: ne špekulirajte

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

+: vzemite ljudi resno
-: ne obljubite, česar ne morete izpolniti

+: bodite prilagodljivi
-: ne hitite, imejte jasne cilje

Korak št. 1: Obiskujte kraje, kjer lahko pridete v stik z mladimi iz vaše ciljne skupine. Spo-
znajte okolje in način življenja (glej poglavje 4.1 Mladi in njihove skupnosti). Sproščeno se 
pogovarjajte z mladimi o njihovih potrebah in željah ter obenem ne pozabite pridobiti infor-
macij o “skritih” mladih (tistih, ki jih na ulicah ne srečate). Pozorno poslušajte, vendar ne 
obljubljajte nemogočega. Ne bodite pokroviteljski.

Korak št. 2: Pomembno je, da zgradite zaupen odnos med mladimi in vami (glej: 6.3: 
Grajenje zaupanja). Pomembno je, da ljudi ne obsojate ali jim ne pridigate, potem ko 
vam zaupajo pretekle izkušnje. Pokažite zanimanje za to, kar delajo, so naredili ali šele 
nameravajo narediti. V tej fazi lahko posejete seme za nadaljnje uspešno sodelovanje 
mladih pri vaših projektih.

Korak št. 3: Proučite informacije, ki ste jih zbrali pri ljudeh, povezanih z vašo ciljno 
skupino. Preverite, s kakšnimi izzivi se srečujejo v vsakdanjem življenju, kaj jim 
preprečuje udeležbo pri mladinskih dejavnostih, kaj jim je všeč in česa ne marajo, 
itd. Te informacije vam lahko dajo idejo o tem, kakšnih dejavnosti ali projektov si 
mladi želijo, pa tudi kakšni jim ne ustrezajo.

Korak št. 4: Ko ste odločeni uresničiti projekt, ki ste ga prilagodili vaši ciljni 
skupini, uporabite vse zbrane informacije in vanj od vsega začetka vključuj-
te mlade. Čeprav sta prilagodljivost in sposobnost improvizacije bistvene-
ga pomena za projekt, je zlasti pri delu z občutljivimi mladimi pomembno 
imeti načrt. Ta je namenjen temu, da so vaši cilji in prizadevanja jasni ter da 
usmerja vaše delo z mladimi. Odkrito povejte, kaj bi radi s projektom dosegli 
in poskrbite, da se bodo v njem našli tudi mladi sami. Več informacij o vzpo-
stavitvi projektov lahko najdete v T-kitu z naslovom Vodenje projekta.. 

Pri prilagajanju mladinskega dela specifični ciljni skupini je pomembno, da ne prevzamete
celotnega bremena na svoje rame. Kakor boste ugotovili v poglavju 4.2 Oblikovanje partner-
stev, so pomembne tudi razprave in pogovori s sodelavci (ali ostalimi, ki delujejo v okolju vaše 
ciljne skupine) in to, da jih pridobite na svojo stran.    
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3.2  Zakaj mladi participirajo?

Challenge

Capacity Connection

Successful 
participation

1  Objavljeno z dovoljenjem flamskega Sveta za mladino; splet: www.vlaamsejeugdraad.be

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Ko poskušamo doseči mlade z manj priložnostmi, je pomembno oblikovati projekt po njihovih 
željah. Najti moramo pravo razmerje med njihovimi zanimanji, njihovimi znanji in njihovimi 
omejitvami. Ob tem je pomembno, da mlade vključimo v sam proces ter jim damo s tem obču-
tek, da gre za njihov projekt.

Izziv

Sposobnost Povezanost

Uspešna 
participacija

Jans and De Backer (2001)  se sklicuje na “tri C-je za uspešno udeležbo”: angleško challenge, 
capacity, connection, torej izziv, sposobnost, povezanost ).1 To pomeni, da mora dejavnost 
mladim predstavljati izziv, mora jih spodbujati, da jo preizkusijo in se ji pridružijo ter razširijo 
svoje meje. Vendar pa izziv ne sme izgledati nepremagljiv, saj jih neuspeh pripravi do tega, 
da odnehajo ali jim povzroči frustracije. Tako bodo naslednjič dvakrat premislili, preden se 
bodo takšnemu projektu ponovno pridružili.  Po drugi strani pa mora biti izziv zadosti velik, 
da mladih ne bo dolgočasil ali jim odvzel občutka uspeha (“Da, uspelo nam je!”). Zato morajo 
mladinski delavci poznati sposobnosti mladih ljudi in projekt temu ustrezno prilagoditi, da 
bodo zagotovili zaporedje malih dosežkov in uspehov. Nenazadnje se morajo mladi čutiti 
povezane z dejavnostjo. Ta mora biti prilagojena okolju, v katerem mladi živijo. Če vam uspe 
v vašem projektu zajeti vse tri “C”-je in jih ohraniti v ravnovesju, ste naredili prvi korak v 
uspešno delo.  

Drugo načelo uspešnega dela z mladimi z manj priložnostmi je, da mlade vključimo od prve-
ga trenutka dalje. Namesto “delati projekt za mlade” bi bilo pravilno vodilo “delati projekt z 
mladimi”, ali še bolje “mladi vodijo projekt”. Mladi, s katerimi delate, vam bodo najverjetneje 
najlažje povedali, kaj jim je všeč in kaj ne, kdaj bi se njihovi prijatelji ali družina namrščili ob 
dejavnosti in kdaj ne. Zato je najpomembnejše, da se dejavnost oblikuje v krogu mladih, saj 
tako dobijo občutek, da gre za njihov projekt, prav tako pa tudi občutek odgovornosti. Biti 
morajo enakovreden partner pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju projekta.  
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 Kontrolni seznam pred dejavnostjo

√  •  Spoznajte svojo ciljno skupino, njene potrebe in zanimanja, njihovo kulturno poreklo, poglede na 
prihodnost, domače stanje .

√  •  Uporabite različne načine in kraje, da svojo dejavnost predstavite in prilagodite ciljni skupini (ljudski 
glas, plakati v šolah, krajevnih društvih, nakupovalnih središčih, okrepčevalnicah, na ulicah, v lokal-
nih medijih).

√  •  Ugotovite, kdo se je v preteklosti udeležil podobnih dejavnosti (starostna skupina, spol, kultura 
ali mešano) in proučite, zakaj se jih drugi (prijatelji, bratje/sestre, mladi v njihovi soseščini) niso 
udeležili.

√  •  Lotite se odpravljanja vseh praktičnih ovir (ustrezni čas, zmanjšajte finančne ovire, dostopnost kraja 
srečanja, itd.).

√  •  Zagotovite, da bo dejavnost pritegnila ciljno skupino (ali jo v najslabšem primeru naredite privlačno). 
Mogoče jih pridobite z nekaterimi dodatnimi malenkostmi (brezplačna pijača, brezplačen dostop v 
športno dvorano, čepica ali majica).

√  •  Mladinske delavce prilagodite ciljni skupini in vsebini dejavnosti in ob tem upoštevajte kulturo, 
starost, spol in versko pripadnost.

√  •  Prepričajte se, da drugi zainteresirani (starši, učitelji, soseščina) vedo za dejavnost, jo odobravajo in 
podpirajo.

√  •  Dejavnost predstavite na način ali z metodo, ki ji primerna za skupino in njeno vsebino  (vzajemno 
učenje, video, raziskava, razprava, itd.).

√  •  Prepričajte se, da dejavnost predstavlja zadosten, a ne prevelik izziv.
√  •  Dejavnost prilagodite spretnostim mladih.
√  •  Aktivnost povežite z zanimanji mladih.
√  •  Mlade vključite v nastajanje in izvedbo celotne dejavnosti.
√  •  Prepričajte se, da so pričakovanja mladih jasna, da vedo, kaj bodo morali delati in na kakšen način.

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Dobre prakse - konkreten primer:

Na severu Španije so v enem izmed najrevnejših predelov mesta odprli nov mladinski center. Na žalost je bilo zara-
di pomanjkanja sredstev število osebja prej kakor v enem letu zmanjšano in številne dejavnosti ukinjene. Nekega 
dne se je nekaj starejših mladih ljudi zapletlo v pogovor s preostalima mladinskima delavcema v centru, da bi se 
z njima pogovorili o daljšem odpiralnem času centra. Osebje je pojasnilo, da sta ostala samo dva in da tega ne bi 
zmogli. Nato so mladi ponudili pomoč pri organizaciji in izvedbi dejavnosti, in iskanju pomoči za dejavnosti, ki jih 
sami ne bi zmogli izvajati. Vodje so sprejeli ponudbo in projekt se je začel. Na začetku je bilo veliko težav, saj se je 
kljub dobrim namenom obeh strani osebje še vedno počutilo preveč odgovorno in je imelo težave pri resničnem 
prenosu odgovornosti na mlade. Ti so imeli težave s predpisanimi delovnimi urami, točnostjo in zanesljivostjo, 
ki jo terja mladinsko delo. Po štirih mesecih je to povzročilo resen prepir znotraj centra, zato so se sestali in pred-
stavili nove argumente, jasneje razdelili odgovornosti in začeli skupni projekt, to je organizacijo ulične zabave 
mladinskega centra za celo sosesko. Po sestanku so bili vsi vznemirjeni, saj so se zavedali, da bi neuspeh pomenil 
tudi konec centra. Ob razmišljanju o tem so se tudi zavedli, da jim center zares veliko pomeni in da ne bi ne pre-
nesli, če bi prenehal delovati. Vsi mladi so naredili največ, kar so zmogli, da bi vključili celo sosesko in s tem presegli 
svoje strahove, da bi za pomoč zaprosili lastnike trgovin, lokalne oblasti in druge iz okolice. Odveč je poudarjati, 
da je zabava doživela velik uspeh, in s tem center trdneje uveljavila v soseski, njegova vodstvena ekipa pa se je 
početverila.        

Ko začenjate dejavnost ali projekt z mladimi z manj priložnostmi (in verjetno s katerimi koli 
mladimi), lahko s spodnjim seznamom ocenite, ali je vaša dejavnost resnično dostopna vsem. 
Naj ponovimo, da ta seznam ni popoln in morda ni uporaben za vse primere, lahko pa je izho-
dišče, ki se nato prilagaja in dopolnjuje.
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3.3  Motivacija

Vse za srečanje je bilo pripravljeno: Steve je na vseh mogočih krajih v mestu nalepil plakate, povedal 
ljudem, spodbujal prijatelje, naj tistega večera vendarle pridejo, imel je celo pogovor za lokalni radio. 
Srečanje naj bi se začelo ob osmih, toda Steve je bil tam že ob sedmih, da bi razvrstil stole, pripravil 
kavo in še enkrat pregledal zapiske. Peter je z desetimi tortami prišel ob pol osmih. Nalil je prvih deset 
skodelic kave in lepo razrezal prvo torto, medtem ko je Steve s svojega puloverja odstranjeval nevidne 
delce puha.

Ob osmih ni bilo še nikogar. Steve je odprl vrata in radovedno pokukal na zapuščene ulice. Stopil je 
noter, spil skodelico kave in smehljaje pojedel kos torte. Petnajst čez osem, pol devetih. Prva termovka 
kave je bila prazna, pa še vedno ni bilo nikogar.Devet. Peter je začel pospravljati stole in sèdel za mizo 
poleg Steva.Ta se je z žarom obrnil k Petru in mu dejal: »No, pa sva že dva!«   

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Mislite na to, da uspeh ni nujno ponovljiv. Projekt, ki je eno leto dobro uspel, mogoče nasled-
nje ne bo dosegel cilja. Stalno je treba preverjati ovire, da bi ugotovili potrebe ciljne skupine, 
ponovno določili namene in cilje ter raziskali vaš položaj glede na udeležence. Lepota dela z 
mladimi z manj priložnostmi je v tem, da so težko predvidljivi. Mladinske pobude se pogosto 
ne samo uspešno razvijajo, temveč sčasoma postanejo trajna dejavnost. Mladi so motivirani 
in s sodelovanjem v projektu najdejo pot nazaj na trg dela. Ko pridobijo nekatera posebna 
poklicna znanja in tudi življenjske izkušnje, jim uspe najti delo, kar je najboljši način za zago-
tovitev njihovega vključevanja v družbo. 

Motivirati mlade je težavno, lahko celo jalovo početje. Toda z nekaj pripravami in pravilnim 
odnosom je mlade vendarle mogoče pritegniti k projektu. Vaša lastna energija in zanos sta 
odločilnega pomena za dobre rezultate. Ostati pozitivno naravnan in sposoben reči: »No, pa 
sva že dva!« - sta ključna dejavnika motivacije. Šele kadar ste sami motivirani, lahko motivi-
rate tudi druge. 

T-kit o Mednarodni prostovoljni službi vsebuje poglavje, ki opisuje način, kako obdržati moti-
viranost mladih. Motivacija mladih je opisana kot bitka za mladostnikove moči: energija, 
vznemirjenost, navdušenje in trud.2 Mladi bodo vse svoje sile napeli le, če bo zadoščeno nji-
hovim potrebam. Mladinski delavci lahko za zadovoljitev teh potreb v svojih projektih ponu-
dijo različne stvari.
- Družbene koristi: mladi iščejo zabavo, položaj v družbi, priznanje, skupinsko pripadnost.
- Praktične koristi: mladi želijo v stvareh, ki jih počnejo, videti smisel, naj bo to dostop do 

športne dvorane, pridobitev novih znanj, ki jih bodo vključili v življenjepis, ali potovanje v 
tujino v sklopu projekta.

Dobre prakse - konkreten primer:

V mnogih državah je ukvarjanje s športom oteženo zaradi pomanjkanja igrišč ali opreme. Mladi so prvi, ki jih tako 
stanje prizadene. Ob tem je v Franciji veliko športne opreme pogosto zavržene. Zaradi tega je skupina francoskih 
mladeničev prišla na idejo, da bi prišli do stare opreme in jo obnovili ter tako ponovno razdelili v tujini. Po enem letu 
dela na tem projektu v okviru „mladinskih pobud“ (Program MLADINA) je v juniju 2000 končno nastala delavnica za 
obnavljanje športne opreme, imenovana šport brez meja). Danes je to športni NVO, ki je zrasel iz projekta skupine 
mladih, ki so dobili priložnost za  uresničitev svojih lastnih idej. Do danes je bilo na teh delavnicah izurjenih okoli 40 
ljudi, trenutno jih je zaposlenih 25. 

2  E-sile se v angleškem izvirniku glasijo: Energy, Excitement, Enthusiasm, Effort (op. prev.).
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T-kit 
o 

socialnem vključevanju

- Psihološke koristi: mladi se nenehno iščejo in skušajo najti svojo pot v življenju. Biti druga-
čen od drugih pa zahteva samozavest (glej poglavje 6.4 Oblikovanje samozavesti)

- Materialne koristi: mlade pogosto pritegnejo že majhne materialne ugodnosti, kakor so 
majica, zastonj pijača ali darilce. Tega ne gre jemati kot podkupnino, pač pa kot način, da 
jih na začetku pritegnete, ko pa bodo enkrat aktivno udeleženi, bodo, upajmo, videli tudi 
druge koristi.

Mladim ta psihološka analiza verjetno ne bo veliko pomenila. Zato je naloga mladinskega 
delavca, da jo prevede v jezik ciljne skupine. Namesto spodbujanja medkulturne ozaveščeno-
sti z besedami, lahko mladinski delavec dejansko predlaga izlet na tekmovanje v breakdancu 
v tujino. Namesto govoričenja o “pridobivanju organizacijskih sposobnostih” bi mlade morda 
bolj pritegnila gradnja nove klančine za rolkanje.

Z aktivnim vključevanjem mladih v dejavnosti, ki zasledujejo te cilje, jim bo dana možnost, da 
poglobijo svoje interese in uporabijo ter razširijo tisto, kar že znajo. Ko jim pustite odločati o 
tistem, kar hočejo, in na kakšen način bodo to dosegli, mladi dejavnost vzamejo za svojo in 
imajo od nje še večjo korist. Nadaljnja vloga mladinskega delavca je oblikovati okvir, motivi-
rati in pomagati, občasno tudi svetovati, zlasti pa se znati umakniti, kadar mladi stvari obvla-
dujejo sami. Uspeh je pogosto odvisen prav od občutka odgovornosti in svojstvenosti.

Dobre prakse - konkreten primer:

Leta 2001 je majhna skupina večinoma mladih ljudi priredila protest zoper nizozemsko vladno politiko do otočja 
Molucca. Čeprav protest ni bil številčen, je popolnoma ušel izpod nadzora, ko se je policijska enota za hitro posredo-
vanje z neomejenimi pooblastili zoperstavila protestnikom. Mlade je izzvala agresivna podoba policije, policija pa je 
ukrepala njihovi reakciji primerno.

Leto zatem je bil oznanjen nov protest. Tokrat so organizatorji in policija najprej soočili mnenja o zadevi in 
sklenili dogovor: policija bo vpoklicala običajne policiste, enota za hitro posredovanje ne bo vidno navzoča, 
organizacijski odbor pa bo izmed privržencev izbral skupino rediteljev, ki bodo skrbeli za mir med protestom. 
Čeprav protest ni potekal popolnoma mirno, so imeli reditelji bistveno  boljši nadzor nad množico, kakor ga je 
policiji uspelo imeti kdaj koli. 

Da bi lahko aktivno sodelovanje unovčili kot pozitivno izkušnjo, mora biti zadoščeno števil-
nim pogojem:

• Mlade je treba vzeti resno. Spodbuditi jih morate k sodelovanju in jih vprašati za njihovo 
mnenje. Na njihova mnenja in ideje se morate odzvati jasno in nedvoumno, da ne bi gojili 
lažnih upov. 

• Obe strani si morata razdeliti odgovornost. Mladim velja zaupati dobršen del odgovor-
nosti. To jim bo dalo občutek, da so del projekta. Vendar jih mladinski delavci ne smejo 
prepustiti samim sebi. Slednji so še vedno odgovorni za mlade, s katerimi delajo, za potek 
projekta in za njegov končni rezultat.  

• Potrebna je zadostna raznolikost. Mladinski delavec mora poskrbeti, da bo prav vsem 
omogočeno, da se vključijo (glej poglavje: 3.1 Ovire). Izbira mora biti prilagojena vsem 
mladim, ne glede na poreklo, zanimanja ali njihove sposobnosti. Treba jih je spodbujati, da 
bodo našli dejavnost, ki bo ustrezala njihovim zanimanjem in sposobnostim. 

• Treba je vložiti zadosti časa in denarja. Mladi z manj priložnostmi ne bodo eno-
stavno potrkali na vaša vrata in se udeležili vaše dejavnosti. Za dejavno vključi-
tev mladih sta potrebna čas in napor (ta pa se predvsem izraža v denarju). Zato 
je treba sočasno načrtovati in upoštevati delovne, kadrovske in finančne vidike.   
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3.4  Privlačne dejavnosti

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

• Izkušnje je treba ovrednotiti in rezultate koristno uporabiti. Vsaka dejavnost in 
vsi, ki v njej sodelujejo, morajo biti ovrednoteni. Sem spadajo udeleženci, mladinski 
delavci in drugi, ki so povezani s projektom (npr. starši, učitelji, nogometni trenerji, 
itd.). Predloge za izboljšave je treba upoštevati in uporabiti pri prihodnjih projektih.  

• Dejavnosti naj ne bodo ločene ena od druge. En sam mladinski projekt ne bo rešil 
sveta. Čeprav bo mlade projekt najverjetneje zelo zaznamoval, naj vas vseeno ne 
zanese preveč. Tak projekt je samo korak na dolgi poti mladinskega dela in vaša nalo-
ga je, da nadaljujete s tlakovanjem te poti, ki na tak ali drugačen način širi obzorja 
mladih (glej poglavje 4.3 Različna delovna okolja).

• Mladinsko delo se ne odvija na samotnem otoku. Mladinska aktivnost je le redko 
namenjena izključno mladim, zato je prav, da je povezana tudi s skupnostjo. Izkušnje 
kažejo, da projekti, v katerih sodeluje lokalna skupnost, premostijo razkorak med 
mladimi in družbo ter odpravijo nezaupanje ali sumničavost med tema dvema sku-
pinama. Tako lahko na primer v nastajanje gledališke predstave vključite starše, ki 
bodo pomagali pri kostumih, osvetljavi, besedilu, itd., končni rezultat pa predstavite 
širši skupnosti. 

Dobre prakse: - konkreten primer:

Učna ura hip hop 2001: Freske za poživitev mesta) – to je ime mladinskega projekta, ki je bil uresničen v Bruslju, v 
okviru dejavnosti  3.1. programa MLADINA (“skupinske pobude”). Šlo je za slikanje fresk z barvnimi spreji na temo 
preventive v pravnih okvirih (npr. tatvina vozil, varnost na cesti, varovanje okolja). S tem ciljem so mladi v starosti 
od  18 do 25 let iz dveh bruseljskih območij z dovoljenjem lokalne skupnosti (Auderghem) ustvarili grafite hip hop.
Namen je bil okrasiti zanemarjeno podzemno postajo. Mladi so bili vključeni v vse faze projekta : pripravljalni sestan-
ki, zbiranje sredstev, raziskovanje (zasebno in javno), aktivna udeležba na delavnici, itd. Ponosni so na rezultate pro-
jekta in navdušeni nad uradnim priznanjem grafiti gibanju kot spoštovanju vredne in privlačne discipline. Grafiti
niso samo  vandalizem, temveč tudi izraz ustvarjalnosti, ki presega navaden protest. Projekt je tako dal mladim iz 
različnih družbenih in ekonomskih ozadij, a s podobnimi potrebami izražanja, možnost, da so se srečali in sodelovali 
pri privlačni dejavnosti. 

Če želite pri svojih mladinskih dejavnostih zagotoviti udeležbo mladih z manj priložnostmi, 
je nekaj popolnoma jasno: ponuditi jim morate nekaj, kar se jim zdi privlačno. Pogosto jih 
privlačijo aktivne delavnice in dogodki, ki jim dajo zagon in jih lahko vidimo kot podaljšek nji-
hovih preteklih vsakodnevnih dejavnosti. Naloga mladinskega delavca je, da v na prvi pogled 
izključno zabavno dejavnost vgradi neformalne učne  vsebine, pri čemer niti ni treba, da bi bil 
ta prikriti del udeležencem jasen.   

Pri oblikovanju učnih vsebin želijo mladinski delavci razširiti obzorja in znanja mladih ljudi. 
Ob tem pa, kakor je bilo omenjeno zgoraj pri treh C-jih (izziv, sposobnost, povezanost), mora 
dejavnost mlade izvleči iz njihovih ustaljenih navad, da bi poskusili ali se naučili kaj novega. 
Vendar se bodo, če bodo naša pričakovanja previsoka, zagotovo odmaknili. 
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Panic zone: 
too high aims, not enough support

Adventure zone: challenging 
projects, adapted to capacities

Comfort zone: 
daily life and routine

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

To lahko primerjamo s hišo v gozdu. Ljudje običajno ostanejo doma – v območju udobja. Mla-
dinsko delo jih poskuša izvleči iz njihovih ustaljenih navad v nekaj novega – območje pusto-
lovščin. Pri pustolovščinah se lahko mladi v varnem okolju preizkušajo in se učijo. Če pa bi jih 
odpeljali predaleč v gozd, bi se to končalo s paniko. Stekli bi nazaj domov in v prihodnosti bi 
jih bilo mnogo težje spet izvabiti iz hiše.  

Panika:
Previsoki cilji, nezadostna podpora

Naloga mladinskega delavca je zagotoviti dejavnost, ki ima ta element pustolovščine (v 
smislu premikanja meja tistega, na kar so mladi sicer navajeni), vendar pa mora ob tem 
seveda tudi varovati omejitve vsakogar, tako da nihče ni prisiljen iti čez mejo, ki je ne želi 
prečkati. Dober primer za to so t.i. tabori preživetja, kjer se udeleženci naučijo sodelovanja, 
doseganja in udejanjanja novih znanj, da bi tako izpolnili vse naloge. Vendar pa se lahko te 
omejitve podrejo tudi s privlačnimi dejavnostmi bližje doma. To so npr. lahko glasba, šport, 
ulične umetnosti, gledališče, multimediji, ali kombinacija tega (glej dodatek Nekatere pri-
vlačne dejavnosti na str. 25). 

Ta primer kaže, da so dobri odnosi med mladinskimi delavci in ljudmi, ki delajo v športnih 
centrih, klubih, (plesnih) šolah ali na drugih krajih, kjer se mladi srečujejo, lahko zelo koristni. 
Mnoge dejavnosti lahko le s težavo izvedemo sami, zakaj ne bi torej uporabili že obstoječih 
možnosti in znanja? 

Dobre prakse – konkreten primer:

Plesno učiteljico so več let nauduševali mladi rolkarji na enem izmed glavnih trgov v mestu, zanimanje so ji 
zbujali njihova glasba, gibi, skoki in hitrost. Čeprav je v tistem času v glavnem poučevala trebušni ples dekleta 
v mladinskih centrih, je začela razmišljati o načinu, da bi te rolkarje, predvsem fante, vključila v neko predstavo. 
Med svojimi tečaji trebušnega plesa je nekoliko eksperimentirala in ugotovila, da ta zvrst ni strogo omejena 
zgolj na arabsko glasbo. Kmalu je tako rolkarje kakor dekleta, ki so se  učila trebušni ples, navdušila za pred-
stavo, ki bi združila obe skupini. Ko jih je povezala, je obema skupinama omogočila, da sta razširili svoja znanja 
in nastopili na odru. 

Pustolovščine:
Izzivalni projekti, prilagojeni zmožnostim

Udobje:
Vsakodnevno življenje in rutina
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Nekatere izzivalne dejavnosti

•  Glasbene dejavnosti: Mladim dajte na razpolago prostor za vaje ali ga  
poskusite najti skupaj, če ga že mladinski center ne more zagotoviti.  
Opogumite jih, da nastopijo na lokalnih “tekmovanjih nadarjenih”, šolskih  
zabavah ali lokalnih sejmih. Mladim pomagajte ustanoviti skupino, spodbujajte  
jih k sodelovanju na drugih področjih, k zbiranju denarja za glasbila ali za potovanja. 

•  Šport: Povežite se s športnimi centri; pogajajte se s trenerji ali lokalno vlado za popuste pri 
vključitvi v njihove dejavnosti. Borilne veščine in treningi preživetja se mladim pogosto 
zdijo privlačni. Poskusite najti prostovoljce, ljudi iz soseščine, da bi urili mlade ljudi. Za špor-
te na prostem, kakor so nogomet, rolanje, rolkanje, gorsko kolesarjenje ali košarka, se mla-
dinski delavec z lokalno vlado lahko dogovori za prostor in opremo na primernem mestu. 
Poleg tega lahko mladinski delavec mlade spodbudi, da priredijo tekmovanja ali izmenjave 
s podobnimi skupinami iz drugih soseščin. 

•  Ulične umetnosti: Breakdance ali ulični ples sta še vedno zelo popularna in privlačita veliko 
mladih. Mladinski delavec lahko spodbudi plesne dejavnosti s tem, da priskrbi prostor za 
vaje, naveže stike s plesnimi skupinami in spodbuja sodelovanje z npr. bolj klasičnimi ples-
nimi skupinami. Druge zvrsti ulične umetnosti, ki prav tako lahko postanejo zanimive in 
privlačne, še posebej v sodelovanju s soseščino, so lahko žongliranje, grafiti ali kombinacije
z drugimi zvrstmi, kakor so glasba (ulični glasbeniki), šport (rolkanje, rolanje) ali gledališče 
(ulično gledališče, živi kipi). 

•  Gledališče: Gledališče ljudem omogoča, da so nekdo drug in s tem za nekaj časa pobegnejo 
iz lastnega sveta, ob tem pa lahko včasih, ko se znajdejo v drugi koži, pridejo do ustvarjal-
nih rešitev za svoje lastne težave. Še posebej so pri mladih uporabne takšne aktivne oblike 
gledališča, ki ne zahtevajo veliko učenja besedila na pamet, npr. improvizacijsko gledališče 
ali gledališčni športi. Mladinski delavec jim lahko pomaga, da dosežejo končni cilj - izvedbo 
predstave. 

•  Multimediji: Računalniki, video, radio, fotografija zelo privlačijo mlade ljudi. Ti mediji so pri 
dejavnostih zelo uporabni in imajo tudi jasno predstavitveno vrednost. Udeležencem se 
lahko naroči, da naredijo video, domačo stran, serijo intervjujev ali fotografij okolice, da
predstavijo svoje življenje ali življenja njihovih bližnjih, po možnosti v sodelovanju z lokal-
no radijsko ali televizijsko postajo ali časopisom in ob njihovi finančni podpori. Možni so 
tudi računalniški tečaji, ki jih izvajajo vrstniki, ali oblikovanje domače strani za mladinski 
center. 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Dobre prakse – konkreten primer: 

Na Portugalskem se je dvanajst mladih, starih od 19 do 32 let, prijavilo za projekt “skupinske pobude”. Skupino 
so sestavljali medicinska sestra, dva policista, učitelj, javni uslužbenec, tesar, drugi so bili srednješolci in štu-
denti. Odločili so se, da bodo ustvarili in izvedli projekt, katerega glavni cilj je bila popestritev revne podeželske 
soseske s prostočasnimi dejavnostmi za mlade. Dejavnosti, ki so jih predlagali pri projektu, so zajemale številna 
interesna področja: razstave, literarne in likovne natečaje, glasbene prireditve, različne okuse in navade držav 
iz območja evra, informacijske sestanke o novi valuti, kino na prostem, izdajanje časopisa, kjer bi mladi lahko 
izrazili svoja mnenja in pokazali svoje sposobnosti, tradicionalne igre in športne dejavnosti. Ko je bil projekt 
končan, je bila njegova ocena zelo pozitivna. Z vidika učinka na okolje je imel projekt tudi dolgoročne koristi, 
saj je s sodelovanjem skupina mladih ustvarila povezave in nove stike, zato menijo, da so  pripomogle k vklju-
čitvi mladih. 





Mladi ne živijo na otoku, temveč so vgrajeni v socialno strukturo, ki jo tvorijo različni ljud-
je (starši, učitelji, vzgojitelji, delodajalci, itd.), vsak z drugačnimi pričakovanji in drugačnim 
odnosom do mladih. . Čeprav so za mladinske delavce glavna naloga mladi, bi bilo nemogoče 
ne upoštevati vpliva ljudi, ki jih obkrožajo. 

Han Paulides (1997) deli svet mladih na štiri dele: 
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4. Mladi in njihovo okolje

4.1 Mladi v njihovih skupnostih

4

Veronique 
Crolla

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

V vseh štirih delih mladi stopajo v odnose z drugimi ljudmi: prijatelji, starši, sodelavci, sošolci, 
sosedi, trgovci, policisti, učitelji, vzgojitelji, itd. Vsi imajo z njimi stike in vplivajo na njihovo 
vedenje. Zato je pomembno, da kot mladinski delavec pri oblikovanju projektov za mlade 
pridobite njihovo podporo. Poleg tega so tudi zanesljiv vir informacij za boljše poznavanje 
mladine in njihovega sveta. Pomembno je, da se za trenutek ustavite in razmislite o tem, kako 
jih najbolje pridobiti na svojo stran. 

Za mladinske delavce ni enostavno, da se tudi sam umestijo v to pajčevino odnosov. Mladin-
ski delavci morajo biti z mladimi zelo jasni in iskreni o položajih, ki jih zavzemajo oziroma jih 
ne želijo ali ne morejo zavzeti. Pri pogovorih ali sodelovanju z ljudmi, ki obkrožajo mlade, naj 
bodo odkriti o tem, kaj počnejo. To bo v veliko oporo pri grajenju zaupnega razmerja, tako z 
mladimi kakor z njihovim okoljem (glej poglavje 6.3 Grajenje zaupanja). Vzajemno zaupanje 
mora biti temelj vsega drugega dela. 

Štirim okoljem mladih, kakor jih opredeljuje Paulides, se lahko približamo na različne načine 
in zaradi različnih razlogov. Spodaj je pregled. 

Prosti čas

Prvi del tvorijo ljudje, ki neposredno obkrožajo mlade: to je njihova družina. Pomembno je, da 
imate z njo dobre odnose, saj je udeležba mladih na vaših dejavnostih lahko odvisna od nji-
hovega odobravanja vašega dela. V stik s starši lahko pridete z  dnevi odprtih vrat, jih obiščete 
na domu ali določite posvetovalne ure. 

1. Dom

Šola / delo

Soseščina 

Dom

4.
3.

2.
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T-kit 
o 

socialnem vključevanju

(28. stran). Pri tem morate vedeti, da je včasih treba kar nekaj vztrajnosti, saj se utegnejo 
starši pri vzpostavljanju stikov z vami soočati z ovirami, kakor so pomanjkanje časa, težave 
z jezikom, težke domače okoliščine ali nezaupanje do uradnih institucij, ki jim morda želijo 
določati, kako naj ravnajo. Temu se lahko izognete tako, da se z družino srečujete na drugih 
krajih, kakor so npr. javni centri, se pogovarjate z ljudmi na ulici ali da ste navzoči in njim 
na voljo. Za grajenje zaupnega odnosa je pomembno, da vas starši spoznajo, in da vedo, kaj 
počnete. 

Za uspeh vašega mladinskega dela je prav tako pomembno tudi povezovanje z ljudmi v soseš-
čini. Če so odnosi z njimi dobri, bodo bolj pripravljeni sodelovati, ko boste potrebovali njihovo 
pomoč, prav tako pa se bodo sami obrnili na vas ob težavah. Torej je za dobro podobo vaših 
dejavnosti njihova podpora ključna. Eden med načini dela pri odnosih z javnostjo je vključi-
tev lokalnega radia, televizije in časopisa. Bolj ko ljudje, ne le mladi, poznajo vašo dejavnost, 
boljši je končni rezultat. 

Dobre prakse – konkreten primer:

V mladinskem centru so nekoč z mladimi začeli pogovor o njihovih starših in prišli do zaključka, da večina star-
šev pravi, da si želijo zgolj tega, da bi bili njihovi otroci srečni, da pa to predvsem pomeni, da jim zapovedujejo, 
da naj bodo srečni. Mladi so povedali, da njihovi starši ne razumejo, da se lahko počutijo dobro, če kadijo, nosijo 
ozke kavbojke, ostajajo zunaj vso noč in prijateljujejo s fantom, ki je pred zaključkom pustil šolo. Temu je sle-
dila dolga razprava, saj nekateri med njimi niso mogli razumeti, kako drugi lahko uživajo v kajenju ali nošenju 
čudnih oblačil, a so se na koncu vsi strinjali, da je vse odvisno od lastne izbire. Nato so se odločili, da pripravijo 
igro na to temo in jo ob pomoči mladinskega delavca predstavijo staršem in drugim. Za nekatere med mladimi 
se je predstava izkazala kot iztočnica za ponoven dialog s starši, drugačen od običajnih neplodnih prepirov, in 
pot do  skupnega razumevanja.

Dobre prakse – konkreten primer

Leta 1999 je v majhni vasici na Češkem potekal poletni tabor. Ker je to za kraj predstavljalo precejšnjo število 
tujih mladih ljudi, je bilo nujno vključiti tudi ljudi iz skupnosti. Mlade so povabili, da se pridružijo taboru, učitelje 
v vasi so prosili, da pomagajo pri prevajanju, javna kuhinja je skrbela za hrano, tabor pa se je začel z obhodom 
vasi, ki ga je vodil župan in spremljal novinar lokalnega časopisa. Zadnji teden tabora so organizirali nogomet-
no tekmo med mladimi udeleženci in lokalno ekipo. Vsi v vasi so se zavedali navzočnosti obiskovalcev in se tako 
ali drugače vključili v dogajanje. Zaradi tega na mlade niso gledali kot na vsiljivce, ampak kot na dobrodošle 
goste. 

2. Soseščina

4.

3.

1.
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4.   Leisure Time

3.

2.

1.

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Naslednja skupina v neposredni bližini naše ciljne skupine so vrstniki, prijatelji in znanci. 
Vrstniki so pomembni, ker njihovo mnenje vpliva na oceno vašega dela. Če bodo vaše dejav-
nosti ocenjene kot zabavne in hkrati poučne, se vam bo priključilo še več mladih. Tudi pri tem 
lahko pri ustvarjanju podobe vaših dejavnosti pomembno vlogo odigrajo lokalni mediji, zato 
jih izkoristite. 

Šole lahko mladinskemu delavcu priskrbijo osnovne informacije o okolju – število mladih v 
šoli, kulturna sestava, število osipnikov, dokončana stopnja izobrazbe, ipd. O sodelovanju z 
učitelji ali delodajalci lahko razmislite tudi, ko oblikujete neformalne izobraževalne programe. 
Dodatna prednost je, da bi vam mogoče lahko bila na voljo tudi šolska oprema in prostor. 
Pomanjkljivost te možnosti je morda ta, da mladi ponavadi čutijo odpor do šole in zato v njej 
niso pripravljeni preživeti še več časa, zato sta skrben premislek in natančni načrt nujna. 

3. Šola / delo

Četrti del delovanja mladih je prosti čas. Tudi v tem delu se izvaja mladinsko delovanje. Ustvar-
janje povezav s tistimi, ki oblikujejo prostočasne dejavnosti, je lahko zelo koristno, saj omo-
goča izmenjavo idej, izkušenj in sredstev, povezanih z delom z mladimi z manj priložnostmi. 
O tem več v naslednjem poglavju 4.2 Oblikovanje partnerstev. 

Prosti čas

4.

3.

1.
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4.2  Oblikovanje partnerstev

Benoît 

Mida-Briot

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Zavedati se morate, da dobrih odnosov s temi različnimi sektorji, ki obkrožajo mlade, ni 
mogoče zgraditi na enem sestanku, temveč je potrebno dolgoročno vlaganje časa, prizade-
vanj in sredstev. Izkoristiti je treba vse možnosti za vzpostavitev mreže zaupanja in se skupaj  
približujete proti skupnim ali podobnim ciljem. To je temelj nadaljnjega sodelovanja.

Kakor je omenjeno v prejšnjem delu Mladi v njihovih skupnostih, je priporočljivo, da mla-
dinski delavci mladih ne obravnavajo ločeno. Misel, da mladi ne živijo na otokih, velja tudi za 
mladinske delavce. Ti z mladimi ne delajo sami. Zakaj torej ne bi delali v okviru partnerstev z 
drugimi strokovnjaki in prostovoljci, ki neposredno ali posredno delajo z isto ciljno skupino? 
Do tega sodelovanja lahko pride na osnovni ravni, pri organiziranju nekaterih dejavnosti, 
kakor npr. dogovarjanje z mestno hišo za dostop do mestnega javnega centra za organizacijo 
delavnic ali pridobivanje dovoljenja za organizacijo festivala v mestnem središču. Ti primeri 
so lahko začetek sodelovanja, ki bo morda zraslo v dolgotrajno partnerstvo. 

Skupno delo ne pomnoži zgolj prizadevanj in sredstev za podobne cilje, temveč vodi tudi v 
bolj celovit in okrepljen pristop do dela s ciljno skupino. Pomembno je deliti poglede in izkuš-
nje z drugimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s podobnimi problemi (npr. z ustvarjanjem prilož-
nosti za tiste, za katere se zdi, da jim vedno spodleti), kar krepi motivacijo za nadaljevanje 
prizadevanj za dosego skupnega cilja. 

Toda prava partnerstva so več od kratkega, načrtovanega sodelovanja. Treba je več razmisle-
ka, da bi ugotovili, za kaj si različni partnerji v partnerstvih prizadevajo in kje bi se vaša podro-
čja dela lahko dopolnjevala in bila usmerjena v iste cilje. Za proces oblikovanja in vzdrževanja 
delujočih partnerstev so potrebni čas, prizadevanja in sredstva. Vendar se ta naložba izplača, 
saj se obrestuje s povečano motivacijo, vpogledom v različne delovne prakse in izmenjavo 
idej. 

S kom bi  se torej povezali? Mladinski delavci imajo svoje lastne poklicne stike ali pa lahko 
preko svojega vsakodnevnega dela z isto skupino mladih spoznajo druge (delavce na ulici, 
učitelje, socialne delavce, policiste). To so ljudje, ki delajo z isto ciljno skupino na različnih 
področjih njihovih življenj in v različnih trenutkih (npr. z mladimi z manj priložnostmi ). 

Dobre prakse – konkreten primer:

Prostovoljni klub “Nasmeh” je z delovanjem začel leta 2001. Gre za neformalno skupino mladih, ki delujejo v majh-
nem mestu na jugovzhodu Poljske. Večina udeležencev je bila srednješolcev in ideja o oblikovanju projekta “skupin-
ska pobuda” se je porodila, ko je bila imenovana nova direktorica lokalnega kulturnega centra. Bialobrzegi, mesto, 
kjer se je izoblikoval projekt, mladim in starejšim ne ponuja veliko možnosti. Nimajo kina, plavalnega bazena, parkov 
in nobenega prostora, razen diskotek in točilnic, kjer bi otroci lahko po šoli preživljali svoj čas. Prav tako ni prostorov 
za otroke iz problematičnih družin, kamor bi se ti lahko zatekli in naredili svoje naloge. Zato so začeli razmišljati o 
tem, da bi spremenili ta položaj. Za pomoč so zaprosili novo direktorico lokalnega kulturnega centra, ki jim je ponu-
dila prostor za uresničenje njihovih projektov. Razdelili so se v pet tematskih skupin: znanost, novinarstvo, obnova, 
upravljanje in evropske teme. Glavni cilj projekta je bila integracija mladinske in lokalne skupnosti, ob tem pa tudi, 
da ustvarijo poseben prostor, kjer bi mladi lahko preživljali svoj prosti čas. Mladi prostovoljci so hkrati želeli poskrbeti 
tudi za mladostnike s težkim domačim položajem in jim pomagati pri domačih nalogah, v prostem času in z dejav-
nostmi, kakor so ples, računalniške delavnice, slikanje, risanje, itd. Dejavnosti projekta so bile:: skupinsko načrtovanje 
(vsi člani so bili vključeni v proces načrtovanja), delavnice za prostovoljce (kako delati z otroki), delavnice za otroke, ki 
so jih vodili prostovoljci (tuji jeziki, slikanje, ples, itd).  Pri projektu so sodelovale tudi lokalne oblasti, lokalni mladinski 
delavci in upokojeni učitelji. 
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Obstaja nekaj predpogojev za oblikovanje delujočih partnerstev: 

• Partnerji morajo imeti pri svojem delu skupne cilje oziroma morajo biti cilji vsaj medsebojno združ-
ljivi.

• Ciljna skupina (mladi z manj priložnostmi ) mora biti v središču  (kakor je poudarjeno v poglavju 6.1 
Običaji). To bi npr. lahko bilo usposabljanje mladih ali njihovo usmerjanje pri nadaljnjih življenjskih 
korakih, zmanjševanje socialne izključenosti mladih. 

• Obstajati mora volja različnih partnerjev in njihovih vodstev, da se pridružijo takemu partnerstvu. Za 
sodelovanje sta potrebna čas in sredstva. • Različni udeleženci morajo imeti nekatera skupna izob-
raževalna načela oziroma razlike med njimi morajo biti premostljive; 

• Delovni duh in organizacijska kultura se morata ujemati, sicer mora obstajati močna motivacija za 
to, da se odprejo in prilagodijo drugi delovni kulturi; 

• Nenazadnje mora biti na razpolago tudi dovolj komunikacijskih kanalov in priložnosti za razpravo, 
načrtovanje, uresničevanje in ocenjevanje partnerstva. 

IZVAJANJE

PREMISLEKZBIRANJE  
INFORMACIJ

OVREDNOTENJE

ODLOČITEV

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Sestanki ali seminarji o socialnih temah v zvezi z mladimi so pogosto dober kraj za spozna-
vanje različnih oseb, ki delajo na teh področjih (vključevanje, preventiva pred drogami, izob-
raževanje o aidsu, ipd.) Verjetno boste tam navezali prave stike za priložnosti za sodelovanje 
pri načrtovanju dejavnosti, ta sodelovanja pa lahko postanejo tudi  dolgoročna partnerstva 
med organizacijami. 

Še prav posebnega pomena je oblikovanje partnerstev med organizacijami, ki delajo z mladi-
mi z manj priložnostmi in jih dosegajo na različnih področjih njihovega življenja. Vpliv mla-
dinskega dela se lahko nadaljuje tudi v učilnici ali pri drugih projektih. 

Neposredno korist zaradi tovrstnih medsebojnih dopolnjevanj bo imela ciljna skupina, pa tudi 
v partnerstvo povezane organizacije. Odkrivanje različnih poti za skupno delo in vzajemno 
dopolnjevanje bo zagotovo koristilo vsem. 

IROI+E3: Smernice za oblikovanje partnerstev
Če niste nikoli delali v partnerstvu, kakršno je opisano zgoraj, bi vam radi predstavili postopni 
pristop, ki lahko pomaga mladinskim delavcem, ki želijo preiti iz zgolj sodelovanja v snovanje 
in uresničevanje dolgotrajnih partnerstev. Te smernice se utegnejo zdeti precej formalne in 
abstraktne, vendar imajo svojo logično strukturo, ki jo lahko prilagodite svojim potrebam. 

Prvi pogoj za začetek partnerstva je seveda, da ste našli eno ali več organizacij, ki imajo interes 
za skupno delo. V idealnem primeru bi morale zadostiti zgoraj navedenim zahtevam, vendar 
naj vas te podrobnosti ne ustavijo. Nato se lahko začne pravo oblikovanje partnerstev. Naštetih 
je nekaj nasvetov in vprašanj, ki si jih moramo zastaviti na vsaki izmed petih stopenj. 

3  IRDA+E iz angleških izrazov information (zbiranje informacij), reflection (premislek), decision (odločitev), action (deja-

vnost) + evaluation (vrednotenje) 
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Vprašanja 

• Kaj vi (in vaši kolegi) pričakujete od partnerstva?

• Kakšna so stališča in priporočila vaše uprave ali vodstva glede takšnega partnerstva? 

• Kakšne so pričakovane koristi takšnega sodelovanja za ciljno skupino in za organizacijo? 

• Kakšne so prejšnje izkušnje vaše organizacije s sodelovanjem? Katere so vaše prednosti  
in pomanjkljivosti? 

• Kateri viri (človeški viri, čas, kraj, materialna sredstva, finančni viri) so na razpolago? 

• Kdo dela z mladimi z manj priložnostmi in na kakšen način? 

• Ali obstajajo zunanji dejavniki, ki vas usmerjajo k partnerstvu oziroma vas od partnerstva odvračajo 
(financiranje, politika, itd.)?

• Bo partnerstvo uravnoteženo (enaki prispevki, enake koristi, enaka stopnja udeleženosti)? 

Vprašanja 

• Kateri so skupni cilji?

• Kakšna bo oblika partnerstva (neformalna, skupni projekti, delovne skupine, izmenjava informacij)?

• Katere skupne dejavnosti bi lahko izvedli in kako?

• Katera merila bi lahko uporabili za vrednotenje partnerstva, kako pogosto bo vrednotenje in v kakšni 
obliki?˝

• Kakšen je časovni okvir partnerstva (kako dolgo, kako pogosto, roki, itd.)?

• Kako bodo razdeljene naloge (kdo bo kaj delal)? 

• Kakšne so obveznosti različnih strank (tudi glede virov)? 

• Kako bi se lahko osebje organizacije bolje spoznalo med seboj? 

• Kakšne so potrebe po usposabljanju ? Predvidevate usposabljanje vključenih s seminarji, tečaji, 
obiski delovnih mest, srečanji, itd.? 

• Kakšno komunikacijsko strategijo bi lahko vzpostavili (kako bodo partnerji komunicirali med seboj, 
o katerih vprašanjih in kako bodo obveščali drug drugega)? 

• Kdo bo koordiniral in nadzoroval uresničevanje partnerstva? 

• Kakšen je predvideni proračun (prihodki, stroški)? 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

1. Faza zbiranja informacij 
Ko stopate v partnerstvo, je treba zbrati informacije o tem, zakaj želite sodelovati z drugi-
mi organizacijami ali strokovnjaki. Lahko sestavite seznam motivov, potreb in razpoložljivih 
sredstev, ki jih lahko vaša organizacija vloži v partnerstvo. Naredite seznam ključnih elemen-
tov (enako bi seveda lahko naredili tudi vaši partnerji). 

2. Faza premisleka
Potem ko ste vi in vaša partnerska organizacija zbrali informacije, te primerjajte med seboj in 
premislite o različnih možnostih sodelovanja. Vsi partnerji naj si za skupen pogled na mož-
nost sodelovanja prizadevajo le na podlagi dobro opredeljenih vsebin. Pogajanja morajo vodi-
ti k določitvi okvirja za bodoče skupno delovanje. Ta je lahko v pisni obliki, oblikovan kot 
skupni dokument, na katerem lahko temelji odločitev za sodelovanje. Nekatera vprašanja, ki 
naj bi jih zajemal tak dokument, so: 
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Nekaj nasvetov

• Poudarjene naj bodo koristi za partnerje. 

• Okvir naj bo natančen, a naj omogoča tudi prilagoditve. 

• Za vsak korak naj bodo začrtani jasni in vidni rezultati. To ohranja visoko raven motivacije 
partnerjev.  

• Začrtajte realistične cilje in delo. 

Predlog(-i), ki se predloži(-jo) organu(-om) odločanja

• Opišite skupne dejavnosti, ki jih boste izvajali: cilje, načrt/(-e) dejavnosti, posamezne faze. 

• Opišite ključne elemente, kakor so predstavljeni zgoraj. To so časovni okvir, razdelitev vlog in nalog, 
viri, koordinacijo, spremljanje in vrednotenje.  

• Del, ki govori o dolžini predvidenega partnerskega sporazuma in o določbah glede postopka mož-
nih sprememb, naj bo natančen. Razmislite npr. o tem, na kakšen način bi partnerji lahko odstopili 
od sporazuma in kakšne bi bile nato posledice. 

Nasveti 

• Bodite dovolj natančni pri predstavitvi delovnih predlogov organom odločanja, vendar se izogibajte 
prevelikim podrobnostim. Partnerski sporazum mora sicer biti natančen, a tudi prilagodljiv, če bi 
bile potrebne spremembe. 

• Ugotovite, kakšni so pomisleki vašega vodstva in temu prilagodite partnerstvo (ali vsaj sam part-
nerski sporazum). Prikažite npr. predvideni pomnoženi  učinek, če je ta pomemben za enega izmed 
partnerjev, ali, če je uravnoteženost spolov najpomembnejša pri delu z določeno ciljno skupino, 
pokažite, kako jo boste pri tem sodelovanju zagotavljali. 

• Skušajte povečati podporo vaših sodelavcev in sodelavcev vašega partnerja. Napredek, ki ga dose-
gate pri partnerstvu, predstavite pregledno in odprto. 

• Zagotovite zadostna sredstva za partnerstvo. Ko je sporazum sklenjen, je ta del težko spreminjati, 
še posebej če ni postopek natančno opredeljen že na začetku. Vedno je bolje, da na začetku prosite 
za več in nato zmanjšate človeške in finančne prispevke, če pride do nasprotovanj (seveda morate v 
tem primeru novemu obsegu sredstev prilagoditi tudi obseg partnerstva).

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

3. Faza odločitve
Mladinski delavec in posamezniki, ki so vključeni v razgovore v fazi odločanja, v večini pri-
merov niso edini, ki so vključeni v proces odločanja o partnerstvu (zlasti če gre za človeške in 
finančne obveznosti). V idealnem primeru bi morali biti vsi partnerji vključeni v celoten proces
oblikovanja partnerstva. Če to ni možno, je v nekem trenutku treba sprejeti uradno odločitev 
o posameznem partnerstvu. Odvisno od strukture različnih organizacij gre za večinoma bolj 
ali manj formalni postopek. Nekateri mladinski delavci imajo pristojnost, da sami odločijo o 
takšnih partnerskih sporazumih, medtem ko morajo v drugih organizacijah upoštevati hierar-
hijo (kar ima seveda posledice na vašo časovno dinamiko). Če potrebujete uradni dokument, 
so za njegovo lažje oblikovanje spodaj navedene nekatere oporne točke. 
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Nasveti

• Razdelite delo na manjše faze, tako da lahko sproti označite različne opravljene naloge. Redni, hitri 
in vidni rezultati večajo motivacijo.

• O rezultatih morate obveščati vpletene partnerje in sodelavce ali vodstva različnih organizacij, da so 
seznanjeni s procesom in vanj vključeni. 

• Faza izvajanja bo poudarila sposobnost partnerjev za skupno delo in  papirni partnerski sporazum 
spremenila v konkretno in uspešno dejavnost. Dobre prakse, ki jih je rodilo partnerstvo, je treba 
zabeležiti za prihodnje naloge. 

• Da ne bi prišlo do nezadovoljivega razvoja, je potrebno stalno spremljanje in nadzorovanje. Imejte 
redne sestanke in razmišljajte o tem, ali se bližate zastavljenim ciljem. 

Nekaj predlogov, kaj vrednotiti v posameznih fazah

• Faza zbiranja informacij: So naše informacije zanesljive? Potrebujemo več informacij? Kje naj jih 
dobimo? 

• Faza premisleka : Bi uresničitev skupnega pogleda ustrezala motivom vseh skupin? 

So osnutki predlogov za partnerstvo jasni in dovolj prilagodljivi? So v njih zajeti vsi elementi? 

• Faza odločitve: So v osnutkih predlogov upoštevana pričakovanja partnerjev? So cilji in načrti za 
izvedbo dejavnosti realistični in izvedljivi? Je celoten proces odločanja zadovoljiv? Smo soglasni o 
mehanizmih spremljanja, nadzorovanja in usklajevanja? Je partnerski sporazum pravi odraz dogo-
vorjenega? 

• Faza izvajanja:  So viri za spremljanje, nadzorovanje in usklajevanje prilagojeni nalogam? Ali 
uresničeno delo koristi celotnemu osebju v partnerskih organizacijah? Kakšen je odziv ciljne sku-
pine in drugih kolegov na novo sodelovanje? So dovolj obveščeni in vas podpirajo? Kako poteka 
sporazumevanje? Obstajajo prakse, ki bi jih želeli ponoviti ali izboljšati? Ali vsi spoštujejo partnerski 
sporazum? 

• Faza vrednotenja: Imamo na razpolago prilagojena orodja za vrednotenje?Ali projekt napreduje po 
naših pričakovanjih in zakaj? Ali imajo vsi udeleženci partnerstva možnost, da izrazijo svoje mnenje 
o izvedenem delu? Ali jim projekt to omogoča? Ali je partnerstvo doseglo predvideni namen? Kateri 
so najboljši načini, da bi razširili rezultate te izkušnje ter izboljšali nadaljnje sodelovanje? 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

4. Faza izvajanja 
Ko dobijo vsi partnerji zeleno luč, da se skupaj lotijo partnerstva, se pravo delo lahko začne. 
Večina tistega, kar je pred vami, je bilo načrtovano že v fazi odločanja, zato je treba le ures-
ničiti tisto, kar je bilo načrtovano. Kljub temu je spodaj nekaj nasvetov, kako ostati na pravi 
poti. 

5. Vrednotenje
Faza vrednotenja mora biti del vseh predhodnih faz. Spremljanje  kakovosti vašega partner-
stva je nujno v različnih fazah (zbiranje informacij, premislek, odločitev in izvajanje). Merila 
vrednotenja morajo biti določena na začetku sodelovanja in  jih je treba upoštevati, kakor je 
določeno v partnerskem sporazumu. Na koncu faze izvajanja mora biti predvideno zaključno 
vrednotenje, ki naj vključi vse vpletene (ciljno skupino, partnerje, lokalne oblasti, institucije, 
itd.). Poudarjeni naj bodo dosežki in kakovost uresničenega dela, rezultati tega partnerstva pa 
lahko vodijo v nove priložnosti za sodelovanje, z morebitno razširitvijo partnerstva ali števila 
partnerjev. 
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Nadaljnji nasveti za oblikovanje partnerstev

• Bodite že na začetku jasni, kakšno partnerstvo želite in kakšnega nočete. 

• Že od začetka si prizadevajte za dobre odnose med partnerji. Organizirajte dejavnosti, ki utrju-
jejo skupinski duh (pojdite skupaj na pijačo, ekskurzijo, obiščite drugo organizacijo, pojdite na 
obisk na delovno mesto ali domov, itd.). Pomnite: delate z ljudmi in ne z organizacijami! 

• Z ljudmi, s katerimi delate, poiščite skupni način obvladovanja vseh informacij in poteka 
razmišljanja. 

• Ne bodite pretirano optimistični ali nerealistični glede svojih ciljev in dejavnosti, s katerimi želite 
doseči cilje. Bodite praktični. Prvotno sodelovanje lahko vedno razširite v širše in močnejše part-
nerstvo. 

• Ves čas in v vseh fazah mislite na uravnoteženost nalog in odgovornosti partnerjev. Izogibajte 
se temu, da bi en partner prevzel več odgovornosti kakor drugi. 

• Bodite pripravljeni na to, da se boste srečali z različnimi delovnimi načini in organizacijskimi 
kulturami vaših partnerjev. (Več o medkulturnih zadevah govori T-Kit Medkulturno učenje.) 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Dobre prakse – konkreten primer: 

Izkušnja partnerstva pri izobraževanju 

Leta 2000 sta v okviru evropskega programa MLADINA francoska in nizozemska organizacija, ki se ukvarjata z delom 
na ulici, izvedli skupni pilotski projekt. Francoski ulični delavci so obiskali nizozemske kolege na njihovih delovnih 
mestih in se seznanili z uspešnim projektom Nizozemcev. Francoska nacionalna agencija programa MLADINA je pro-
jekt ocenila kot obetaven in podpisala partnerski sporazum za izvedbo usposabljanja s francosko organizacijo za 
delo na ulici CNLAPS. Skupaj so za dvajset zavetiščnih uličnih delavcev izvedli usposabljanje o evropskih izmenjavah, 
kar je pripeljalo do več izmenjav z mladimi z manj priložnostmi. Izvedli so mednarodni študijski obisk, ki je osvetlil 
delo na ulici v različnih sodelujočih državah. Prav tako so organizirali konferenco o programu MLADINA. Ustvarilo se 
je veliko novih stikov in projektov med uličnimi delavci iz različnih držav. Kot rezultat se program MLADINA pri delu 
z mladimi z manj priložnostmi,  ki so prednostna ciljna skupina nacionalne agencije programa MLADINA, vse pogo-
steje uporablja. Po drugi strani pa so ulični delavci prišli tudi do novega orodja za svoje delo: evropskega programa 
MLADINA. Partnerstvo je bilo uspešno in partnerja sta se za naslednje leto začela dogovarjati o novem partnerskem 
sporazumu. 

CNLAPS: www.cnlaps.asso.fr ; contact@cnlaps.asso.fr

Francoska nacionalna agencija za program MLADINA: www.injep.fr ; jpe@injep.fr
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4.3 Različni delovni okviri

Tom 
Croft

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Grajenje uspešnih delovnih odnosov na osnovni stopnji ni nikoli enostavno. Vedno je treba 
ravnati skrbno in previdno, da bi zagotovili koristi takšnega sodelovanja za vse strani in upoš-
tevali prednost interesov mladih (glej predhodne dele v poglavju 4 Mladi v njihovem okolju). 

Ne glede na to, ali oblikujete partnerstvo ali ne (kakor je opisano zgoraj), obstaja velika 
raznolikost vlog in položajev, ki jih lahko prevzamejo mladinski delavci. Ljudje, ki delajo z 
mladimi z manj priložnostmi, so lahko dejavni znotraj širokega razpona različnih delovnih 
okvirjev. Ti segajo od kratkoročnih posredovanj do dolgoročnih zavez. Pri obeh oblikah 
najdemo prednosti in pomanjkljivosti, vendar lahko ena drugo tudi dopolnjujejo. Mladinski 
delavec, ki poskuša delovati vključevalno, se mora zavedati trenutnega stanja in posledic 
izbranega načina dela. 

  

Obe strani tega razpona delovnih okvirjev so: 

Kratkoročna posredovanja Dolgoročne zaveze

Pogosto usmerjenai k posebni skupini 
mladih, katerih težave ali položaj so vzbudili 
pozornost pristojnih oblasti.

Izvajajo jih zaposleni v socialnem sektorju 
(socialni delavci, šolski svetovalni delavci ali 
mentorji, uradniki za pogojni odpust, itd.). 

Običajno posledica stiske v življenju mladega 
človeka. 

Ko je stiska odpravljena, se podpora lahko 
nemudoma ukine. 

Mladi osebi je lahko prepuščeno le malo izbire 
glede pomoči. 

Čeprav pogosto nujne in pomembne, lahko 
tovrstne oblike posredovanja in tisti, ki so z 
njimi povezani, pri mladih izzovejo sovražnost 
in nezaupanje. 

Pogosto oblikovane v okviru skupnosti, z  
lokalnim vodstvom in podporo (mladinski 
klubi, dolgoročne civilne pobude ali sheme, 
lokalni prostovoljci ali strokovnjaki, ki že dolgo 
živijo in delajo na območju, itd.).

Običajno neprofesionalne ali prostovoljne. 

Odprte za vse mlade, vendar včasih usmerjene 
k mladim z manj priložnostmi.  

Neobvezne, svobodna izbira za mlade 
sodelujoče. 

Velika verjetnost “pripadnosti” mladim, ki v njih  
sodelujejo. 

Mladim dolgoročno omogočajo priložnosti in 
jih podpirajo 

Pogosto temeljijo na močnih razmerjih, 
ki temeljijo na vzajemnem zaupanju in 
spoštovanju med osebjem in mladimi. 



Človek se nenehno uči in razvija.V različnih obdobjih in različnih okoljih se učimo različnih 
stvari. Veliko se naučimo že med šolanjem, prav tako pa ne kaže zanemariti možnosti za 
učenje tudi zunaj šolskega okolja. Vsako učenje  v življenju prispeva k človekovi osebni rasti 
in boljšemu razumevanju okolja, v katerem človek živi, in mu v zameno omogoča polno 
participacijo udeležbo v družbi.

Formalni sistem izobraževanja (šole, univerze, poklicno usposabljanje) skuša mladim zago-
toviti osnovno znanje za njihovo socialno vključenost. Žal v mnogih primerih formalni sistem 
iz različnih razlogov ne zadovolji vseh učnih potreb mladih. Prav zato bi morali biti za osebni 
razvoj na voljo drugi viri. Eden izmed njih bi moralo biti neformalno izobraževanje, še zlasti 
(vendar ne izključno) za ljudi z manj priložnostmi. To poglavje proučuje različne načine uče-
nja, jih primerja med seboj in ugotavlja, zakaj in kako bi bilo neformalno izobraževanje lahko 
“druga priložnost“ za našo ciljno skupino. 

Večina ljudi v Evropi je šla v svojem življenju skozi takšno ali drugačno vrsto šolanja. To for-
malno šolanje običajno temelji na vertikalnem razmerju med učencem/dijakom in učiteljem: 
torej imetnik znanja (učitelj) in prejemnik znanja (učenec). Učitelj posreduje učencu znanje 
večinoma na podlagi predmetnika in učnega načrta. Pisno spričevalo ob koncu učne poti potr-
juje, da je učenčevo pridobljeno znanje v skladu z uradnimi merili. Ta potrdila in diplome so 
pogosto nujno potreben ključ, ki odpira vrata v družbo in na trg delovne sile. Šolska spričevala 
največkrat pričajo o teoretičnem znanju.

Poklicno usposabljanje splošno znanje dopolnjuje  s praktičnimi vsebinami. Učečega opremi s 
praktičnimi sposobnostmi, neposredno uporabnimi na trgu delovne sile. Delovna praksa (tudi 
pripravništvo) je ponavadi del poklicnega usposabljanja. Praktikanti se ob podpori mentorja 
poklica začno učiti v delovnem okolju samem, na najnižji začetniški ravni. Tudi ob koncu 
učnega procesa se izda potrdilo. Poklicno usposabljanje je navadno krajše od formalnega 
izobraževanja in ima za cilj hitro pridobitev praktičnih delovnih znanj. Odnos med učiteljem 
in učencem še vedno ostaja vertikalen, tako da učitelj podaja znanje učencu.  

Nasprotno pa lahko neformalno izobraževanje povzamemo kot “izkustveno učenje”. Pomen 
te učne metode gre pripisati vzajemnemu delovanju učencev v konkretnih situacijah, v kate-
rih se ti znajdejo. Učitelji oziroma predavatelji znanja običajno ne podajajo s katedra, pač pa 
učenci pridobivajo znanje in spretnosti skupaj z mentorji, v vodoravnem razmerju. Vzgojitelj 
oziroma mentor je lahko pri posredovanju učnih izkušenj učencu bolj ali manj aktiven. In 
prav to je mladinsko delo. Učinke neformalnega izobraževanje je možno povečati tudi z upo-
rabo različnih metod, kakor so vrstniško izobraževanje, projektno delo, projekti mobilnosti 
in druge. Učenci so središče svojega lastnega učnega procesa in mladinski delavci jih pri tem 
podpirajo. Na žalost se danes veščinam, pridobljenim v procesu neformalnega izobraževanja, 
še vedno pripisuje premajhna veljava.

Včasih je opaziti zmedo v razlikovanju med neformalnim in priložnostnim4 učenjem. Kot 
priložnostno označujemo spontano učenje in učenje v vsakodnevnem življenju, medtem ko 
je neformalno učenje načrtovano in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mladinskega 
delavca, ki učenca podpira med celotnim učnim procesom.
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5.  Neformalno izobraževanje kot orodje  
za vključitev vseh

5.1  Neformalno izobraževanje proti formalnemu 
izobraževanju in poklicnemu usposabljanju

5

Benoît 

Mida-Briot
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4  V angleškem jeziku prihaja do zmede zaradi podobnosti med izrazoma non-formal education, ki pomeni neformalno 
oz. neinstitucionalizirano izobraževanje, in informal education, ki označuje neformalno, priložnostno učenje ozi-
roma učenje v vsakdanjem življenju. 
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Formalno 
izobraževanje: 
šolanje

Formalno 
izobraževanje: 
poklicno usposabljanje

Neformalno 
izobraževanje

Uporabljene 
učne metode

Programi z vertikalnim 
odnosom med 
nosilcem znanja in 
učencem.

Vertikalni odnos, 
kakor pri šolanju. 
Programe dopolnjuje 
praksa, z morebitnim 
mentorstvom.

Interaktivni odnos med 
učenci in njihovim 
okoljem, “izkustveno 
učenje“, s pogosto
uporabljenim 
vrstniškim učenjem in 
mentorstvom.  

Vsebina V glavnem splošna. 
Določajo jo šolske 
oblasti.

Stremi k pridobivanju 
praktičnih znanj. 
Določajo jo šolske 
oblasti.

Izbere si jo učenec. 
Ni določena, gre 
za konkretno 
pridobivanje izkušenj.

Spričevalo Običajno izdano ob 
koncu programa, 
pod pogojem, da je 
pridobljeno teoretično 
znanje pozitivno 
ovrednoteno. Merila 
določajo šolske oblasti.

Običajno izdano ob 
koncu programa, 
pod pogojem, da sta  
pridobljeno teoretično 
in praktično znanje 
pozitivno ovrednotena.
Merila določajo šolske 
oblasti.

Trenutno nima 
posebne veljave, 
vendar se ga 
lahko upošteva za 
univerzitetni študij 
(npr. na Finskem). 

Trajanje Osnovna in srednja 
šola običajno od 6. do 
18. leta starosti. Po 18. 
letu sledi tudi do 10 let 
študija (univerza). 

Običajno kratko: v 
nekaterih državah se 
začne pri 14. letih in 
med srednjo šolo traja 
do 4 leta, po študiju pa 
od 2 do 3 leta.

Vseživljenjsko učenje

Prednosti Obvezno za vse 
(običajno do 16. 
leta) za zagotovitev 
osnovne izobrazbe. 
Pogosto skoraj 
brezplačna in javna. 
Potrdila so uradne 
diplome o šolanju. 

Krajše in omogoča 
pridobitev delovnih 
spretnosti, ki se 
jih lahko uporabi 
neposredno na trgu 
delovne sile. Potrdila so 
diplome o poklicnem 
usposabljanju.    

Vsem dostopno v vseh 
obdobjih življenja. 
“Druga priložnost” 
za ljudi z manj 
priložnostmi. 

Pomanjkljivosti Akademske diplome 
so lahko zelo splošne 
in je zato potreben 
nadaljnji podrobnejši 
študij oziroma 
izpopolnjevanje. 
Ni prilagojena vsem.
Ni priznano na 
evropski ravni (težave 
pri priznavanju  
diplom)

Pogosto jih ne izberejo 
mladi sami, temveč 
so vsiljene med 
študijem. Potrebe na 
trgu delovne sile se 
utegnejo spremeniti, s 
čimer postane določena 
kvalifikacija nepotrebna.
Ni priznano na evropski 
ravni  (težave pri 
prenosu kvalifikacij v
tujini)

Ni formalno priznano.



Čeprav so si od druge polovice dvajsetega stoletja formalne izobraževalne ustanove v Evropi 
prizadevale izboljšati ravnovesje med teorijo in prakso v šolah, zgoraj izpostavljene razlike v 
veliki meri ostajajo nespremenjene. Bilo je sicer nekaj pobud, da bi metode učenja prilagodili 
potrebam in pričakovanjem učenca, kakor na primer “ zasnova diferenciranih pristopov k 
učenju” Philippa Meirieuja, ki pa so omejene. Zato veliko mladih opusti formalno izobraževa-
nje, ne da bi šolanje končali ali se usposobili.

Mladim, ki so zgodaj pustili šolo ali živijo v negotovih družbenih razmerah, bi lahko koristilo 
neformalno izobraževanje, ki bi kot druga priložnost lahko močno vplivalo na njihova življenja. 
Ta učni pristop je treba temeljito domisliti in pripraviti, mladi pa morajo biti sami aktivno udeleženi 
v njem. Njegova uporaba mora biti skladna z življenjem mladih; upoštevati je treba njihovo zgo-
dovino, njegov rezultat pa naj bi pozneje pomenil nov korak na njihovi poti socialne vključitve.

Neformalno izobraževanje lahko okrepi mlade z manj priložnostmi, da postopoma (kakor 
bomo videli v poglavju 6.2 Pristop “korak za korakom”) pripravijo svoje lastne projekte, so v 
središču učenja, se počutijo vpletene, imajo osebne interese, so močno motivirani, postanejo 
samozavestni in posledično z delom razvijejo znanja in sposobnosti. Pa Vendar se neformal-
no izobraževanje obnese samo ob pravilnem izvajanju skrbnem spremljanju. Do odnosa, ki 
temelji na zaupanju in je zgrajen s prilagodljivimi metodami, ne pridemo čez noč, pač pa je za 
spoznavanje potreben čas (glej poglavje 6.3 Grajenje zaupanja). Koristno se je tudi povezati z 
ljudmi, ki so v preteklosti že delali z mladimi (glej poglavje 4.1 Mladi v njihovih okoljih in 4.2 
Oblikovanje partnerstev). 

Naslednji zanimiv vidik uporabe neformalnega izobraževanja pri ciljni skupini je ta, da lahko 
udeleženci takega izobraževanja kot bolj izkušeni vrstniki to znanje pozneje posredujejo svo-
jim prijateljem, jih tako motivirajo in jih podpirajo na svoji ravni. To je tako imenovano vrstni-
ško izobraževanje, ki bogati mlade tako, da si ti v podobnih položajih izmenjavajo izkušnje in 
nudijo podporo. Glej poglavje 7.1 Vrstniško učenje. 

Neformalno izobraževanje je lahko orodje za vključitev vseh, zlasti tistih, ki niso imeli sreče 
v sistemu formalnega izobraževanja. Vendar bi se mladinski oz. socialni delavci morali zave-
dati, da se njihova dejavnost izvaja kot ena med postajami celostnega procesa in zato ne bi 
smela biti obravnavana ločeno. Predpostavlja se tudi, da so osnovne potrebe udeležencev 
izobraževanja zadovoljene. Težko je namreč začeti z delom na osebni rasti mladih, če so ob 
tem brez strehe nad glavo oziroma nimajo kaj jesti. 
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5.2  Mladinsko delo z mladimi 
z manj priložnostmi

T-kit 
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Dobre prakse – konkreten primer 

Djilali je odraščal v problematičnem okrožju Toulousa v Južni Franciji, med mladimi z manj priložnostmi.  Diskrimi-
nacija, nasilje, odvisnost, neuspeh v šoli, težavne odnose s starši, policijo in skupnostjo – vse to so vsakdanji proble-
mi, ki so jih v mestu mladi dodobra spoznali in izkusili. Djilali se je želel vključiti v lokalno skupnost in se ukvarjati s 
kakšno izmed zanimivih dejavnosti.  V okviru projekta “Mladinske pobude” je zasnoval združenje “Šport in prosti čas”, 
ki je mladim v mestu omogočalo izvedbo projektov. Pridobil je skupino sedmih mladih in z njimi ustvaril gledališko 
igro z naslovom Mestne sence, ki je obravnavala težave mladih iz problematičnih okolij. Da bi lahko vodja skupine 
ta ambiciozni projekt izpeljal do konca, je bilo od zasnove do izvedbe v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih prire-
ditvenih prostorih v različnih krajih Francije odigranih deset predstav. Ta projekt, ki je bil uspešno izveden po zaslugi 
Djilalija in njegove skupine, je zbudil pozornost javnosti in dal povod za začetek poklicnega usposabljanja. Najbolj 
marljivi igralci se udeležujejo usposabljanja, da postanejo učitelji, vsi pa so dejavni v skupnosti.



Vaš pristop do ciljne skupine prilagodite z uporabo postopnega pristopa (glej poglavje 6.2 
Pristop “korak za korakom”), za vzdrževanje motivacije pa v vsaki fazi načrtujte konkretne 
in pozitivne rezultate (četudi majhne). Že sam občutek, da so mladi nekaj dosegli, spodbuja 
samozavest in samozaupanje. Ko pomešate vse te sestavine in se v pravem trenutku priklju-
čite mladim na njihovi poti, boste imeli močno izobraževalno orodje za osebni razvoj mladih. 
To alternativno izobraževanje lahko za mlade z manj priložnostmi  resnično pomeni še eno 
priložnost, da najdejo pot v družbo.
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Dobre prakse – Konkreten primer

Štiriindvajsetletni M je bil brezposeln. Šolo je pustil pri 16 letih. Odrasel je v razbiti družini in bil zavoljo prestopkov 
zaradi mamil stalni znanec policije. Združenje socialnih delavcev ga je spravilo z ulice in mu predlagalo, naj se prijavi 
za kratkoročni projekt Evropske prostovoljne službe, kar je tudi storil. S prijavo je uspel in šel za štiri mesece na tuje, 
kjer je sodeloval pri turističnih potovanjih odraščajoče mladine. Pri projektu se je M. naučil mnogo novih stvari, ne 
samo praktične organizacije potovanj, pač pa tudi komunikacije v tujem jeziku, sobivanja in dela z včasih težavnimi 
mladostniki, itd. Po poteku štirih mesecev se je odločil začeti s poklicnim usposabljanjem za delo na področju turiz-
ma.  

V tem primeru je M. uporabil poseben program neformalnega izobraževanja in tako znova vzel življenje v svoje 
roke. S pomočjo socialnih delavcev (v obeh državah) je M.  znova uspelo prevzeti odgovornosti, spet se je začel 
počutiti družbi koristen. Vendar pridobljena praktična znanja (postavljanje šotorov, kuhanje, itd.) niso glavni 
izkupiček. Velika pridobitev njegove odločitve za projekt EVS je v vzpostavitvi stika z ljudmi in pridobivanju 
novih izkušenj, ki so ga nenazadnje pripeljale do njegovega novega poklica v turizmu. Zanimivo je, da mu je 
pozitivna izkušnja neformalnega izobraževanja spodbudila voljo in ga motivirala za vrnitev v formalni sistem 
izobraževanja in pridobitev ustreznih kvalifikacij. Ostaja torej ogromno upanja in dela za mladinske delavce.



Pri delu z mladimi z manj priložnostmi se mladinski delavec zavedno ali nezavedno drži 
nekaterih moralnih smernic, t.i. običajev. Pomembno je, da se pri mladinskem delu zaveda-
te vaših običajev in njihovih posledic. To poglavje ni namenjeno temu, da vam pove, katera 
moralna načela so boljša ali slabša, saj verjetno obstaja toliko predstav o običajih, kolikor je 
organizacij, ki delajo na izobraževalnem področju. Vsekakor pa je za mladinskega delavca 
pomembno, da se njegovi običaji skladajo z običaji kolegov, partnerjev ali delodajalcev. Če 
prihaja med različnimi delujočimi na posameznem področju do protislovij glede moralnih 
smernic, je skupno delo lahko onemogočeno. 

Običaje obravnavamo v zvezi z dvema področjema: običaji v zvezi s filozofijo in običaji v zvezi
s ciljno skupino. 

Običaji, povezani s filozofijo
Begnino Caceres prepoznava v skupnostnem in mladinskem delu dve smeri (javno delo je 
tisto, s katerim skušamo ljudem omogočiti participacijo v družbi). 

Prvi pristop obravnava delavce v skupnosti in mladinske delavce kot dejavnike, ki bi morali svojo 
ciljno skupino čim bolj vključiti v družbo. Ne želijo spremeniti družbe, temveč spodbujajo ljudi, da 
se ji prilagodijo. Delavci v skupnosti in mladinski delavci tako sodelujejo pri urejanju družbe. 

Drugi pristop skupnostno in mladinsko delo vidi kot orodje za družbeno preobrazbo. Ljudje 
imamo to sposobnost, da medsebojno vplivamo na svoje okolje in ga spreminjamo. Dejavno-
sti delavcev v skupnosti so tako usmerjene v dolgoročno preobrazbo miselnosti ljudi in s tem 
njihove sposobnosti, da sodelujejo v družbi in pripomorejo k njenemu napredku. V okviru tega 
pristopa delavci v skupnosti in mladinski delavci niso usmerjeni v vključitev ljudi v družbo, 
temveč v prispevek k družbeni preobrazbi družbe same. 

Moralni pristop seveda vpliva na način vašega dela z mladimi. 

Običaji, povezani z delom z mladimi z manj priložnostmi  
Mladinski delavci se morajo zavedati običajev, na katerih temeljijo njihove izobraževalne 
dejavnosti. Pri delu z mladimi imajo lahko pomembno vlogo, mlade podpirajo in so njihovi 
mentorji. Ta podpora mora ostati ostro začrtana, da ne bi prišlo do odnosov, ki bi temeljili 
na odvisnosti, saj ti za mlade predstavljajo ovire pri njihovem usposabljanju in osebni samo-
stojnosti, namesto da bi ju spodbujali. Cilj mladinskih delavcev bi moral biti, da se, potem ko 
mlade usposobijo za neodvisnost, umaknejo.  Mladim lahko mladinski delavci omogočijo raz-
lične priložnosti, za katere upamo, da jih bodo navdihnile in povečale njihovo usposobljenost 
ter aktivno participacijo v družbi. 
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6. Vključevalno mladinsko delo v praksi

6.1 Običaji

6

Benoît 

Mida-Briot

Nekaj vprašanj, ki jih morate zastaviti samemu sebi

• Moje vrednote: Kakšne so moje predstave o družbi? Sem lahko pri mladinskem delu skladen s svo-
jimi vrednotami? 

• Moji motivi za delo s ciljno skupino: Želim mlade vključiti v družbo ali želim zanje ustvariti prostor 
za sodelovanje v javni razpravi? 

• Moja vloga mladinskega delavca: Ali so moje motivacije in dejavnosti skladne s politiko mojega 
delodajalca in potrebami mladih oseb? Imam na mlade vpliv, ki presega moje naloge? Kako lahko to 
dosežem? 

• Kako se izogniti ustvarjanju odvisnega odnosa s ciljno skupino: Sem sposoben omejiti svoje 
odnose z mladimi? Sem čustveno preveč vpleten? Se dovolj povezujem? 

T-kit 
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socialnem vključevanju



Eden izmed pomembnih ciljev mladinskega dela z mladimi z manj priložnostmi je lahko, da 
ko mladi postanejo dovolj samostojni in vključeni, mladinskih delavcev ne potrebujejo več,  
njihova podpora postane nepotrebna. 

Kakor je omenjeno v poglavju 4.3 Različni delovni okvirji, obstaja več načinov dela z mladimi z 
manj priložnostmi . Vaš cilj je lahko, da njihovim življenjem z manjšimi spremembami zago-
tovite majhno spodbudo ali pa jih želite usmeriti proti trajnejšim spremembam. V tem primeru 
je pomembno, da se poznate njihove zgodbe. Mladinski delavci se morajo seznaniti z meha-
nizmi, ki so povzročili socialno izključenost mladih, razumeti morajo njihovo sedanjost in, 
upajmo, ustvariti boljšo prihodnost zanje. V tej fazi se ob upoštevanju potreb mladih z manj 
priložnostmi zavejo omejitev kratkoročnega mladinskega dela. Za spremembe je potrebno 
dolgoročno usmerjanje. 

Mladih ne moremo prisiliti, da bi nenadoma spremenili svoja življenja. Na spremembe 
morajo biti pripravljeni in zanje odprti, kar pa zahteva postopen pristop. V različnih trenut-
kih njihovih življenj lahko naredite različne stvari, da jih napotite v smer socialne vključitve. 
Preden jih začnete usmerjati proti boljšim obzorjem, je ključno, da poznate njihove zgodbe, 
si prizadevate za zaupne odnose in jih vključite v odločanje o njihovi prihodnosti. Pri tem 
je najpomembnejše, da svoj pristop in dejavnosti prilagodite njihovih potem in zagotovite 
prilagojene programe, v katerih so upoštevani njihova pričakovanja ter njihove zmožnosti. 
Začnete lahko z majhnimi spremembami, nato na njih gradite in se korakoma približate 
svojemu cilju. 

Kako ustvariti postopni pristop? 
Za učinkovito delo s ciljno skupino v okviru mladinskega dela so potrebni različni osnovni 
elementi, ki jih omenjamo v tem delu in bodo obravnavane v naslednjih delih 6. poglavja 
Vključevalno delo v praksi.  

Načeloma je treba vsako delo z mladimi z manj priložnostmi graditi na zaupanju in ne na 
vsiljevanju. Kakor je predstavljeno v poglavju 6.3 Grajenje zaupanja, to lahko traja tedne ali 
mesece, vendar je pri delu z njimi to ključ do mnogih vrat in zato vredno časa in prizade-
vanj. 

Mladinsko delo naj temelji na potrebah in pričakovanjih mladih. Če ti nimajo nobenih poseb-
nih želja ali ne vedo, kaj hočejo, jim mladinski delavec lahko pomaga, da ugotovijo, kam se 
želijo v življenju usmeriti. To lahko mladinski delavec doseže s tem, da predlaga različne 
dejavnosti, ki bi mlade utegnile pritegniti in jim s tem pomaga odkriti njihova interesna 
področja. 

Ko se specifični cilji jasni, lahko mladinski delavec in mladi skupaj razmišljajo o možnih poteh
za dosego teh ciljev. Eden izmed načinov, kako se tega lotiti, je pogodbeni pristop (glej poglavje 
7.2). 

Prav tako je morda treba ponovno začeti proces socializacije. Mlade je včasih treba ponovno 
naučiti komunikacije in sodelovanja z drugimi. Pri tem je verjetno koristno, da te izkušnje 
pridobijo zunaj svojega vsakodnevnega okolja, da tako ponovno pričnejo delovati brez svojih 
starih navad. Za nekatere mlade ljudi so lahko priložnost za to, da spremenijo svoja življenja, 
mednarodni projekti. Ni pa treba posebej poudarjati, da potrebujejo posamezniki, ki niso vaje-
ni mednarodnih izkušenj, veliko priprav, stalno podporo med celotnim projektom in seveda 
aktivno udeležbo (več o tem govori T-Kit Mednarodna prostovoljna služba). 
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6.2  Pristop »korak za korakom«
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Dobre prakse – konkreten primer: 

Devetnajstletni S.  je bil vpleten v drobna kriminalna dejanja, zaradi česar se je pogosto srečeval z oddel-
kom za mladoletniško kriminaliteto. Ti so zaprosili organizacijo za mlade z manj priložnostmi, ki se ukvarja 
predvsem z cirkuškimi umetnostmi in jadralnimi dejavnostmi, da bi delali z njim, in ti so ga sprejeli. Sčaso-
ma mu je organizacija ponudila možnost, da se udeleži kratkoročnega projekta v tujini v okviru Evropske 
prostovoljne službe (EVS). Ideja, da bi šel v tujino, ga je zelo privlačila, vendar je bilo za to moral prestati 
enomesečno poskusno dobo, v kateri se je moral S. pripraviti za projekt v tujini. Mesec dni pozneje in po 
nekaj težavnih obdobjih je bil S.  pripravljen na odhod v tujino in na sestanku pred odhodom na jadralni 
projekt so sestavili “pogodbo ciljev”. Zaradi težav z jezikom prvi štirje meseci v tujini niso bili lahki, a je, ob 
močni in stalni podpori svojih mentorjev, zdržal. Še več, S.  je prosil za dvomesečno podaljšanje. Projekt mu 
je veliko pomenil in pozneje je v okviru festivala pripravil fotografsko razstavo svojega dela v tujini. Ko je z 
EVS zaključil, se je vrnil domov na počitnice, a se nato kmalu za stalno naselil v državi, v kateri je opravljal 
svojo EVS in začel novo življenje. 

Kratka analiza S.-ovega primera 

S. je ob podpori svojih mentorjev uspešno izkoristil priložnost za neformalno izobraževalno izkušnjo (glej 
poglavje 5

Neformalna izobrazba kot orodje za vključitev vseh). Uporabljena je bila metodologija postopnega pristopa, 
prilagojena S.-ovim pričakovanjem, in predvsem temelječa na njegovi močni predanosti in aktivni udeležbi. 
Prvi korak pri tem projektu je predlagal mladinski delavec (kratkoročna EVS), vendar je bila odločitev svobod-
na S.-ova izbira. Že od začetka so ga obravnavali kot odgovornega, torej sposobnega samostojno sprejemati 
odločitve. 

V drugem koraku so določili poskusno dobo, kar pomeni, da je moral S, preden je nastopil “prijetni”  del pro-
jekta (odhod v tujino), svojo odločitev potrditi. Po zadovoljivi oceni pripravljalnega obdobja so obravnavali 
naslednji “vznemirljiv”  korak, ki je vodil v pogodbo o ciljih, s katero so določili pravice in obveznosti strank, 
opisali nadaljnje korake in predvideli redne ocenjevalne sestanke. 

Med bivanjem v tujini so ga mentorji EVS močno podpirali in mu s tem zagotovili uspešno izkušnjo, ki mu je 
omogočila tudi, da se je lahko za trenutek ustavil in razmislil o naslednjih korakih, ki bi jih želel uresničiti po 
zaključku tega projekta. Končni korak je bila razstava v okviru festivala kot priznanje njegovemu delu, ki je 
okrepilo njegovo samozaupanje in samozavest. (glej poglavje 6 Oblikovanje samozavesti), hkrati pa je imel 
možnost razvijati svoje sposobnosti za vodenje projektov. 

Ponudba EVS je prišla v pravem trenutku S.-ovega življenja, ko je bi pripravljen sprejeti izziv in se dejavno vklju-
čiti v projekt. Pred tem projektom se je že oziral za priložnostmi, s katerimi bi se lahko poboljšal in začel znova. 
Zaradi partnerstva med oddelkom za mladoletniško kriminaliteto in organizacijami je imel S. lahko koristi od 
evropskega projekta za mobilnost mladih.  To orodje so prilagodili njegovim potrebam in pričakovanjem v 
ustrezno orodje za osebni razvoj. S. je bistveno dvignil svoje samozaupanje in samozavest in postopoma pre-
vzemal vse več odgovornosti. 



Velik pomen, ki ga pripisujemo zaupanju, ponazorimo s pridevnikom, s katerim se tako pogo-
sto povezuje – sveto. Zaupanje, prav tako kakor naša potreba po varnosti ter pomirjenost, ki jo 
nudi, je ključno za naše dojemanje samega sebe in naših odnosov. Pričakujemo in želimo, da 
lahko zaupamo naši družini, našim prijateljem, našim učiteljem in našim vodjem. To zaupanje 
prinaša gotovost, predvidljivost in varnost. Brez njega je naše življenje v najboljšem primeru 
negotovo, v najslabšem pa nevarno, kjer je najvarnejša metoda preživetja ta, da ne zaupamo 
nikomur, ampak se zanašamo zgolj na svoje samoljubje.

“Ne verjemi nobene besede, ki jo izreče.” “Njej ne gre zaupati.” - ne obstaja veliko opazk o 
drugi osebi, ki so lahko bolj obsojajoče. Od književnosti, sodišč za ločitve, ihteče najstnice, 
katere domnevno najboljša prijateljica je izdala skrivnost, do upokojenca, ki ga je brezve-
sten svetovalec oškodoval za življenjske prihranke, srečujemo izdano zaupanje in posledice 
takšne izdaje – uničeno zaupanje, kar je ena najškodljivejših krutosti, ki jih eno človeško bitje 
lahko prizadene drugemu. 

To, da nekomu zaupamo, pomeni, da se smo ranljivi. In če ste že izkusili zavrnitev ali izdajo, 
kakor so jo že mnogi mladi, zakaj bi tvegali in se ponovno napravili ranljive? Mladim, ki so jih 
v preteklosti čustveno ali psihično zlorabili, še posebej, če je to zlorabo povzročila oseba, za 
katero je mlada oseba upravičeno verjela, da ji lahko zaupa, se zdi lažje in varneje, da nikoli 
več ne zaupajo nikomur. Nekateri prevzamejo nase osebno odgovornost za to, kar se jim je 
zgodilo. Lahko celo začnejo verjeti, da so sami nevredni in si ne zaslužijo pozornosti, skrbi 
in ljubezni. Stalno samopreziranje in pomanjkanje samozavesti lahko za vedno prizadenejo 
življenja in prihodnje odnose. Podobno mladi, ki jih je na sovražno podcenjeval ali kritiziral 
učitelj ali katera druga avtoriteta, težko verjamejo, da bi bile njihove izkušnje v podobni situ-
aciji lahko bolj pozitivne. 

Pri vrsti poklicev se pri katerem koli delu na osebni ravni močno poudarja potreba po grajenju 
zaupanja. Tako kakor morata zaupen odnos izgraditi učitelj ali socialni delavec, velja tudi za 
mladinskega delavca. Vsi med njimi se bodo, vsak na svoj način, verjetno morali prepoznati 
in poskusiti spopasti z globoko zakoreninjenimi težavami, za katerih rešitev so včasih potreb-
na leta, če je to sploh kdaj mogoče. Hkrati pa je treba vsakogar, ki dela na tem občutljivem 
področju, opozoriti na posledice, do katerih lahko pride, kadar se odprejo zapornice čustev 
in zaupanja, saj so nekateri, ki so izkusili takšne škodljive dogodke, lahko leta hrepeneli po 
olajšanju. Ko enkrat začnejo nekomu zaupati, vedno obstaja možnost, da bi utegnili, vsaj na 
začetku, postati odvisni od objekta njihovega zaupanja in samozavesti. Zaradi tega je vedno 
treba razmišljati o strokovni pomoči in dostopa do nje. 

Kaj so torej odlike, ki jih potrebujemo, da začnemo graditi zaupanje? Obstajajo štiri ključna 
področja, na katerih lahko, pogosto z lastnim obnašanjem, mlademu človeku pokažete, da 
svet ni nujno stalno kaotičen in da lahko zaupanje, če ga usmerimo v pravi ljudi, nudi varnost 
in udobje. 

• Mislite, kar govorite: “Poslušaj besede, toda opazuj dejanja.” Če rečete, da ste na voljo v 
skladu z dogovorjenim urnikom, potem to res bodite. Če obljubite, da tistega, kar vam je 
mlada oseba zaupala, ne boste prenesli naprej, to obljubo tudi držite. 
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6.3  Grajenje zaupanja

Zaupaj ljudem in zvesti ti bodo; ravnaj z njimi plemenito in sami se bodo izkazali za plemenite. 

Ralph Waldo Emerson (1803 - 1882)

Ljubi vse, zaupaj redkim. Nikomur ne napravi krivice.  William Shakespeare (1564 - 1616)

T-kit 
o 

socialnem vključevanju



• Prevzemite odgovornost: Ljudje, ki so vredni zaupanja, prevzemajo odgovornost za 
svoja dejanja. Pokažite, da priznavate, da vsak dela napake: priznajte svoje lastne šibkosti 
in se izogibajte prenašanja krivde na druge. Vse preveč lahko je pripisati napake in težave 
nekomu drugemu, pogosto brezimnim “njim”, ki tako zlahka povzročijo občutek nemoči 
in brezbrižnosti. Pokažite, kako lahko, četudi le malenkostno, prevzamete odgovornost za 
svojo usodo. Del prevzemanja odgovornosti, enako kakor velja za samozavest, vključuje, 
da se naučimo upoštevati interese drugih ljudi. Prizadevanja za zaupanje bo pogosto vklju-
čevalo ponazarjanje tako izkušnje, da sami nekomu zaupamo, kakor da nekdo zaupa nam, 
in nato raziskovanje različnih čustev, ki jih lahko občutijo, kakor so npr. ranljivost, strah, 
nelagodje, usposobljenost, zaupanje. Za več o tem glej 2. del s primeri. 

• Pokažite razumevanje: Če verjamete, da druga oseba v večji ali manjši meri razume vaš pol-
ožaj in vzroke zanj, ji lažje zaupate. Z empatijo in sočutjem lahko, če sta iskreni, nepokrovitelj-
ski in dosledni,  prepričate mlado osebo, da skušate razumeti svet skozi njene oči. Vendar pa, 
kakor je omenjeno v poglavju o samozavesti, je treba upoštevati njihova dejanska življenja. 
Njihovih čustev ne boste mogli povsem razumeti, pomembno pa je, da to poskušate. 

• Ustvarite varen prostor: Običajno zaupamo tistim, s katerimi se počutimo varne. Za neka-
tere mlade, še posebej tiste z manj priložnostmi , je pomanjkanje varnosti ključni dejavnik, 
zaradi katerega niso  pripravljeni zaupati. Če te življenje stalno pušča na cedilu in je tvoje 
zaupanje znova in znova izdano, ni presenetljivo, da se na vsako srečanje odzoveš neza-
upljivo. Z empatijo in pogovori brez obsojanja lahko mladinski delavec pomaga ustvariti 
okolje, ki se zdi varno in kjer se lahko mlada oseba sprosti in vsaj nekoliko odpre. Nihče se 
ne slepi, da se to lahko zgodi od danes do jutri, to bi bilo naivno pričakovati, a že izkušnja, 
pa čeprav kratka, lahko privede vsej do občutka, kako je, če nismo ves čas prepričani, da 
svetu in ljudem ne kaže zaupati. Zato je toliko vaj, ki so usmerjene v grajenje zaupanja, 
osredotočenih na varno predajo, do določene mere, lastnega nadzora, s čimer v previdno 
usmerjani situaciji zaupamo osebno in čustveno varnost ene osebe drugi. (glej dejavnosti 
v poglavju 8 Praktični del – vaje) 

Seveda bi se bilo naivno pretvarjati, da lahko pomoč mladinskih delavcev, ne glede na njiho-
vo usposobljeni in dolžino pomoči, spremeni življenja dolgo zaslepljenim z nezaupanjem in 
negotovostjo. Mladinski delavec, ki dela z mladimi z manj priložnostmi, lahko vsaj poskusi 
zagotoviti sprejemljivo okolje, kjer lahko ti za nekaj ur doživijo občutek varnosti in zaupanja. 
V negotovem svetu lahko tudi sami poskusijo dokazati, da ravnajo tako, da so vredni zaupa-
nja drugih. 
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6.4  Oblikovanje samozavesti

Če otroci živijo v kritiki, se naučijo obsojati. 

Če otroci živijo v sovraštvu, se naučijo pretepati. 

Če otroci živijo v strahu, se naučijo bojazni. 

Če otroci živijo v sramoti, se naučijo občutka krivde. 

Če otroci živijo v strpnosti, se naučijo potrpežljivosti. 

Če otroci živijo v spodbudi, se naučijo samozavesti.

Če otroci živijo v pohvali, se naučijo ceniti. 

Če otroci živijo v odobravanju, se naučijo ljubiti sami sebe. 

Če otroci živijo v sprejemanju, se naučijo poiskati ljubezen na svetu. 

Dorothy L. Nolte
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Krepitev samozavesti je verjetno eden izmed rezultatov mladinskega dela, o katerem se naj-
več govori. Redki so dvomi v pomen mladinskega dela in pomagati pri “večanju samozavesti” 
je običajen cilj mnogih dejavnosti mladinskih delavcev. Nikjer ni to tako pomembno kakor pri 
delu z mladimi z manj priložnostmi. Vzroke za nizko samozavest pogosto vidijo v širokem 
razponu družbenih bolezni. Vendar so dokazi za takšno vzročno zvezo razdeljeni in priznati 
moramo, da gre za zapleteno vprašanje. 

Za začetek moramo ugotoviti, kaj natančno ta pojem, za katerega vsi mislimo, da ga razu-
memo, pomeni. Poenostavljena definicija bi bila lahko naslednja: “Samozavest pomeni, biti
zadovoljen sam s sabo.” Uporaba te definicije lahko pomeni tudi lastnosti, kakor so samoljub-
je, egoizem, aroganca, zagledanost vase ali občutek večvrednosti (Baumeister, 1996), značil-
nosti, od katerih bi mlade verjetno želeli odvrniti. 
Boljša definicija je tista, ki opredeljuje stabilnejše razumevanje samozavesti, pri katerem so
občutki lastne vrednosti, moči in sposobnosti pozitivni in v luči različnih življenjskih dogodkov 
relativno stalni. Branden (1994) opisuje samozavest kot “pripravljenost za dojemanje samega 
sebe kot sposobnega za soočanje z življenjskimi izzivi in vrednega sreče.” Druge definicije
se nanašajo na sposobnost, prevzeti odgovornost za svoja dejanja in odgovorno ravnanje z 
drugimi. Doseganje te višje stopnje samozavesti leži v občutku osebne učinkovitosti (samo-
učinkovitost) in osebne vrednosti (samospoštovanje). S tem lažje pojasnimo morebiten boj 
mlade osebe, večinoma izključene iz družbe, za občutek vrednosti in učinkovitosti v svetu, 
ki vztrajno spodkopava zaupanje, ustvarja ovire za dosežke in je pretežno sovražen. V pred-
hodnih poglavjih omenjamo večkratno ogroženost, ki jo lahko občuti mlada oseba z manj pri-
ložnostmi in ki izvira iz kombinacije neugodnih dejavnikov, proti katerim bi se lahko uspešno 
boril kdor koli zunaj tega okolja. (glej 2.2 Kdo so mladi z manj priložnostmi?).
Samozavest prihaja od znotraj, vendar pa je ključni element pri njenem razvoju osebno poj-
movanje lastne vrednosti, ki izvira iz odnosov z drugimi in z okoljem. Mladi z manj prilož-
nostmi imajo po definiciji manj priložnosti, da izkusijo odnose, ki vzbujajo zaupanje v lastne
sposobnosti, povzročajo pozitivne odzive in zagotavljajo občutek osebne vrednosti. S tem 
seveda ne želimo napeljevati na to, da je nizka samozavest omejena na določen tip osebe, 
pomanjkanje izkušenj, dosežkov in naklonjenosti je skupno v vsej družbi, vendar pa je naš 
T-Kit namenjen mladim ljudem z manj priložnostmi. 
Mladinski delavci pogosto poudarjajo zadovoljstvo, ki ga občutijo ob opazovanju naraščanja 
samozaupanja pri mladi osebi, s čimer raste tudi njihova samozavest. Vendar pa moramo paziti, 
da pri tem ne sklepamo prehitro. Preobrazba, ki so ji priča, je rezultat širokega obsega izkušenj, 
ki jih je mlada oseba pridobila in nenazadnje tudi njenih osebnih pozitivnih lastnosti. S tem ne 
želimo podcenjevati pomena tečajev ali projektov v varnem in neogrožajočem okolju, ki mladi 
osebi, mogoče prvikrat, omogoči, da izkusi pravi občutek dosežka in upravičen ponos na dose-
ženo.  Prej lahko priznamo, da jih lahko realnost življenja v trenutku, mogoče zgolj s tem, da 
izstopijo iz njega, ponovno potisne v vsakodnevne boje in razočaranja. Tisto, kar je pomembno, 
je, da mladinski delavec prepozna svoj prispevek k zapleteni sestavljanki, ki oblikuje posamez-
nikovo samozavest. Poleg tega moramo verjeti tistemu, kar vidimo na lastne oči.5

Baumeister (1993) opozarja na kritični element zdrave samozavesti kot sposobnost realistič-
nega in jasnega pogleda na samega sebe. Pri tem lahko mladinski delavec zagotovo odigra 
svojo vlogo s tem, da mladi osebi, v okviru dobronamernih in izzivalnih, a realističnih meja, 
pomaga pri izoblikovanju pogleda nase in na svet, v katerem živita. 
Branden opisuje samozavest kot “zaupanje v učinkovitost naših misli, v našo sposobnost raz-
mišljanja. Nadalje gre za zaupanje v našo sposobnost učenja, odločanja za ustrezne izbire 
in sposobnosti odločanja in učinkovitega odzivanja na spremembe. Je tudi spoznanje, da si 
zaslužimo uspeh, dosežke, izpolnitev in srečo. Preživetvena vrednost takega zaupanja je očit-
na, kakor tudi nevarnost, če nam ga primanjkuje.” Načini, kako lahko mladinsko delo, posebej 
delo z mladimi z manj priložnostmi, spodbudi razvoj takšnega zaupanja vase, so nerazdružlji-
vo povezani z oblikovanjem in grajenjem zaupanja, kar obravnava naslednje poglavje. 

46

6

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

5  V strokovni literaturi obstajajo različni pogledi na to, kako naj se samozavest in njeni učinki razlagajo pri mladin-
skem delu. Za enega izmed zadnjih, kritičnih pogledov, glej članek PJ White v reviji Young People Now (številka 162, 
oktober 2002), ki jo izdaja National Youth Agency, VB (Nacionalna agencija programa MLADINA Velika Britanija); 
spletna stran: http://www.nya.org.uk
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• Brezpogojno sprejemanje samega sebe 

• Občutek sposobnosti 

• Občutek za bistvo 

• Primerna asertivnost  

• Izkušnja izpolnitve 

• Občutek za obveznosti in odgovornost 

• Občutek varnosti in zaščitenosti 

• Občutek pripadnosti 

• Občutek celovitosti 
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Tudi izmenjava informacij o spolnosti med dečkom in njegovimi sošolci, naj bo realistična 
in verodostojna ali ne, je vrstniško učenje. Kristie Lilley (2001) razlikuje tri vrste vrstniškega 
učenja:

• neformalno vrstniško učenje, kakor je omenjeno v zgodbi, ko mladi informacijo o njim 
pomembnih zadevah preprosto posredujejo naprej, ne da bi jih tega kdo naučil oziroma 
jim to povedal;

• formalno vrstniško učenje, pri katerem se od mladih pričakuje, da zadevo posredujejo 
naprej, ne da bi na njeno vsebino imeli kakršen koli vpliv;

• bistvo tretjega tipa vrstniškega učenja, o katerem govorimo tukaj, je v tem, da se mladi 
izobrazijo in sami odkrijejo, kako bodo informacije posredovali svojim vrstnikom.

Od vrstniškega učenja imajo korist vsi udeleženci. Z njim pridobijo samozavest, samospošto-
vanje in vrsto novih znanj (glej poglavje 6.4 Odkrivanje samozavesti). Vrstniki na prijeten način 
prejmejo dragoceno informacijo od nekoga, ki ga poznajo in mu zaupajo, ter se tako lahko 
tudi sami opogumijo in postanejo učitelji svojim vrstnikom. Za mladinsko delo in mladinske 
delavce je to eden izmed načinov posredovanja znanja večji skupini mladih, ki lahko v pri-
hodnosti nagovorijo še večjo skupino.  
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7. Nekateri posebni pristopi

7.1 Vrstniško učenje

6

Veronique 
Crolla

Vsi najbrž poznate zgodbo o očetu, ki je po izmenjavi pomenljivih pogledov z ženo svojega dva-

najstletnega sina povabil na sprehod in krajši klepet. Nerodno je začel z odvečnim pogovorom 

o morebitnih dekletih iz sinovega razreda, nato pa je resnobno spremenil temo in sinu naznanil, 

da je napočil čas, ko mora izvedeti za pomembna življenjska dejstva. Takrat je deček, vidno zdol-

gočasen, odvrnil, da je vse o s... izvedel že od svojih sošolcev, iz šal in revij in očeta prosil, če gre 

lahko domov igrat nogomet.

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Dobre prakse – konkreten primer

V Estoniji je skupina 23 študentov, ki so se spoznali v srednji šoli ali v prvem letniku študija, izvedlo več projek-
tov vrstniškega izobraževanja. Večina teh projektov se je nanašala na preventivo pred zlorabo drog, otrokove 
pravice, socialne veščine in izobraževanje. V letu 2002 je bil poudarek preusmerjen na socialne veščine in raz-
vojne programe v zvezi z otrokovimi pravicami. Glavna ciljna skupina so bili otroci iz sirotišnic in drugi pomoči 
potrebni otroci. V okviru “Skupinske pobude” (Dejavnost 3) programa MLADINA je bila načrtovana izvedba 
usposabljanja o socialnih veščinah za dvajset sirot in mladih, starih od 9 do 17 let. Namen projekta je bil pre-
prečiti uporabo drog med otroci v sirotišnicah, spodbuditi razvoj njihovih socialnih veščin ter jih usposobiti in 
motivirati za izvajanje njihovih lastnih projektov. Najprej  so pripravili gradivo (ustrezne letake, zgoščenke) za 
ta usposabljanja. Učinkovitost so povečali tako, da so neposredno ciljno skupino pri vseh dejavnostih vključili 
že v pripravljalno fazo, da so se sami lahko posvetili glavnemu delu projekta. Septembra leta 2002 so se priprave 
končale in usposabljanja so se začela.



Večinoma ne zadošča, da se pomešate med skupino mladih in jih nagovorite v stilu: »Hej, te 
zanima učenje svojih vrstnikov?« Lahko pa takšno vprašanje postavite ob koncu neke dejav-
nosti, v katero je bila vključena skupina mladih. Pri vrednotenju je koristno vprašati, kaj bi 
mladi naredili drugače, če bi se sami znašli v vlogi vodje delavnice, projekta oziroma dejav-
nosti. Mladinski delavci lahko že med samo dejavnostjo spodbujajo mlade k iniciativnosti, 
seveda v okviru njihovih sposobnosti.

Seznam literature navaja vrsto priročnikov za zagon projektov vrstniškega učenja. Ker se več-
ina teh izobraževalnih programov osredotoča na vrstnike-učitelje, ki so z mladinskim delom 
že seznanjeni, in na mlade, ki se udeležujejo formalnih vrstniških delavnic, bo koristno pred-
staviti nekatera posebna razmišljanja o vrstniškem učenju težavnih okoljih. 

Mentorstvo v procesu vrstniškega učenja
Zaradi ohranitve zaupanja je treba mentorstvo mladim z manj priložnostmi , ki bi želeli postati 
učitelji svojim vrstnikom, izvajati nadvse skrbno (glej poglavje 6.3 Grajenje zaupanja). Nekateri 
izmed teh mladih imajo lahko večje težave pri načrtovanju in so nagnjeni k temu, da odpovejo, 
kadar se stvari ne izidejo. Njih je zato treba spodbujati in motivirati bistveno bolj kakor tiste, ki 
kar kipijo od samozavesti (glej tudi poglavje 6.4 Oblikovanje samozavesti). To pomeni, da morate 
biti tudi sami natančni in dosledni pri načrtovanju mladinskih srečanj. Kakor poudarja Ascher 
(1988), lahko nepredvidljivost mladinskega delavca “prispeva izključno k uničenju odnosa in 
večji nezaupljivosti.” Poleg podpore boste morali dodaten čas posvetiti tudi prilagoditvi metodo-
logije do te mere, da ji bodo mladi še zmogli slediti. Učitelji vrstnikov se morajo pred posredova-
njem informacije dodobra seznaniti z njeno vsebino in jo razumeti. Če to zahteva preveč branja, 
učenja ter šolskih nalog, jim lahko zadeva postane neprijetna in celo odnehajo ter zavržejo 
skrbno zgrajeno zaupanje. Podobno boste v težavah,  če informacija ni jasna samim učiteljem 
vrstnikov, in jo ti zlahka nepopolno oziroma napačno posredujejo naprej.

Bistveno je, da si mladi sami zamislijo projekt, ga razvijejo in tudi izvedejo. Pa vendar je za 
ohranitev jasnosti koristno, da se v projekt vključi tudi mladinski delavec, in sicer najlaže 
tako, da ga v skupino vključi eden izmed učiteljev vrstnikov. Pomaga lahko na ta način, da 
pripravljalna srečanja in delavnice poveže v neko zaokroženo celoto. Vsak del te celote naj 
obravnava temo, ki ustreza sposobnostim mladih, a jim hkrati predstavlja tudi izziv, da ti ne 
bodo zdolgočaseni ali preobremenjeni. Pri organizaciji pripravljalnih sestankov in vrstniških 
delavnic mislite tudi na ovire, s katerimi se mladi srečujejo (glej poglavje 3.1 Ovire).

Z ustreznimi pripravami in podporo bo vrstniško izobraževanje zagotovo obrodilo sadove, ki 
jih je z običajnim mladinskim delom nemogoče doseči. Poleg tega je lahko izjemno koristna 
tudi izmenjava informacij o vrstniškem izobraževanju med učitelji-vrstniki in drugimi mladin-
skimi delavci (glej poglavje 4.2 Oblikovanje partnerstev). V teh primerih se lahko mladi učitelji-
vrstniki iz različnih organizaciji in okolij med seboj povežejo in izmenjajo svoje izkušnje ter 
se tako vzajemno učijo.
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Vrstniško učenje – zakaj deluje?

- Mladi raje sprejmejo informacijo od vrstnikov kakor od odraslih. Mladi, zlasti tisti, ki so odraščali v 
težavnih okoljih, so pogosto razočarani nad odraslimi v svoji okolici in jim pogosto ne zaupajo.

- Ker se bojijo očitkov odraslih, si mladi raje med seboj odkrito povejo svoje občutke in misli.

- Pogosto je lažje vprašati in se o zadevah pogovoriti z vrstniki.

- Mladi se bolj istovetijo z vrstniki, zato se zdi njihova informacija tudi bolj zanesljiva;

- Vrstniki natančno vedo, s kakšno govorico je treba nasloviti sovrstnike.

- Vrstniki se lahko sami odločajo za način, kako bodo obravnavali posamezne teme in o čem se bodo 
pogovarjali, kar poveča njihov občutek pomembnosti.

T-kit 
o 

socialnem vključevanju



Pogodbeni pristop je dodatna metoda, s katero si mladinski delavci lahko pomagajo pri delu 
z mladimi z manj priložnostmi . Mladinski delavec skupaj z mladim določi cilje za pozitiv-
no spremembo (spremeniti obnašanje v šoli ali mladinskih klubih, omejiti uporabo mamil, 
poiskati službo, itd.), nato pa predvidita konkretne korake in smernice za dosego teh ciljev. 
Takšna določitev dobrih namenov je soglasna in za obe strani tako zavezujoča, kakor da bi 
imeli opraviti s pogodbo (lahko jo celo podpišeta). Izvajanje pogodbe mladinski delavec in 
mladostnik v rednih presledkih (ali ob kršitvi pogodbe) ves čas spremljata in vrednotita. 

Pogodbeni pristop temelji na povečani obveznosti ter medsebojnem zaupanju med mladin-
skim delavcem in mlado osebo. Oba sta v procesu izvajanja pogodbe enakovredna partnerja 
in prevzemata odgovornost za cilje, ki morajo biti doseženi ob upoštevanju pogodbenih pravic 
in obveznosti. Metoda je uporabna tako pri posebnih projektih kakor v vsakdanjem življenju, 
bodisi za posameznike ali skupine.   

Sledi opis tako imenovane pogodbene pedagogike s primerom mladega posameznika, ki ga 
mladinski delavec že nekaj časa pozna.
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7.2 Pogodbeni pristop

Benoît 

Mida-Briot

Pogodbeni pristop je orodje, ki temelji na:

• zaupnem odnosu med mlado osebo in mladinskim delavcem;

• zavzemanju za postopno pridobivanje izkušenj, ki temelji na uspehih in ne neuspehih;

• sporazumu o izvedbi projekta, prilagojenega potrebam, pričakovanjem in sposobnostim posa-
meznika;

• zavezi strank, da bosta dosegli zastavljene cilje;

• natančni določitvi vlog, nalog, pravic in obveznosti obeh strank;

• upoštevanju posameznika kot zaupanja vrednega sogovornika, ki je sposoben sprejemati odločitve, 
sklepati partnerstva, spoštovati dogovore in obnašati se skladno z njimi.

Pogodbeni pristop ni cilj, temveč zgolj orodje za dosego cilja. 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Dobre prakse – konkreten primer

The Care 2 Share (Brighton, Združeno kraljestvo) je program vrstniškega izobraževanja, ki ponuja vrsto učnih progra-
mov za mlade z različnimi sposobnostmi. Združuje učitelje, ki se večinoma šele odločajo za mladinsko ali učiteljsko 
delo, in mlade učence, ki so iz najrazličnejših razlogov izpadli iz sistema formalnega izobraževanja.

Vrstniki-učitelji se udeležujejo programov vrstniškega izobraževanja, vključno s hospitacijami. Pomagajo enemu ali 
več učencem, s katerimi skupaj delujejo za dogovorjene učne cilje na področju osnovnega in številčnega opismenje-
vanja ter temeljnih znanj. Projekt spodbuja vse mlade, da odkrijejo svojo pot k napredku, in jih podpira pri odločanju 
za formalno izobraževanje oziroma zaposlitev. V letih 2002/03 nameravajo do kvalifikacije pomagati polovici svojih
učencev. Plačano osebje pri tem spremlja napredek učiteljev in učencev.

Oboji, učitelji in učenci, vodijo okrepčevalnico v bližini mladinskega centra, v katerem se nahaja tudi C2S in se učijo 
projektnega vodenja, računovodstva, upravljanja z denarjem, nakupovanja, odnosa do strank ter strežbe. Mladi so 
prevzeli veliko odgovornost za projekt – zasnovali so prenovo okrepčevalnice ter sprejemnico centra ICT, sami so 
odgovorni za proračun in računovodstvo, skupina pa se tudi redno sestaja zaradi spremljanja in vrednotenja razvoja 
projekta.      



Kdaj uporabiti pogodbeni pristop?
Pravi trenutek za uporabo tega orodja je odvisen od mladih, s katerimi delate, in od položaja, v 
katerem so se znašli. Kdaj so mladi pripravljeni na takšen izziv, je stvar presoje posameznega 
mladinskega delavca. Predvsem morajo mladi pokazati zanimanje za nek projekt oziroma 
pokazati voljo za spremembo nekaterih stvari v svojem življenju:  za določen čas se morajo 
biti sposobni popolnoma posvetiti projektu. Ko jim boste predstavljali pogodbeni izziv, naj 
ta ne zveni preveč formalno ali pokroviteljsko. Pogodba v bistvu nudi le varen okvir z jasno 
delitvijo zadolžitev (tako za mladostnika kakor tudi za mladinskega delavca), ki vodijo do 
zastavljenih ciljev.

Kakšna naj bo vsebina pogodbe?
Vsebino pogodbe morata soglasno določiti mladinski delavec in mlada oseba. Večinoma 
je pogodba vezana na določen projekt in je časovno omejena. Pogodba naj mlademu dolo-
či nekatere nove zadolžitve in natančno navede podporo, ki jo je zavezan dajati mladinski 
delavec. Pomembno je ohraniti realna pričakovanja. Pogodba naj bo prilagojena vsakemu 
posamezniku tako, da upošteva individualni pristop. Ne dovolite, da sama določitev vsebine 
pogodbe postane ovira v nadaljnjem procesu. 

52

7

Kaj priporočamo in kaj odsvetujemo:
• Mladi posameznik mora pri sestavi pogodbe participirati. Zadani cilji morajo biti realistični.

• Splošni cilji naj se razdelijo na manjše, vmesne cilje, ki omogočajo dosegati tudi manjše uspehe na 
poti h glavnemu cilju.  

• Spodbujajte mlade, da so pri določanju ciljev v posameznih fazah konkretni in pragmatični.

• Določite jasne cilje, faze, vloge in naloge ter pravice in obveznosti obeh strani, vendar se ne zaple-
tajte s podrobnostmi.

• Ne pozabite se dogovoriti za natančen časovni načrt, ki naj vključuje formalna in tudi neformalna 
ocenjevalna obdobja.

• Vedite, da se bo mladi posameznik na pogodbo mislil tudi med izvajanjem svojega projekta.

• Po potrebi dopolnite ali spremenite vsebino pogodbe, vendar tega ne počnite prepogosto, saj lahko 
ogrozite njeno verodostojnost.

• Vključite rezervni scenarij za primere, ko ena izmed strank svojih obveznosti ne izpolni ali prekrši 
pogodbo.

• Ne bodite preveč formalni, ko se odločate za vsebino pogodbe (listine).

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Vloga mladinskega delavca pri spremljanju izvajanja pogodbe
Mladinski delavci imajo posebno vlogo, ki sega preko samega pogodbenega partnerstva. 
Poskusijo naj okrepiti pretok informacij med sabo in mladim človekom, da bi lahko kar naj-
hitreje odkrili kakršne koli težave. Lahko se zgodi, da mladi nočejo ali ne upajo priznati, da se 
soočajo s kakršnimi koli težavami. V takih primerih mora biti mladinski delavec navzoč, da 
bodri, pomaga in olajša reševanje težavnih situacij ali težav. Vse to je v skladu s filozofijo, ki
bolj temelji na uspehih kakor na neuspehih.

Kako ravnati ob kršitvah pogodbe ?
Kadar za določeno ciljno skupino izberejo pogodbeni pristop, morajo biti mladinski delavci 
pripravljeni tudi na nepričakovani razvoj dogodkov. Če želi mlada oseba izstopiti iz pogod-
benega razmerja, mora mladinski delavec najprej analizirati razloge za tako odločitev in 
ugotoviti, ali je mogoče še kaj storiti. Ena od možnosti je začasno mirovanje pogodbe. Če 
mladostnik s položajem tudi po tem še ni zadovoljen, se predlaga sprememba pogodbe. Do 
odpovedi pogodbe naj pride le v skrajnem primeru. V vseh primerih naj bo prva korist mlade-
ga posameznika.



Končno vrednotenje pogodbe in kar pride potem
Ob izteku pogodbenega obdobja je treba v končno vrednotenje vključiti seznam uresničenih 
ciljev in tudi tistih, ki niso bili doseženi. Ta faza ne sme biti preveč formalna, temveč naj da 
mladostniku občutek, da je nekaj dosegel (npr. diplomo, darilo, novo zadolžitev ali ugodnost, 
itd.). To bo dvignilo njegovo samozaupanje in samozavest. 

Z iztekom pogodbe se delo ne konča. Še pred koncem projekta je prav tako pomembno raz-
misliti o obdobjih, ki sledijo. Ta naj bodo usmerjena zlasti v nadaljevanje osebnega razvoja 
mladostnika. Idealni izkupiček pogodbenega pristopa bi bil, da pogodbe sploh ne bi bile več 
potrebne, mladi pa bi sami, brez pomoči mladinskega delavca, našli svojo pot v življenju. To 
pa se ne bo zgodilo čez noč. Mladinski delavec naj se po zaključku projekta postopoma vse 
manj vpleta v mladostnikovo življenje, da bi se tako izognil nastanku odvisnega razmerja 
(kakor je že omenjeno v poglavju 6.1 Običaji).
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Ob kršitvi pogodbe:

• Nemudoma reagirajte in povejte mladi osebi, da ugotavljate kršitev pogodbe.

• Vzemite si čas za pogovor z mlado osebo o zadevi.

• Ne zatiskajte si oči pred kršitvami pogodbe, da bi se tako izognili soočenju. To lahko omaja vrednost 
pogodbe in vašo vlogo v njej.

• Pri pogovoru o kršitvi pogodbe se izogibajte obsodbam in iskanju krivcev, raje se poskusite tvorno 
sporazumeti. 

• Po potrebi dopustite dodatno delo: podaljšajte rok, omogočite še eno možnost, ponudite več pod-
pore, itd.

• Če se odločite nadaljevati delo z mladostnikom v okviru nove pogodbe, skušajte zagotoviti, da bo ta 
izvedljiva (v nekaterih primerih to ne bo mogoče in se je s tem bolje sprijazniti). 

• Izogibajte se kazenskim ukrepom, vendar predvidite postopke ravnanja ob kršitvah pogodbe.

7.3  Reševanje sporov

Težave naj vas ne odvrnejo, temveč spodbudijo. Človeški duh se krepi skozi spore.
William Ellery Channing

“Spor: bitka, spor nasprotujočih si sil, neuglašenost, nasprotje, ki obstaja med prvinskimi željami in nago-
ni ter moralnim, verskim ali etičnim idealom.” Slovar Webster

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

Kitajski pismenki, ki skupaj tvorita besedo spor, sta nevarnost in priložnost. Če pravimo, 
da so spori v življenju nekaj neizogibnega, potem je prav, da damo mladim priložnost 
odkriti in razviti načine, s katerimi bodo v življenjskih sporih iskali priložnosti in nevar-
nosti.V vsakem sporu je možnost za rast in spremembo na bolje. Kljub temu veliko 
mladih razume ali izkusi spor izključno kot nekaj negativnega, povezanega z nasiljem 
in uničenjem.  



Spor ni nujno nekaj uničevalnega, če ga seveda ustrezno obravnavamo. Postane lahko dra-
gocen pripomoček pri pridobivanju novih znanj in osebnostnih vrlin: če se ga zazna in 
obravnava v ustreznem okolju, lahko postane uspešna tehnika obvladovanja in reševanja, a 
pod pogojem, da se spoštuje posameznika in njegova čustva. Gledano s tega zornega kota 
je reševanje sporov neločljivo povezano s predhodno obravnavano tematiko: samozavestjo 
in zaupanjem.

Nepoštenost, krivičnost in pomanjkanje osnovnih sredstev lahko izzovejo nasilje, še zlasti 
tam, kjer grenka izkušnja ne ponuja nikakršne druge možnosti. Nasilje pušča zapuščino 
prizadetosti, zagrenjenosti, maščevalnosti in uničenja – slabi tako nasilnega kakor njegovo 
žrtev. 

Do spora pride, ko si dva ali več ljudi zaradi različnih potreb, želja, ciljev ali vrednot med-
sebojno nasprotuje. Pogosto spor spremljajo čustva, kakor so jeza, razočaranje, užalje-
nost, zaskrbljenost ali strah. Povzroča ga mnogo dejavnikov: trk vrednot, nazorov ali ciljev; 
nezmožnost upoštevanja drugačnih mišljenj; bitka za omejene vire, maščevanje za dejanja 
drugih. Po Glasserju (1984) je vsem ljudem skupna fiziološka potreba po preživetju, ob njej
pa še štiri psihološke potrebe: potreba po pripadnosti, potreba po moči, potreba po svobodi 
in potreba po zabavi. Do sporov vodi način, s katerim želimo zadovoljiti te potrebe, še zlasti 
v primerih, ko nekdo meni, da so ogrožene njegove fiziološke (v izjemnih primerih celo psi-
hološke) potrebe. Seveda je naše vedenje posledica predhodno pridobljenih izkušenj: vidi-
mo, s čim uspemo. Če oseba, ki glasno vpije in se v čakalni vrsti preriva naprej, nemudoma 
pritegne našo pozornost, zakaj bi se torej mučila z uglajenim pristopom?

Spori se rešujejo z razvijanjem in uporabo veščin, kakor so npr. učinkovito sporazumeva-
nje, reševanje težav in pogajanje z osredotočenjem na interese. Če se raje kakor na krivdo, 
napake in odgovornost za dejanja v preteklosti usmerimo na interese vseh vpletenih, se 
bomo lažje drug z drugim kakor drug proti drugemu pogovorili ter rešili težave.

Namen spoznavanja metod za reševanje sporov je, da poskusimo razumeti njihov vir in 
dopustimo močnim čustvenim reakcijam, da zbudijo občutek sposobnosti, vzpostavijo pozi-
tivne človeške odnose in povečajo občutek osebne vrednosti. Ko občutek strahu pred oseb-
no ogroženostjo in neznanim mine, ljudje uvidijo, da so tudi spori tvorni, če jih le na ustrez-
no rešujemo. Kakor je ugotovil udeleženec tečaja na temo reševanja sporov: »O sporih sem 
spoznal nekaj, česar si prej ne bi nikoli mislil... V svetu brez njih enostavno ne bi hotel živeti. 
Saj se sploh ne bi nič zgodilo! Rad imam spore, saj dokazujejo, da so ljudje živi. Včasih sem 
jih sovražil in se jih bal, danes pa nič več. Prav čudno se ti zdi, ko ugotoviš, da nočeš živeti 
v popolnem svetu.«

Mladinski delavec mora biti na tej poti odkrivanja odprt, nepristranski, naklonjen, pozitivno 
naravnan, predvsem pa pozoren skrbnik naraščajoče ranljivosti in odprtosti mladih. Mladim 
mora pokazati, da je soočanje s spori drzno, zabavno in izzivalno početje. Biti posrednik 
zahteva ogromno poguma: v sporih se sproščajo silne človeške energije in treba je biti pogu-
men, kadar se obeta kritični položaj.

Največ, kar lahko mladinski delavci ponudijo mladim, s katerimi se ukvarjajo, je priložnost 
za vadbo, največkrat s proučevanjem sporazumevanja in sodelovanjem, ter z alternativnim 
pristopom k izzivalnim položajem. Težko se je spraviti nad nekoga, ki ga spoštuješ in s kate-
rim deliš dragocene izkušnje, pridobljene z vzajemnim sodelovanjem in zaupanjem. Kakor 
smo ugotovili v prejšnjih poglavjih, pomeni naučiti se ceniti samega sebe, ceniti tudi druge.

Prav tako velja opozoriti, da mladinski delavec reševanja sporov ne uporablja samo kot pri-
pomoček za mlade, temveč ima  tudi priložnost, da se nauči zagotoviti svojo lastno osebno 
varnost. Tudi sam mora prav tako kakor mladi, s katerimi dela razumeti, kdaj je umik pri-
mernejši od spopada, do katerega lahko pride v primerih, ko položaj kljub najboljšim priza-
devanjem stopnjuje do skrajnosti. 
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Ko se lotite reševanja sporov:

• Delo omejite s postavitvijo časovnih okvirov. Ni narobe, če udeleženci zapustijo uro nepo-
tešeni. Pomembno je spoštovati njihove občutke in jim dati na voljo čas, da se odzovejo na 
vse, do česar je v tem danem okolju prišlo. Čas za sprostitev je pomemben. Določanje meja 
pomeni ustvarjanje občutka varnosti in hkrati varnega okolja, v katerem vsakdo razume 
ter pristane na pravila in navodila.

• Pripravite se na presenečenja, saj bo pri vsaki dejavnosti prišlo do različnih odzivov.

• Aktivno poslušajte (in z razumevanjem poskusite razbrati vsebino, pomen, občutke). Nato 
povzemite, kar ste najverjetneje slišali, npr.: “Tisto, kar mislim, da sem vas slišal reči, je... 
Imam prav?”, ter prilagodite vprašanje tako, da izjavo ali pripombo predstavite kakor reš-
ljivo.

• Ne krivite sebe, če udeleženec postane vznemirjen ali jezen. Kako se posamezni udeleže-
nec vključi v dejavnost, je sicer vaša naloga, vendar pa je zanjo prav tako odgovoren tudi 
mladostnik sam.

• Ne vzemite stvari osebno. Žaljivke in zavrnitve so lahko izraz dejanskih občutkov mladih 
glede njih samih ali njihovega dela, ne pa, kaj si mislijo o vas. Zavedajte se, da je to morda 
prvič, ko je mlademu dovoljeno izraziti jezo brez kazni in graje. Kadar je le mogoče, posku-
site pri udeležencih doseči, da se bodo osredotočili na probleme, ne pa na ljudi.

• Ne ponujajte rešitev, pač pa mladim dajte prostor, da jih najdejo sami.

• In končno, zavedajte se svojih meja. Nikoli ne ogrožajte sebe in ljudi, s katerim delate. Če 
vam stvari začnejo uhajati iz rok, naredite odmor ali celo prekinite uro. V nujnih primerih 
poiščite pomoč.
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V tem praktičnem delu boste našli veliko vaj in metod, ki jih lahko uporabite pri delu na zgoraj 
opisanih področjih. 

Vendar pa so te vaje zgolj orodja in kot pri vsakem orodju se to lahko uporablja na dober 
ali slab način, tako kot z iglo lahko ljudi pozdravimo ali pa jih okužimo s smrtonosno 
boleznijo. Od vas je odvisno, ali boste te vaje uporabljali odgovorno. Vedno začnite z 
določanjem vaših ciljev in preverite, če si pri njihovem doseganju lahko pomagate s 
katero izmed teh vaj in ne obratno, da najprej izvedete vajo, potem pa ugotovite, da je 
imela nasprotni učinek. 

Vaje morate vedno prilagoditi vaši ciljni skupini (nekatere med njimi so namenjene mla-
dinskim delavcem, druge  mladim ljudem). Zato je pomembno, da najprej spoznate vašo 
skupino, ugotovite, koliko se člani poznajo med seboj, kakšne so njihove dosedanje 
izkušnje z usposabljanjem, kaj pride najprej in kaj potem, ipd. in na tej podlagi izberite 
in prilagodite vaš način dela. Več o tem lahko dobite v knjižici T-Kit Osnove usposablja-
nja. 

Pomnite: Z vajo ne morete rešiti vseh težav! 

Vaje so razporejene v različne kategorije: 

• 8.1: Mladi z manj priložnostmi  – te vaje so namenjene ozaveščanju o tem, kdo so mladi z 
manj priložnostmi, kako jih vidi družba in s kakšnimi pritiski se soočajo.

• 8.2: Občutenje socialne izključenosti – ponuja različne vaje, ki nam približajo občutek 
izključenosti in nekatere metode, s katerimi se lahko spopademo pri nekaterih oblikah 
izključenosti. 

• 8.3: Grajenje zaupanja in samozavesti – predlaga različne pristope za grajenje zaupnega 
odnosa med mladinskim delavcem in mladimi ali skupinami mladih. Navaja tudi 
nekatere metode za krepitev samozavesti. 

• 8.4: Reševanje sporov – prikazuje, kako ravnati v konfliktnih situacijah, kako te bolje
razumeti in kaj storiti, če do njih pride. 

• 8.5: Oblikovanje partnerstev – navaja nekatere praktične vaje, ki ponazarjajo, kaj je 
potrebno za sklenitev partnerstva in sodelovanje z različnimi ljudmi. 

• 8.6: Vrstniško učenje – ponuja metode za proučevanje, kako in zakaj vrstniško učenje 
deluje. 

8. Praktični del – vaje

Zahvala 

Številne izmed vaj nam je priskrbela  Nacionalna mladinska organizacija (National Youth Agency — NYA), 
iz Velike Britanije, ki deluje na različnih področjih, tudi z izobraževanjem in publikacijami. 

Spletna stran: http ://www.nya.org.uk.

Partnerski program se zahvaljuje NYA za njen prispevek k pričujoči knjižici. 
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8.1  Mladi z manj priložnostmi

LIMONE 

Namen:

Ta vaja pomeni uvod v predstavitev ideje o razlikah med posamezniki.  
Lahko jo uporabimo za začetek delavnice o stereotipih, razlikah in enakih možnostih. 

Pripomočki:

Zadostno število limon za vse v skupini 

Nosilna vrečka 

Velikost skupine:

Različna 

Čas:

30 minut

Opis po korakih: 

1. Vsakemu članu skupine dajte po eno limono. 

2. Zaprosite jih, da si vsak natančno ogleda svoj kos sadja in razišče njegove razlikovalne znake 
ter otipa njegovo kožo.

3. Udeležence spodbudite, da s poimenovanjem poosebijo svojo limono s tem. 

4. Po petih minutah vse limone ponovno zberite v vrečko. Vrečko pretresite, da se sadeži 
pomešajo. 

5. Razporedite vse limone na tla pred skupino. 

6. Nato zaprosite vsakega izmed mladih, da pride in vzame svojo limono. 

7. Če pride do prerekanja o tem, čigava je katera izmed limon, poskusite razsoditi. Če se še 
vedno ne morejo sporazumeti, dajte sporno limono na stran kot neidentificirano. Če do
tega pride, vam bosta na koncu mogoče ostali dve nerazporejeni limoni, vendar boste ugo-
tovili, da, presenetljivo, večina lahko uspešno poišče svoj sadež. 

Razmislek in vrednotenje: 

Ko so vsi mladi ponovno prišli do svoje limone, lahko začnete usmerjati pogovor. Kako 
prepričani so, da so vzeli pravi sadež? Po čem to sklepajo? Spodbudite jih, da poiščejo 
vzporednice med to vajo in razlikovanjem med ljudmi. Raziščite stereotipe: So vse limone 
enake barve? Imajo vse enako obliko? 

To primerjajte s stereotipi, ki obstajajo med ljudmi različnih kultur, ras in spolov. Kaj to 
pomeni za skupino? 

Vaše vrednotenje tega procesa in vprašanja v razpravi vam bodo olajšala pripravo nadaljnjih 
delavnic na temo razlik in enakih možnosti. 
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POSLEDICE 

Večina pozna katero izmed različic te igre, zato je brez obsežne  
razlage lahko dobra iztočnica za skupino. Tudi rezultati so zelo jasni,  
zaradi česar predstavlja učinkovito iztočnico za uvod v pogovor in  
omogoča spodbuditi razpravo o tem, kako mlade vidijo odrasli člani skupnosti. 

Pripomočki:

Pole papirja 

Pisala 

Velikost skupine:

Šest članov v skupini 

Čas:

30 minut

Opis po korakih:

1. Zaprosite skupino, da se drug drugemu nasproti razporedijo v krog. Predstavniku sku-
pine dajte polo papirja in razdelite pisala. Če delate s skupino, ki šteje več kakor šest 
članov, jim lahko daste dodatno polo papirja, da bodo vsi prišli na vrsto. 

2. Razložite jim, da želite, da narišejo glavo tipične mlade ženske ali tipičnega mladega 
moškega. Če obravnavate določeno temi, npr. zlorabo drog, jim recite, da narišejo 
tipičnega zasvojenca. Opozorite jih na podrobnosti, kakor so npr. pričeska, pokrivalo, 
ličenje, itd. 

3. Ko prvi konča, ga zaprosite, da papir prepogne tako, da njegove risbe ne bo mogoče 
videti in ga poda najprej osebi na desni. 

4. Nadaljujte s podajanjem papirja in dopolnjevanjem portreta, dokler niso narisani glava, 
telo, roke, noge in stopala. 

5. Predstavite sliko skupini. Imamo ljudje podobne predstave o tem, kako izgleda tipična 
mlada oseba, zasvojenec, ipd.? V čem se razlikujejo? Od kod so naše predstave in infor-
macije? Kako natančne so? 

Razmislek in ovrednotenje: 

Usmerjajte razpravo o stereotipih in kako ti vplivajo na poglede in mnenja ljudi. Razprav-
ljajte o tem, kako ponotranjamo stereotipe na podlagi slik iz medijev in naših lastnih 
izkušenj.
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IGRA IZJAV – MLADI Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

Namen:

Ta igra na izzivalen način obravnava zahtevne vsebine. Spodbuja namreč h  
kritičnemu pogledu nanje, ob upoštevanju različnih stališč in oblikovanju lastnega mnenja. 

Pripomočki:

Klobuk ali posoda 

Majhni lističi papirja 

Pisala 

Vrvica 

Tabla 

Velikost skupine:

Različna 

Čas:

60 minut

Opis po korakih:

1. Z vrvico razdelite prostor na dva dela, pri čemer en del pomeni da oz. soglašam, drugi pa ne oz. 
ne soglašam.

2. Med udeležence razdelite lističe papirja in jih zaprosite, da nanje napišejo eno izjavo o mladih 
z manj priložnostmi ali drugi temi, ki jo obravnavate. Sami navedite kakšen primer in pojasnite, 
da se boste o teh izjavah pozneje pogovarjali in da naj bodo zato čim bolj jasne. Izogibajte se 
besedam, ki omilijo pomen, npr. raje, malo in izjave oblikujte v trdilni obliki (npr.: “Zasvojenci so 
kriminalci.” in ne “Zasvojenci niso kriminalci.”).

3. Izjave zberite v klobuku ali posodi. Nato vzemite ven prvo in jo glasno preberite. Če je mogoče, 
jo napišite na tablo, da jo bodo udeleženci lahko prebrali, če si je niso v celoti zapomnili. Dajte 
jim minuto časa za razmislek in jih zaprosite, da se opredelijo. Ostati neopredeljen ni dovoljeno, 
možna  odgovora sta samo da ali ne. Nato se lahko začne razprava. Tisti na eni strani naj skušajo 
prepričati tiste na drugi, da je njihova stran prava. Če se razprava ne začne razvijati spontano, 
vprašajte koga izmed udeležencev, zakaj so na izbrani strani. Če do razprave ne pride, ker so vsi 
na isti strani, izjavo preoblikujte oziroma nadaljujte z naslednjo. Poskusite posamezno razpravo 
omejiti na približno pet minut, razen če vanjo res niso vključeni vsi. 

4. Potem ko ste razpravljali o vseh izjavah ali če pozornost upade, igro ustavite in ponovno zberite 
skupino. V delu, ki je namenjen razmisleku in oceni, se pogovorite o nekaterih vprašanjih. 

Razmislek in vrednotenje:  

• Ali smemo pri razpravah dovoliti čustvene prepire? 

• So sodelovali vsi? 

• Ste kdaj prestopili na drugo stran? 
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• Ste kdaj prestopili na drugo stran zaradi česar, kar je rekel kdo na vaši strani? 

• Ste lahko jasno izrazili svoje mnenje? 

• Ste kdaj prestopili na drugo stran, ker ste na svoji ostali (skoraj) sami? 

• Ste poskušali ravnati kot hudičev odvetnik? 

• Ste uspeli prepričati druge, da prestopijo na vašo stran? 

Dodatni nasveti:

Ta metoda se pogosto uporablja za razprave na delavnicah, sestankih in sestankih vodst-
va. Izjave včasih oblikujejo udeleženci sami, drugič pa so pripravljene vnaprej. Da ne bi ves 
čas govorila le ena ali dve osebi, lahko vpeljete t.i. govorečo palico ali pravilo, ki določa, da 
potem, ko ste kaj povedali, lahko le neposredno odgovorite na tisto, kar je rekel nekdo drug, 
nato pa stopite korak nazaj in pustite do besede drugim z vaše strani.

Pri skupini precej izkušenih razpravljavcev je zelo zabavno opazovati, kako se nekateri začno 
vesti kot hudičevi odvetniki, stoječ zase, predvsem na eni strani in skušajo prepričati ostale, 
da pridejo na njihovo stran, pri čemer uporabljajo argumente, ki zvenijo povsem razumno, 
čeprav niso njihovi. Kot vodja lahko prevzamete to vlogo, da usmerjate potek razprave. 
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SESTAVLJANKA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

“Človekove pravice so kakor sestavljanka: Če manjka samo en del, je nepopolna  
cela sestavljanka. Enako je z ljudmi, ki živijo v revščini: Če vzamemo eno izmed  
naših pravic, ogrozimo vse. Ljudem pravic ne moremo zagotavljati po delčkih  
in pričakovati, da bodo tudi sami prav tako po delčkih napredovali.” 

Mladi član ATD Fourth World (Četrti svet) 

Namen:

Ta skupinska dejavnost lahko služi kot iztočnica, vendar pa je njen glavni namen povečanje 
ozaveščenosti o obsegu in nedeljivosti človekovih pravic. 

Pripomočki:

Plošča iz lepenke/iverna plošča; približno 1m krat 1,5m 

Barva 

Označevalci besedila 

Nož (ali žaga) 

Velikost skupine:

Do 30 

Čas:

Približno 30 minut 

Opis po korakih:

Priprava:

1. Prebarvajte eno stran plošče z drugačno barvo. 

2. Na eno stran narišite ali naslikajte osebo ali skupino več oseb. Na risbi označite koščke sestavl-
janke (od 5 do 6) in jih razrežite. 

3. Koščke obrnite na drugo stran in na vsakega napišite po en člen iz Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah – lahko tudi poenostavljene različice.  

Vaja:

4. Ko udeleženci stopijo v prostor, dajte vsakemu kos sestavljanke. Nekateri izmed njih lahko dobi-
jo dva ali več, odvisno od velikosti skupine. Pojasnite jim, da je vsakdo izmed njih dobil eno ali 
več človekovih pravic, da pa morajo vsi skupaj predstavljati celo osebo. 

5. Prosite jih, da eden za drugim preberejo, kar je zapisano na njihovem koščku in zapisano razložijo 
(lahko pa za razlago zaprosite koga drugega). 

6. Ko so vsi koščki prebrani, naj iz delčkov naredijo celo osebo tako, da jih obrnejo in sestavijo ses-
tavljanko. 

7. Ko je sestavljanka končana, razpravljajte o tem, zakaj so človekove pravice pomembne in kaj 
pomenijo v praksi. 
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Razmislek in vrednotenje: 

Ali ste razumeli človekovo pravico, zapisano na vašem koščku? 

Kaj mislite, da pomeni za vas v praksi? 

Ali menite, da so človekove pravice pomembne? Zakaj da oz. zakaj ne? 

Ste kdaj imeli občutek, da so bile vaše pravice kršene? 

Če je posamezniku kršena ena izmed pravic ali je zanjo prikrajšan, kakšen mislite, da je učinek na 
preostale pravice, ki mu pripadajo? 

Kakšne bi po vašem bile dolgoročne posledice življenja brez ene ali nekaterih izmed človekovih 
pravic? 

Kakšno je razmerje med našimi človekovimi pravicami in človekovim dostojanstvom? 

Dodatni nasveti:

Če to vajo uporabite na začetku tečaja, lahko na koncu dneva udeležencem koščke sestavljanke 
ponovno razdelite, tako da lahko naslednji dan ponovno začnete s sestavljanjem. Udeleženci 
se bodo spomnili, s čim so se ukvarjali, na ta način pa lahko tudi preverite njihovo navzočnost. 
Na koncu lahko med udeležence razdelite kopije Splošne deklaracije o človekovih pravicah 
(po možnosti, da jih obdržijo) in jih zaprosite, da si vzamejo nekaj minut časa in preberejo 
uvod ali jih vprašate, če bi jo kdo želel prebrati, vključno s prvimi tremi členi, ki vzpostavljajo 
povezavo med človekovimi pravicami in človekovim dostojanstvom. 
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PREDSODKI O MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

Namen:

Ta zabavna vaja je namenjena skupini udeležencev na začetku izobraževalnega  
seminarja, saj lahko na primer ob zaključku prvega dne sproži veliko smeha in  
sprostitve. Njen namen je, preko igre omogočiti vpogled v različna pojmovanja socialne 
izključenosti mladih in jim ponuditi priložnost za spoznavanje njihovih jezikov z gledališkimi tehni-
kami. Vaji bo zagotovo sledila neformalna razprava, še posebej, če je izvedena kot družabna igra po 
večerji.

Pripomočki:

Velik prostor, urejen kot oder 

Papir in pisala 

Velikost skupine:

Od 10 do 40

Čas:

Približno dve uri (ena ura za priprave in ena za skupni del) 

Opozorilo: To vajo je treba izvesti v sproščenem vzdušju, npr. ob koncu dneva ali po večerji. 

Opis po korakih:

1. Vodja najprej pojasni, da gre pri vaji za preproste gledališke tehnike. Tisti, ki se ne počutijo 
dovolj sproščene kot igralci, bodo lahko sodelovali, ne da bi morali zares igrati. Oblikujejo naj se 
nacionalne skupine (do štirje udeleženci na državo), ki bodo imele eno uro za pripravo kratkih 
komičnih prizorov (skečev) o socialni izključenosti v skladu z lastnimi kulturami in v svojem jezi-
ku. Humor je seveda dobrodošel. V drugem delu bodo prizore predstavili preostalim skupinam 
(v prostoru uredite neke vrste oder). 

2. Vodja naj jasno pojasni naslednja pravila: 

• Če se udeleženci ne počutijo sproščene pri gledaliških tehnikah, lahko sodelujejo pri oblikovanju 
prizorov, pozneje pri sami izvedbi pa kot pripovedovalci-prevajalci. 

• Vsaka nacionalna skupina naj točko izvede v svojem jeziku. Pomembno je, da igralci dialoge 
natančno zapišejo (za vsakega igralca na poseben list). 

• Točke naj bodo kratke (ne daljše od ene minute, z uporabo preprostega dialoga). Pri tem ne 
smejo uporabljati rekvizitov ali pripomočkov. 

• Vsaka skupina mora predvideti eno ali dve osebi, ki ne bosta igrali, da bosta v delovnem jeziku 
pripovedovali dialoge. 

3. Skupine v eni uri ločeno pripravijo prizore. Vodja lahko medtem uredi oder, na katerem bodo 
potekale predstave. 

4. Ko so vsi pripravljeni, vodja pojasni naslednja pravila: Prizori se odigrajo eden za drugim. Igralci 
jih odigrajo vzporedno s prevodi. Ko posamezen igralec dokonča stavek, ga pripovedovalec-
prevajalec takoj prevede v delovni jezik, da omogoči udeležencem razumevanje besedila. Da bi 
prevajalcem olajšali nalogo, se uporabljajo kratki stavki. 
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5. Po koncu posamezne točke lahko vodja igralcem dovoli, da po potrebi pojasnijo svojo pred-
stavo, vendar naj razlaga ne bo predolga. 

6. Igralci ostanejo na odru, vodja povabi prostovoljce iz občinstva, da se postavijo za posamezne 
igralce kot sence. 

7. Prizor se nato ponovno odigra s “sencami”. Igralci naj razločno nakazujejo izgovorjavo, medtem 
ko kažejo zapisane stavke svojim “sencam”, da jih te izgovarjajo hkrati. Skeč se ponovno pre-
vede. 

8. Potem se točka odigra še tretjič in sence postanejo igralci ter obratno. “Senca” naj pri izvedbi 
novemu igralcu pomaga pri izgovorjavi (brez pretirane formalnosti), tokrat brez prevajanja. 

9. Nato se lahko odigra še četrtič, tudi brez “senc”. 

10. Tako naj se odigrajo vsi prizori. 

Razmislek in vrednotenje: 

Pri tej igri formalno vrednotenje ni potrebno. Gre za igro za sproščanje, namenjeno spoznavanju 
besed v drugih jezikih. 
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SESTAVLJANKA ČLOVEKOVIH POTREB

Namen:

Ta vaja udeležence pripelje do spoznanja, da tisto, kar imajo sami za pomembno,  
mogoče ni enako tistemu, kar je pomembno za druge, in jih poleg tega spodbudi  
k razmišljanju o tem, da imamo vsi enake temeljne človekove pravice. 

Pripomočki:

Po en velik list papirja za vsakega udeleženca 

Označevalci besedila 

Škarje 

Velikost skupine:

Različna 

Čas:

1 ura 

Opis po korakih:

1. Razdelite med vse udeležence liste papirja in jih zaprosite, da narišejo svoj obris. (Če so listi 
dovolj veliki, se lahko tudi uležejo na papir, da jih nekdo obriše). Udeleženci naj risbe nato 
izrežejo in jih razrežejo na šest koščkov sestavljanke. 

2. Z vsemi udeleženci naredite seznam stvari, ki bi utegnile biti zanje pomembne, npr. hrana, 
prijatelji, zatočišče, ljubezen, izobrazba, stalni prihodek, dobro zdravje, dobro okolje, vera, pri-
jazna družina, ideali, svoboda govora, možnost potovanja, mir, varnost pred diskriminacijo, ..., 
dokler ni na seznamu približno od 25 do 30 stvari. 

3. Udeležence zaprosite, da s seznama izberejo šest pravic, ki se njim v tistem trenutku zdijo 
pomembne. Vsako lahko zapišejo na en kos sestavljanke, ki so jo naredili z razrezanjem svoje 
risbe. 

4. Ko so vsi zapisali po eno pravico na vsak kos svoje sestavljanke, risbe lahko razrežejo. 

5. Zaprosite enega prostovoljca, da pokaže svojo sestavljanko, jo predstavi skupini in pojasni, 
zakaj se je odločil za takšen izbor pravic. Prostovoljec naj eno za drugo našteva izbrane pravice, 
preostalo skupino pa zaprosite, da naj, če zaslišijo pravico, ki so jo tudi sami izbrali, predse 
položijo ustrezen kos svoje sestavljanke. 

6. Ko prostovoljec zaključi z naštevanjem, povprašajte skupino, če je kdo izbral iste pravice ali 
imel skupno kakšno izmed pravic. Pri tem pazite, da ne začnete razprave o tem, ali so potrebe, 
ki jih je kdo izbral, smiselne ali ne. Izbira je v celoti stvar posameznika in zato ne more biti pred-
met razprave. 

7. Zaprosite še naslednje prostovoljce, da skupini predstavijo svojo izbiro pomembnih stvari 
(Zaželeno je, da izberete koga, ki s prvim ni imel nobene ali le nekaj skupnih stvari) in ponovite 
6. korak. 

8. S skupino nato razpravljajte, zakaj ljudje različno dojemamo svoje potrebe. Vprašajte 
jih, če med potrebami/pravicami (bodisi na novo naštetimi ali s seznama) vidijo kakšno, 
ki je absolutno temeljnega pomena za vsako človeško bitje. Naredite seznam takšnih 
pravic in ga nato primerjajte s poenostavljeno različico Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah. 
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Razmislek in vrednotenje: 

Ali se je več vaših potreb prekrivalo s potrebami drugih? 

Ste razumeli, zakaj so se drugi odločili, da so zanje pomembnejše druge pravice? 

Na podlagi česa ste izbrali svoje potrebe? 

Menite, da je vaš seznam drugačen, kakor bi ga naredili pred petimi leti ali nekoč v prihodnosti? 

Ali obstajajo potrebe/pravice, ki se morajo spoštovati pri vseh, brez izjeme? Zakaj je tako, če imamo 
o naših potrebah različna mnenja? 

Dodatni nasveti:

To vajo lahko tudi spremenite s tem, da razdelite med udeležence kartončke z vlogami; npr. 90-
letna babica, begunec, ki išče zatočišče, fant na invalidskem vozičku, poslovnež, študent z nizkimi 
prihodki, brezdomsko dekle, poklicni igralec nogometa, otrok, ki odrašča v indijski sirotišnici, kmet 
iz Venezuele, ipd. Nato udeležence zaprosite, da se poistovetijo z osebo, zapisano na kartončku, in 
ugibajo, katere pravice so zanje najpomembnejše.  
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USTVARJANJE LIKA 

Namen:

Sprožiti pri mladih zavest o vplivu mladinske kulture na neko težavo in kako  
to težavo dojemajo drugi člani družbe oz. kakšen vpliv ima nanje 

Pripomočki:

Zgoščenka s trenutno popularno glasbo in predvajalnik zgoščenk 

Tabla, listi in pisala 

Velikost skupine:

Najmanj 10

Čas:

1 ura

Opis po korakih:

1. Uvodna igra, da se skupina sprosti in spozna. (5 minut). 

2. V ozadju predvajajte zgoščenko s popularno glasbo, da ustvarite vzdušje večernega odpravl-
janja od doma. Na tablo narišite obris osebe (ne da bi določili spol). Udeležence zaprosite, da 
medtem, ko vi rišete, zaprejo oči in se prepustijo glasbi. Pojasnite, kaj se bo zgodilo v nad-
aljevanju ure in razložite, da boste z likom opredelili in proučevali neko težavo. 

3. Zaprosite udeležence, da zaprejo oči. Začnite pripovedovati zgodbo: “Predstavljajte si, da je 
sobota zvečer, ura je osem in mlada oseba se pripravlja na odhod od doma. Pravkar je prišla 
izpod tuša in se začela oblačiti. Resnično se veseli tega večera.” Nato jim zastavite vprašanja 
o liku. Med njimi so lahko naslednja: Kako je osebi ime? Kam se odpravlja? Kaj ima oblečeno? 
Koliko je stara? S kom se odpravlja ven? Kje živi? Kaj počne? Pazite, da boste podrobnosti pre-
pustili njihovi domišljiji. Nato jim recite, da odprejo oči. Recite jim, naj glasno zavpijejo odgov-
ore na vprašanja in v skladu z njihovi odgovori zapolnite podrobnosti na sliki, ostale podatke pa 
zapišite ob rob table. (10 minut)

4. Ko ste izoblikovali lik, z zgodbo nadaljujte tako, da ga postavite v  težaven položaj. Če so težava npr. 
droge, lik lahko postavite v nočni klub, kjer mu ponudijo drogo; če obravnavate problem spolno 
prenosljivih bolezni, lik na zabavi spozna novega partnerja. Konec pustite odprt in prosite skupino, 
da dokonča zgodbo s tem, da našteva, kaj se je zgodilo. Z zgodbo vsi soglašajte. (5 minut)

5. Nato naj si vsi v skupini predstavljajo, da lik poznajo. Prosite jih, da pojasnijo, kdo so in v kako 
so z njim povezani (npr. sem X-ova mama, sem X-ov prijatelj, sem X-ov pes, sem X-ov sosed) ter 
kakšen je njihov odnos oziroma stališče do njega (npr. sem X-ov vzgojitelj. Je zelo prijeten in 
živahen. Zadnje čase me skrbi zanj. Itd.) (10 minut.) 

6. Zaprosite skupino, da oblikuje sprevod vesti. Udeleženci se postavijo v dve vrsti drug drugemu 
nasproti. Vodja prevzame vlogo X-a in se sprehodi med njimi ter se izmenično obrača od enega k 
drugemu. Udeleženci vsak v svoji vlogi dajejo nasvete in pripombe na X-ov položaj. (10 minut)

7. Zatem naj udeleženci ponovno stopijo iz svojih vlog. Povprašajte jih o njihovih lastnih stališčih 
do X-ovega vedenja. Vživite se v položaj. Kako bi se stvari lahko obrnile drugače? Kakšna so 
tveganja in pritiski? (10 minut) 

Razmislek in vrednotenje: 

Pogovorite se o liku in položaju. Sta bila realistična? Kateri deli so resnični in kateri neresnični? Kako 
je s stereotipi? Kakšno bi moralo biti ozaveščanje mladih o tej težavi, da bi bilo odraz realistične slike 
mladinske kulture? (5 minut) 
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8.2  Občutenje socialne izključenosti

ODPADNIKI

Namen:

Interaktivna vaja, ki ob ugotavljanju, kako se odzivamo na zavrnitev in kakšen je  
občutek pripadnosti skupini, proučuje učinke izključevalnega razvrščanja po skupinah  
na posameznika. 

Pripomočki:

Niso potrebni

Velikost skupine:

Najmanj 12. 

Čas:

10 minut

Opis po korakih:

1. Zaprosite prostovoljca, da zapusti prostor. Preostali v skupini naj se po dogovorjenem merilu 
razdelijo v skupine (npr. po pričeski, barvi oči, oblačilih, višini, naglasu,...) (3 minute)

2. Nato odpadnika pokličite nazaj in mu recite, naj ugane, kateri skupini pripada sam. Ob tem 
mora pojasniti, zakaj je prepričan, da je izbrana skupina njegova skupina. Če je razlog, ki ga 
navede, napačen, se tej skupini ne sme pridružiti, čeprav je v resnici izbral pravo skupino. (4 
minute)

3. Nadaljujte z novim prostovoljcem. Glede na razpoložljiv čas, naj se izmenja čim več 
udeležencev. 

Razmislek in vrednotenje: 

Kako se obnašamo, ko smo del skupine? Je lahko zavračati odpadnike? Ali v tem uživamo? 
Sočustvujemo z odpadnikom ali uživamo v občutku moči? (3 minute) 

Dodatni nasveti:

Ta vaja se bolj kakor na pogovor usmerja na občutke in izkušnjo zavrnitve. Lahko pa jo uporabimo, 
če se želimo v razpravi osredotočiti na predsodke ter na to, kako se odzivamo na pripadnost ali 
nepripadnost. Mogoče jo je razviti tudi v študijo o osebnih izkušnjah. 
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UGOTAVLJANJE GESLA 

Namen:

Pri tej skupinski vaji po en član vsake skupine pazljivo opazuje vedenje drugih.  
Njen namen je proučevanje govorice telesa, razvijanje sposobnosti opazovanja  
in posledic skupinskega vedenja na posameznika. 

Pripomočki:

Niso potrebni

Velikost skupine:

Različna

Čas:

25 minut

Opis po korakih:

1. Razdelite udeležence v skupine po štiri ali pet. Po ena oseba iz vsake skupine naj zapusti pro-
stor. Ostali se medtem dogovorijo za neko telesno dejavnost (ali drugo dogovorjeno deja-
vnost), ki jo bodo med razpravo, ko bo oseba, ki je zapustila prostor, ponovno navzoča, vsi 
izvajali. (3 minute)

2. Prostovoljci se nato vrnejo in začnejo pozorno opazovati skupino, ki sledi dogovorjeni tak-
tiki. Ko kdo izmed njih meni, da je ugotovil geslo, ga tudi sam začne uporabljati in se tako 
sporazumevati s skupino. Če se moti, ga skupina še naprej ne bo upoštevala. Zato bo moral še 
naprej opazovati, dokler ne ugotovi pravega gesla in bo s tem sprejet v skupino. (5 minut)

3. Na vrsti je naslednji član skupine. Ob vsaki ponovitvi lahko skupina določi težja in bolj zaplete-
na gesla. (10 minut)

Razmislek in vrednotenje: 

Kako se je tisti zunaj skupine počutil? Kaj je odkril, ko je poskušal ugotoviti geslo? Kako so se 
med vajo počutili drugi člani skupine? V kakšni povezavi je ta proces s tistim, kar se dogaja ob 
vsakodnevnih stikih? Imajo udeleženci kakšne splošne opazke in pripombe na govorico telesa? 
(7 minut)

Dodatni nasveti:

Ta vaja se lahko uporabi tudi za proučevanje besednih gesel v zaprti skupini, da bi videli, kako 
lahko skupina razvije izključevalno rabo jezika. Primer besednih gesel je npr. ta, da se morajo 
vsi izgovorjeni stavki začeti z besedo, ki se začenja na “p”. Skupina lahko tudi poveže besed-
no in telesno geslo. Primer za telesno geslo je lahko, da se mora vsak član skupine, preden 
spregovori z drugimi, najprej spogledati z osebo, ki je določena za vodjo. S to vajo lahko tudi 
presežemo sporazumevanje in proučimo ostale vidike zaprtih skupin. Kako delujejo glede na 
jezik, govorico telesa, obnašanje, vrednote, stil oblačenja, itd.? Kako izgleda poskus pridobiti 
vstopnico za zaprto skupino? Zakaj ljudje potrebujemo zaprte skupine? 
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TEKMA HENDIKEPIRANIH 6

Namen:

Spoznati, kako je, če imaš določene omejitve.   

Pripomočki:

Papir 

Pisala 

Flomaster 

Barva 

Trak za oči 

Vrvica 

Nihalo 

Zamaški za ušesa

Baloni 

Rojstnodnevne sveče 

Velikost skupine:

Od 5 do 40 udeležencev

Čas:

2 uri 

Opis po korakih:

1. Po potrebi skupino razdelite na manjše skupine s po pet do osem oseb. 

2. Skupini pojasnite, da bodo morali v eni uri izpolniti več nalog. Nekatere med njimi bodo skupin-
ske in jih mora opraviti cela skupina brez izjeme. Druge so stalne naloge, kakor npr. balon, ki se 
ne sme dotakniti tal, ali nihalo, ki ne sme obstati. Primeri skupinskih nalog so lahko: 

• Naslikajte skupinski portret. 

• Nihalo mora ves čas nihati. 

• Tek z ovirami (s plazenjem skozi obroč, preko stola, pod mizo, itd.) 

• Izmislite si pesem o seminarju. 

• Na deset sekund si podajajte palico. 

• Na koncu morajo vsi člani skupine imeti klovnovske obraze (naslikane ali maske). 

• Zaprosite udeležence, da z zgibanjem naredijo papirnate čolne. 

• Rojstnodnevna sveča ne sme ugasniti (naslednjo je treba prižgati s prejšnjo). 

• Balon se ne sme dotakniti tal. 
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3. Nekateri v skupini imajo ob tem določene omejitve, imajo npr. prevezane oči, dobijo zamaške za 
ušesa, po dve osebi sta zvezani skupaj, komu ni dovoljeno govoriti v drugem kakor v skupnem 
jeziku, nekdo ne sme reči “da” ali “ne”, drugemu sploh ni dovoljeno govoriti, tretji ne more upora-
bljati svoje desne roke, itd. Ponovno pojasnite, da morajo naloge izpolniti v eni uri in da pri tem 
ne smejo ovirati drugih skupin. 

4. Kljub vsem tem oviram mora skupina izpolniti vse naloge. Vsako skupino mora spremljati po en 
opazovalec, ki preverja, ali skupina upošteva vsa pravila in ali vse naloge izpolnijo vsi njeni člani. 

5. Po preteku ene ure skupina predstavi rezultate svojega dela in se pogovori o tem, kako težko jih 
je bilo izvesti. 

Razmislek in vrednotenje: 
• Kako ste se počutili brez vsakršnih omejitev? 

• Kako ste se počutili z omejitvami? 

• Ste delovali kot skupina? 

• Je skupina pomagala tistim z omejitvami? 

• Ali zaradi omejenosti ti ljudje niso prevzemali pobude? 

• Kakšne omejitve še lahko imamo? 

Vir: Prirejeno po “Revež” (angleško  Underdog), Intercultureel Spelenboek, Centrum van Informatieve spelen, Leuven, Belgium, izvirna 
različica: “Het recht van de sterkste”, Soort zoekt andere Soort, Katholieke Jeugdraad, Chirojeugd Vlaanderen 1992
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REKA7

Namen:

Spomniti odrasle na pritiske, s katerimi se utegnejo soočati mladi. 

Pripomočki:

Trak za oči 

Maskirni trak 

Evidenčni kartončki 

Časopisni papir 

Označevalci besedila 

Velikost skupine:

Od 6 do 30 udeležencev

Čas:

Od 20 do 25 minut

Opis po korakih:

1. Pripravite evidenčne kartončke s predlaganimi vlogami likov (kakor so navedene na koncu). 
Glede na velikost vaše skupine uporabite toliko likov, kakor je potrebno. Zagotovite, da nekdo 
dobi vlogo mlade osebe. 

2. Pojasnite, da kot odrasli pogosto pozabljamo, kaj pomeni biti najstnik, z nasprotujočimi si pritiski 
in vplivi, ki jih doživljamo v življenju. Ta vaja nam omogoča, da razumemo nekatere pritiske, s 
katerimi se mladi soočajo. Z maskirnim trakom določite reko. Po več kosov časopisa zmečkajte 
v kroglo in jih razporedite po reki kot ovire. Bodite izvirni in recite, da gre za aligatorje, skale, 
vodne brzice, itd. Zaprosite prostovoljce za igro vlog. Izberite do deset prostovoljcev in jim 
razdelite kartončke z vlogami. Dajte jim dve minuti časa, da razmislijo o svojih vlogah. Pojasnite, 
da se mladina danes sooča z več nasprotujočimi si vplivi kakor kadar koli prej. Ti pritiski lahko 
vplivajo na odločitve, ki jih mladi sprejemajo, vključno z odločitvami o spolnosti. Prostovoljci 
naj se razporedijo ob obeh bregovih reke. Zaprosite mlado osebo, da stopi najprej in ji zavežite 
oči. Razložite, da morajo drugi liki voditi mlado osebo vzdolž reke in ji pomagati, da se izogne 
nevarnim predelom (aligatorjem, skalam, brzicam, itd.). Dajte jim 10 minut časa, da mlado osebo 
prepeljejo vzdolž reke. Dejavnost zaključite z opornimi točkami za razpravo. 

Razmislek in vrednotenje: 

• Kaj menite o tej vaji? 

• Je bila realistična? 

• Zakaj da in zakaj ne? 

• Kako ste se počutili kot mlada oseba? 

• Ste se s podobnimi vplivi in pritiski kot najstnik soočali tudi sami? Kako ti vplivi prizadenejo najst-
nikovo zmožnost sprejemanja odločitev? 

7  Objavljeno z dovoljenjem Advocates for Youth, Washington, DC,  
http ://www.advocatesforyouth.org/lessonplans/river.htm 
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 Mlada oseba 
Poslušajte vse, ki vas poskušajo voditi vzdolž reke. 

 Mama/oče; krušna mati/krušni oče
Vi najbolje veste. Recite mladi osebi, kaj naj naredi in mislite pri tem na njegove ali njene najbolj-
še interese. Uporabljajte fraze kakor: »Ko sem bil sam tvojih let...« Bodite izvirni v svoji vlogi. 

 Dedek/babica 
Vi najbolje veste. Recite mladi osebi, kaj naj naredi in imejte pri tem v mislih njegove ali njene naj-
boljše interese. Uporabljajte fraze kakor: »Ko sem bil sam tvojih let...« Bodite izvirni v svoji vlogi. 

 Duhovnik (verski vodja) 
Ste moralni vodnik mlade osebe. Bodite izvirni v svoji vlogi.

 Prijatelj 
Ste dober prijatelj. Resnično skrbite za mlado osebo. Bodite izvirni v svoji vlogi.

 Učitelj
Poudarjajte pomen šole. Delite napotke, ko menite, da je primerno. Bodite izvirni v svoji vlogi.

 Socialni delavec 
Mladi osebi svetujte v zvezi z uporabo drog, spolnostjo, družino, šolo, itd. Bodite izvirni v svoji 
vlogi.

 Mediji 
Razmislite o vseh vplivih iz medijev (TV, filmi, revije, itd.) Primeri sporočil iz medijev lahko vklju-
čujejo spolnost, nasilje, denar, itd. Bodite izvirni v svoji vlogi.

 Prijatelj
Ste slab prijatelj. Na mlado osebo slabo vplivate. Bodite izvirni v svoji vlogi.

 Zdravstveni delavec
Svetujte mladi osebi v zvezi z njenim zdravjem in splošnim dobrim počutjem. Pogovarjajte se o 
npr. kajenju, spolnosti, prehrani, teži. Bodite izvirni v svoji vlogi.

Evidenčni kartončki za Reko
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NE SMEJTE SE MI!

To dejavnost lahko uporabite v skupini, vendar je bolj primerna  
za posameznike, saj imajo mladi tako več časa za razmislek. 

Namen:

Spodbuditi razmišljanje o tem, kako je, če se ti drugi smejijo, in oblikovati sposobnost vživljanja 
v drugega, ki bi utegnil biti v enakem položaju. Mlade poleg tega spodbuja k razmišljanju o 
tem, kako se soočiti z ustrahovanjem in koga pri tem prositi za pomoč. 

Pripomočki:

Kopije delovnega lista “NE SMEJTE SE MI!” za vsakega udeleženca 

Pisala 

Velikost skupine:

Različno, idealno posameznik 

Čas:

1 ura

Opis po korakih:

1. Predstavite idejo, da lahko s smehom pri ljudeh povzročimo njihovo nelagodno in neum-
no počutje, kakor tudi izrazimo zadovoljstvo. Pojasnite, da je v tem razlika med “smejati se 
nekomu” in “smejati se s kom”. 

2. Razdelite delovne liste in mlade zaprosite, da razmislijo o tem, kako se počutijo, če se jim 
kdo smeji. To je lahko skupina v šoli, eden od staršev, brat ali sestra. Spodbudite jih, da 
delijo to izkušnjo in na list napišejo, kako se ob tem počutijo. 

3. Pogovorite se, kaj bi oseba lahko naredila, če bi se to ponovilo. Npr. odšla in se zaupala 
odraslemu ali prijatelju. Temu namenite nekaj časa, nato pa naj udeleženci v okvirčke na 
delovnem listu narišejo, kaj bi storili v takšnih položajih.

Razmislek in vrednotenje: 

Pogovorite se o tem, kar so narisali. Bo takšna rešitev rešila problem ali bo povzročila še več 
težav. Recite jim, da naj razmislijo, kaj bi storili, če bi bil zasmehovan nekdo, ki ga ne marajo. 
Bi bil njihov odziv drugačen? Določite posameznike, h katerim bi se lahko v takem položaju 
zatekli po pomoč. 
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NE SMEJTE SE MI!

Kako se počutiš, če se ti ljudje smejijo?  ........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................

Če bi se smejali meni, bi lahko…

Če bi se smejali nekomu drugemu, bi jaz lahko…
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GLEDALIŠČE SLIK 
(Glej tudi spodnji okvirček o Boalu)

Namen:

Pri gledališču slik manjše skupine oblikujejo neme slike oz. prizore resničnih situacij, ki jih je doživel 
kateri izmed članov ali člani skupine. Vaja omogoča v varnem okolju proučevanje čustev in možne 
rešitve. 

Pripomočki:

Niso potrebni

Velikost skupine:

Kakršna koli

Čas:

Spremenljivo

Opis po korakih:

1. Pojasnite ozadje Boalovega dela in kako njegova oblika gledališča vsakomur daje “besedo”, kar 
pa ne pomeni nujno, da mora ta pri tem govoriti. 

2. Skupino zaprosite, da razmislijo o določenem vprašanju (npr. o ustrahovanju, osamitvi, diskrimi-
naciji,..), o katerem imajo močno stališče in ki bi ga lahko ponazorili s posebnim primerom. Nato 
poiščite prostovoljca, da uporabi ta pripetljaj ali izkušnjo kot kipar in določi, koliko oseb bo 
potreboval za ponazoritev zgodbe. Poiščite prostovoljce za žive kipe. 

3. Kipar vsako osebo oblikuje kot lik v svojem prizoru. To lahko naredi tako, da sam prikaže pozo, 
ki naj jo prostovoljec posnema. Če se udeleženci počutijo dovolj sproščene, lahko kipar v želeni 
položaj oblikuje tudi izraz na obrazu in telesne ude. Prepričajte se, da se pri tem nihče ne more 
poškodovati! 

4. Ko je slika dokončana, kipar otrple like zaprosi, da oživijo in na glas povedo svoje misli. To so t.i. 
tokovi misli. 

5. Po vsaki razpravi lahko skupino zaprosite, da oblikuje še sliko možne rešitve iz položaja. 

6. Če čas dopušča in udeleženci to želijo, naj se kot kiparji izmenjajo vsi. 

Razmislek in vrednotenje: 

Vprašajte vse sodelujoče na sliki, kako so se ob upodabljanju lika oziroma prikazovanju posamezne-
ga čustva počutili. Vprašajte opazovalce, kakšni občutki so se jim porajali ob predstavitvi. Je bila 
ta realistična? Če so ji sledile rešitve, so bile te realistične? Končno vprašajte še prvotnega prosto-
voljca, katerega težava je bila predstavljena, kaj je pridobil oz. se naučil pri oblikovanju slike. Takšno 
delo lahko, glede na vrsto težave, vzbudi močna čustva, zato je treba pri njem ravnati z veliko 
rahločutnosti. Vedno zagotovite dovolj časa za umiritev dejavnosti, da tako ponovno vzpostavite 
ravnovesje. 
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Nekaj vrstic o Augustu Boalu in Gledališču zatiranih8 

“Medtem ko se nekateri ukvarjajo z gledališčem, smo v resnici gledališče 
vsi. ”

Brazilski gledališki režiser Augusto Boal je Gledališče zatiranih razvil med leti 1950 in 1960. Želel 
je namreč preoblikovati monolog tradicionalnih predstav v dialog med občinstvom in odrom. 
Boal je eksperimentiral z različnimi oblikami interaktivnega gledališča, v prepričanju, da je dia-
log skupna, zdrava gonilna sila med vsemi ljudmi, da si vsi ljudje želijo in so sposobni dialoga in 
da je zatiranje posledica tega, da se dialog spremeni v monolog. 

Če nam nekdo pokaže sliko ali pove zgodbo o svojih izkušnjah, je neizogibno, da utegnemo to 
zgodbo in njene like odeti v barve lastnih izkušenj. 

Gledališče slik uporablja človeško telo kot orodje za ponazarjanje čustev, idej in odnosov. Preko 
preoblikovanja drugih ali z uporabo lastnega telesa za ponazoritev telesnih položajev lahko 
ustvarite vse, od enoosebnih do številčnih skupinskih slik, ki odsevajo kiparjevo doživljanje 
določenega položaja ali zatiranja. Gledališče slik lahko uporabite tako pri skupinah, ki so 
jim gledališke tehnike znane in jih obvladajo, kakor tudi pri tistih, ki imajo malo ali so brez 
gledaliških izkušenj. Čeprav se ni treba učiti besedila ali nastopa, tehnika pogosto pomaga lju-
dem, da raziščejo lastna čustva in izkušnje v neogrožajočem okolju. Poleg tega je to lahko tudi 
zelo zabavno početje!

S skupino mladih bi npr. lahko na ta način začeli z obravnavo socialne izključenosti. Dva pro-
stovoljca sta povabljena, da oblikujeta nemo sliko ali prizor, v katerem upodabljata lika, ki sta 
drug z drugim v določenem odnosu – eden je npr. lahko dostojen pripadnik družbe, drugi pa 
oseba, ki ima samo sebe za odpadnika ali ga kot takega vidijo drugi. Z dodatnimi liki se v sliko 
lahko vključijo preostali člani skupine – npr. kot opazovalci, mimoidoči ali prijatelji enega izmed 
glavnih likov. Vodja skupine like enega za drugim potreplja po rami in jim s tem da znak, da 
naglas spregovorijo svoje misli. Zelo poučno je lahko tudi, da vse udeležene enega za drugim 
spustite s slike in jim s tem omogočite, da si, preden se vrnejo na svoje mesto, njihovo stvaritev 
dobro ogledajo. 

Ta vaja se lahko na številne načine razvija naprej. Prvotno sliko se lahko postavi pred ostalo 
skupino, ki naj določi kraj srečanja in kdo so posamezne osebe – ime, starost, poklic/vloga, itd. 
Zaprosi se jih, da si zamislijo druge situacije, ki bi lahko privedle do tega istega srečanja. Ko 
naštejejo dovolj različnih situacij, se jih razporedi v manjše skupine z nalogo, da po vrsti upr-
izorijo enega izmed prizorov, vse do zadnje slike.

Zatem se celotna skupina vrne k prvotni sliki. Tiste, ki niso vključeni vanjo, se zaprosi, da situ-
acijo pripeljejo do rešitve. To naredijo tako, da nadomestijo kateri koli lik s slike, tako da ga 
potrepljajo po rami in se nato postavijo v nov položaj, mogoče s tem, da izgovorijo novo misel 
ali stavek. 

Takšne vaje spodbudijo živahno razpravo, ki jo mora vodja usmerjati zelo pazljivo. 

Druga oblika Boalovega dela je gledališče-forum. V bistvu gre za obliko dramskega raziskovan-
ja, ki na prikrito spodbuja razumevanje in učenje, oblikovanje možnih odzivnih strategij ter tako 
spodbuja skupino ali posameznika pri odkrivanju možnih rešitev za določene oblike zatiranja 
ali nastale težave. Po Boalovih besedah forum omogoča, da “spoznavam druge like, druge poti, 
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ki mi bodo v danem položaju dale več moči. Tako se naučim drugačnega vedenja, če me to 
lahko reši zatiranja.” Forum k ničemur ne sili – ne pravi namreč: “To je tisto, kar moraš narediti,” 
reče pa:”Mogoče bi lahko poskusil to ali ono, vendar je končna odločitev tvoja.” 

Forumski prizori so pogosto odigrani kot kratki prizori, ki lahko vključujejo tudi 
oživitev zgoraj predstavljenih mrtvih slik ali podob. Občinstvo si najprej ogleda celo-
ten prizor, ki ga vodi joker. Ta nato občinstvu razloži, da bo prizor odigran ponovno, 
s tem, da mora tokrat tisti iz občinstva, ki želi predlagati drugačno dejanje ali spre-
membo v scenariju, ki bi privedla do boljša rešitve, med izvajanjem zavpiti “STOJ !”. Ta 
oseba iz občinstva lahko potem zamenja igralca in sama poskusi uresničiti svojo idejo 
oziroma pove, kako želi, da se prizor spremeni. Če občinstvo ne želi ustaviti dogaja-
nja, lahko to naredi joker in to potem pozove, da predlaga možne rešitve. Gledališče-
forum ne daje le možnosti občinstvu in ga vključi v dogajanje, temveč tudi ponazarja, 
da vedno obstaja več možnosti in izbir, za katere se lahko odločimo in ki lahko spre-
menijo izid. 

Priporočeno branje:

Boal, Augusto. The Theatre of the Opressed (Gledališče zatiranih) New York : Urizen Books, 1979. 
ponatis: Routledge Press in New York/London, 1982

Boal, Augusto, Games for Actors and Non-Actors (Igrice za igralce in amaterje). New York : Rout-
ledge Press, 1992

Boal, Augusto, The Rainbow of Desire. Selected Articles by Augusto Boal (Mavrica hrepenenja, 
izbrani članki Augusta Boala), New York : Routledge Press, 1995

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

8  angleško. Theatre of the Oppressed



80

8

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

SPREMINJANJE IZIDA 

Namen:

Delo s skupinskimi slikami v manjših skupinah, ki se v danem položaju osredotočajo  
na spremembo položaja nemoči, z namenom proučiti izkušnje občutka nemoči,  
jih vizualno ponazoriti in poskusiti najti možne rešitve ter si predstavljati njihov učinek. Ta pristop 
temelji na delu Augusta Boala (glej zgornja pojasnila o Boalu). 

Pripomočki:

Niso potrebni

Velikost skupine:

Različno, manjše skupine po tri 

Čas:

50 minut

Opis po korakih:

1. Udeležence zaprosite, da si vsak zase zamislijo po en dogodek, pri katerem so se počutili 
nemočne in nesposobne narediti kar koli. Lahko gre za položaj, ki so ga neuspešno želeli spre-
meniti ali pri katerem bi želell dosegli drugačen izid. (5 minut)

2. V skupinah po tri izmenično vsak član s preostalimi oblikuje tri skupinske slike, ki ponazarja-
jo začetek, sredino in konec dogajanja. Koga predstavljajo, naj jim pojasni le, če so resnično 
zmedeni glede tega, kakšna je njihova vloga na skupinski sliki. (10 minut)

3. Ko so vse skupine pripravile nize skupinskih slik za vsakega njihovega člana, izberejo eno izmed 
teh zgodb, da bodo z njo delali. Slike izbrane zgodbe nato ponovite in tokrat dodajte po eno 
izrečeno misel za vsakega izmed likov, t.j. po eno misel na posamezno sliko. Vrstni red izgovor-
jenih misli naj bo določen vnaprej. 

4. Zgodbo nato naprej dopolnjujte tako, da skupinsko sliko in misli preoblikujete v tri kratke odi-
grane prizore, ki vsak zase ne smejo biti daljši od ene minute. Vsaka oseba pretvori svoje misli v 
stavek, ki ga poveže z ustreznim telesnim gibom. (5 minut)

5. Skupine naj se nato zberejo in predstavijo svoje delo. Za prikaz izberite eno izmed skupin. Vzem-
ite skupinsko sliko, pri kateri se zlahka prepoznata tiran in zatirana oseba, s katero sočustvujemo. 
Preostanek skupine vprašajte za predloge, kako bi nemočna oseba lahko ravnala, da bi spreme-
nila položaj. Predlagane rešitve nato preizkusite tako, da tisti, ki ima določen predlog, vstopi v 
igro na mesto osebe, katere ravnanje bi želel spremeniti. S tem postopkom nato nadaljujte z 
vsemi zgodbami, kot ena skupina oziroma kot dve, ki se na koncu združita in sta druga drugi 
občinstvo. (15 minut)

Razmislek in vrednotenje: 

Kakšen je učinek posameznih dejanj na izid? V kakšni povezavi je ta vaja z življenji udeležencev? Kaj 
se pri tem delu lahko naučijo? (5 minut)

Dodatni nasveti:

Pomembno je, da skupina oblikuje izvirne alternative za odziv nemočne osebe in ne da njeno 
ravnanje le kritizira. Skupina bo prej zmožna najti rešitve, ki jih posameznik sam ne vidi. 
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RAZGLEDNICE 

Praktična vaja za obravnavanje socialnih krivic in odzive nanje v manjših skupinah

Namen:

Namen te vaje je, da ob vizualnih podobah proučuje posamezne primere socialnih krivic in 
možen ter ustrezen odziv nanje. 

Pripomočki:

Razglednice, z danimi ali z vašimi lastnimi primeri

Velikost skupine:

Manjše skupine od 3 do 5 

Čas:

40 minut

Opis po korakih:

1. V manjših skupinah razdelite vsakemu udeležencu po eno razglednico. Lahko preslikate in 
izrežete primere z naslednje strani ali pa si jih izmislite sami. (Glej zapiske). Vsako skupino 
zaprosite, da pripravi serijo nemih skupinskih slik, ki ponazarjajo sporočilo razglednice. Ob 
vsaki sliki naj ustvarijo zvočni efekt, za katerega menijo, da označuje na njej prevladujoče 
čustvo ali občutek. (15 minut)

2. Skupine druga drugi predstavijo svoje slike. Občinstvo ob vsaki navede, kaj bi lahko bilo 
napisano na razglednici. Šele nato upodabljajoča skupina prebere svojo razglednico. (15 
minut)

3. Nekaterim skupinam se bo mogoče zdelo, da niso najbolje razumele bistva svoje razgled-
nice ali da je bila njihova slika napačno razumljena. Te skupine se lahko vrnejo in na podlagi 
predlogov iz občinstva poskusijo spremeniti svoje delo. (Za to je potreben dodaten čas.) 

Razmislek in vrednotenje: 

Kaj menijo skupine o težavah, izpostavljenih na razglednicah? Kaj bi ukrenili, če bi bili sami v 
podobnem položaju? Se podobne stvari dogajajo tudi danes? Če da, kako se nanje odzivajo 
posamezniki? Če bi morali udeleženci z enim stavkom povzeti vsako izmed razglednic, kakšen 
bi bil ta stavek? (10 minut)

Dodatni nasveti:

Pomembno je, da voditelj izbere razglednice, ki obravnavajo za skupino primerno težavo. Sku-
pina bi lahko svoje delo razvijala naprej in oblikovala lastne razglednice ali plakate. 
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Razglednice: trije primeri

Če dajem hrano revnim, 
me razglasijo za svetnika. 

Če vprašam, zakaj revni hrane nimajo,
me razglasijo za komunista. 

– Dom Helder Camara, Brazilija

Krivi smo za mnoge napake in mnoge 
pomanjkljivosti,  toda naš največji zločin je, 
da smo zapustili naše otroke, zanemarili izvir 
življenja.  
Mnoge stvari, ki jih potrebujemo, lahko 
počakajo. 
Otroci ne morejo. V tem trenutku 
se oblikujejo njihove kosti, dela njihova kri in 
razvijajo njihovi čuti. Njim ne moremo 
odgovoriti z “Jutri”. Njihovo ime je “Danes”. 

– Gabriela Mistral, pesnica in dobitnica 
Nobelove nagrade iz Čila

Najprej so prišli iskat Žide in nisem se javil, 
ker nisem bil Žid. 
Potem so prišli po komuniste  
in nisem se javil, 
ker nisem bil komunist.
Nato so prišli po sindikaliste  
in nisem se javil,
ker nisem bil član sindikata. 
Nato so prišli pome 
in nikogar ni bilo, ki bi se javil zame. 

– Martin Niemöller, žrtev nacistov 

RAZGLEDNICA

RAZGLEDNICA

RAZGLEDNICA
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8.3  Grajenje zaupanja in samozavesti

Opozorilo 

Pri naslednjih igrah gre za grajenje zaupanja v skupini, oblikovanje občutka pripadnosti ter krepitev sodelo-
vanja in zaupanja in zahtevajo izredno zbranost. Predstaviti in izvajati jih je treba zelo skrbno, tako da se 
udeleženci v celoti zavedajo, čemu so namenjene. Varnost udeležencev mora biti vaše glavno vodilo. 

ZAUSTAVITE PADAJOČE 

Opis po korakih:

1. Zberite se naokrog v strnjen krog. Ena oseba se prostovoljno javi, da gre v  
sredino kroga. Drugi ostanejo v krogu z rokami iztegnjenimi predse, rahlo  
pokrčenimi nogami eno pred drugo. Prostovoljec zapre oči in se spusti v padec, pri čemer 
naredi svoje telo trdo, drugi pa ga ujamejo in zadržijo.

2. Na začetku naj ima skupina roke iztegnjene čim bolj proti sredini, tako da oseba na sredi ne 
bo imela občutka, da bo padla daleč. Ko zaupanje narašča, se lahko krog postopoma širi. 

3. Menjajte se v krogu tako, da pridejo na vrsto vsi. 

4. Bodite pozorni, da je dovolj oseb, da lahko nekoga zadržijo, še posebej, če je v sredini težja 
oseba. 

TEK Z ZAVEZANIMI OČMI 

Opis po korakih:

1. Vse udeležence razporedite na en konec prostora. 

2. Poiščite prostovoljca, da mu zavežete oči in ga postavite na drugi konec sobe. Ta nato steče 
proti drugemu koncu prostora, kjer stojijo ostali. 

3. Skupina mora biti pripravljena, da ga previdno ujame. 

4. Stati morajo v polkrogu in zavpiti “Stoj!”, preden tekač priteče do drugega konca sobe in se 
začne zaustavljati. 

5. Spodbujajte udeležence, da do klica skupine tečejo čim hitreje in zaupajo, da bo skupina 
resnično preprečila, da bi se zaleteli v zid.  
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PREPUSTI SE NAM 

Namen:

Ta vaja je primerna za manjše skupine mladih, s katerimi že imate izkušnje. Je dobra iztočnica 
za začetek delavnice o pozitivnih odnosih, prijateljstvu in grajenju zaupanja. Namen vaje je, 
da udeleženci spoznajo občutek, da ti drugi zaupajo in da sam zaupaš drugim. Spodbuja jih 
k razmišljanju o tem, kako njihova lastna dejanja vplivajo na druge in kako je biti v nasprotnem 
položaju.

Pripomočki:

Dobro poznavanje terena, da lahko določite prostor, ki omogoča pot z ovirami, po kateri bodo 
mladi vodili drug drugega 

Trak za oči 

Velikost skupine:

Do 12 

Čas:

Različen, odvisen od števila udeležencev 

Opis po korakih:

1. Zaprosite mlade, da izberejo prostovoljca. Dobro je, da sami vodite ta del, če menite, da bi bil 
sicer kdo v to prisiljen. Razložite jim, da je bistvo te vaje spodbuditi zaupanje med njimi in da 
prevzamejo odgovornost za lastno ravnanje ter varnost drugih. Recite jim, da naj, če se bodo v 
katerem koli delu igre počutili resnično neprijetno, to povedo, in skupina se bo ustavila. 

2. Prostovoljcu recite, da stopi naprej in mu zavežite oči. Prepričajte se, da ničesar ne vidi in ga 
prosite, da opiše svoje počutje. 

3. Prostovoljca s še vedno zavezanimi očmi odpeljite do prostora, ki ste ga izbrali za vajo. Tam 
izberite koga drugega iz skupine, da ga vodi naprej. Pojasnite, da je vloga preostale skupine 
ta, da pomaga mladi osebi z zavezanimi očmi. Pomagajte mladim pri določanju izbrane poti. 
Zaprosite jih, da delijo svoje občutke, še posebej če tistemu, ki je zadolžen za vodenje prosto-
voljca, popusti zbranost in ne upošteva njihovih navodil. Nato potek obrnite. 

4. Skupino bi lahko razdelili tudi v pare, ki se pri vaji izmenjajo v obeh vlogah – voditi in biti 
voden. 

Razmislek in vrednotenje: 

Potem ko pridejo na vrsto vsi, skupino zaprosite za povratno informacijo. Kako so se počutili, ko so 
bili od nekoga odvisni? Je bilo bolje biti voden ali biti vodja? Je bilo kaj drugače, če so partnerja 
lahko izbrali sami? Kako so se počutili, če so dobili napačno informacijo? Igra lahko traja poljubno 
dolgo, odvisno tudi od izbranega terena. 
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ZAVOZLAJTE SE!

Namen:

Ta skupinska igra je dober uvod v začetek delavnice o zaupanju in prijateljstvu in mlade spodbuja k 
sodelovanju za dosego skupnega cilja. 

Pripomočki:

Niso potrebni

Velikost skupine:

8 udeležencev ali več 

Čas:

20 minut

Opis po korakih:

1. Skupini recite, da se postavi v krog, stoječ drug ob drugem, a ne tako tesno, da bi se med seboj 
dotikali. 

2. Nato naj vsak prime za roke po dva člana kroga, vendar ne svojih neposrednih sosedov. To je 
veliko težje, kakor se zdi! 

3. Temu namenite približno deset minut, da se vsi razporedijo in preverite, da nihče ne goljufa in 
da vsak za roke drži po dva udeleženca. 

4. Ko zaključijo, naj ostanejo na svojih mestih. Oglejte si obliko, v kakršno se je spremenil krog. 

5. Nato naj se odvozlajo in ponovno oblikujejo krog. Vendar pri tem ne smejo spustiti rok! 

6. Na koncu naj bi bila skupina ponovno razporejena v krog, pri čemer pa ne bodo nujno vsi obrn-
jeni v isto smer. 

Razmislek in vrednotenje: 

Čeprav je ta vaja mišljena za ogrevanje, je lahko koristno, da skupino povprašate, kakšna se jim 
je zdela izkušnja. Jim je bilo prijetno? Kako se so počutili v tako blizu? To lahko uporabite kot 
iztočnico za pogovor o vprašanju osebne svobode in razlik med kulturami.
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SAMOZAVEST– POMEN OBČUTKA BITI CENJEN 

Namen:

Za samozavest mladih je pomembno, da imajo občutek, da jih ljudje, ki jim nekaj pomenijo, 
spoštujejo, in da se sami spoštujejo in cenijo. Pomanjkanje obojega lahko vodi v frustracije in 
napadalno vedenje. Ta delavnica je mišljena kot uvod v krepitev samozavesti.

Pripomočki:

Kopije delovnega lista OBČUTEK SPOŠTOVANJA 

Pisala 

Velikost skupine:

Različna

Čas:

Najmanj 1 ura

Opis po korakih:

1. Začnite s predstavitvijo ideje samozavesti in občutka zadovoljstva s samim seboj. 
Razdelite delovne liste in pisala. Če veste, da udeleženci s težavo berejo in pišejo, jim 
vsebino lista preberite, za odgovore pa uporabite slike ali sami zapisujte njihove odgov-
ore. 

2. Pomagajte udeležencem pri razmišljanju o vprašanjih na listu. Če menijo, da se ne morejo spom-
niti odgovorov, jim predlagajte, da razmislijo, kdaj so se nazadnje zaradi koga počutili srečne 
ali ljubljene. Nato lahko poskusite z zastavljanjem kratkih vprašanj temo razširiti in spodbuditi 
razmišljanje o njej. 

Razmislek in vrednotenje: 

Ko so udeleženci liste izpolnili, skupaj povzemite, kar so napisali. Še posebej naj razmislijo 
o tem, kar so napisali na koncu. Mladostnik lahko npr. napiše, da se počuti spoštovanega in 
cenjenega, ko ga mama pohvali, in da to doseže, na primer “odidem stran, ko moj brat začne 
s prepirom, namesto, da ga udarim, kar mamo razburi.” Skupaj naredite načrt, kako doseči 
nekatere izmed teh ciljev. Da bi proslavili dosežke in določili nove cilje, redno preverjajte 
dogovorjeno.
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Delovni list OBČUTEK SPOŠTOVANJA

Ljudje, ki mi vzbujajo dober občutek o samem sebi, so ... ,  

......................................................................................................................................... 

ker ...  ..............................................................................................................................

Da me to osrečuje, jim pokažem z ...  ...........................................................................

TO SEM JAZ

Stvari, zaradi katerih se počutim dobro glede sebe, so

1.  ................................................................................................................................................................................

2.  ................................................................................................................................................................................

3.  ................................................................................................................................................................................

Stvari, s katerimi lahko to dosežem, so

1.  ................................................................................................................................................................................

2.  ................................................................................................................................................................................

3.  ................................................................................................................................................................................

Zadnjič sem se čutil spoštovanega ... 

.......................................................................

sem se počutil ... 

.......................................................................
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VSAK IMA SVOJE SPOSOBNOSTI – OCENJEVANJE OSEBNOSTI

Namen:

Vajo je kot del daljšega tečaja treba izvesti na začetku in na koncu. Njen namen  
je, da se udeleženci zavejo svojih sposobnosti in tega, česa (zaenkrat) še niso zmožni. 

Pripomočki:

Dolg trak papirja (d 5 do 10 metrov) z lestvico od 1 do 10 

Velikost skupine:

Od 6 do 30 udeležencev

Čas:

Dvakrat 20 minut in čas za končno oceno (posebej po drugi izvedbi) 

Opis po korakih:

1. Udeležencem razložite, da lestvica kaže njihove osebne sposobnosti in da naj vsak zase iskreno 
oceni, če mora nekatere sposobnosti še pridobiti (1) ali so te že zdaj povsem zadovoljive (10). 
Pojasnite jim tudi, da boste vajo ponovili tudi na koncu tečaja, da bi ugotovili razlike, bodisi ker 
so udeleženci pridobili določene veščine oziroma so ugotovili, da imajo sposobnosti, za katere 
dotlej niso vedeli. Poudarite, da nikogar ne boste sodili po doseženem mestu, saj je vaja namen-
jena zgolj njim samim. 

2. Skupini preberite eno trditev in udeležence zaprosite, da se razvrstijo vzdolž traku. Če se z izjavo 
popolnoma strinjajo, naj se postavijo na točko 10, če menijo, da se z izjavo ne morejo poistove-
titi, naj gredo proti 1 ali se postavijo nekam vmes. 

3. Nekaj udeležencev prosite za pojasnila o izbranem mestu, vendar nikogar ne silite, da bi rekel 
kaj, česar ne želi. 

4. Vajo ponovite z več trditvami. 

5. Na koncu tečaja vajo ponovite in udeležence povprašajte, če se je od uvodne vaje kaj spremenilo. 

Primeri trditev:
• Zelo dobro znam sodelovati z drugimi. 
• Sem naravni vodja. 
• Dober sem v izražanju mnenja. 
• Dober sem v sprejemanju mnenja. 
• Znam pomagati drugim. 
• Sem izviren in imam vedno nove ideje. 
• Sem zelo potrpežljiv. 
• Dober sem v nastopih pred skupino. 
• Dober sem v načrtovanju. 
• Imam dober smisel za humor.

Razmislek in vrednotenje: 
So je vaš položaj pri drugem poskusu veliko spremenil v primerjavi s prvo vajo? 
Ste pridobili kakšne sposobnosti oziroma znanja? 
Ste pri katerem izmed vprašanj podcenjevali samega sebe? 
Ste pri kakšnem vprašanju samega sebe precenili? 
Ste se več naučili o samem sebi ali o drugih? 
Se vam je bilo težko omejiti v vaši oceni (če je bilo to potrebno)? 
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8.4  Reševanje sporov

PISMO VESOLJCU: SPOR JE...? 

Namen:

Velika skupinska vaja, ki obravnava pomen besede spor. Njen namen je razjasniti,  
kaj spor pomeni in v okviru skupine poiskati različne odzive nanj ter poskusiti najti  
skupno definicijo spora.

Pripomočki:

Velik list papirja 

Pisala 

Velikost skupine:

Od 12 do 20 udeležencev

Čas:

35 minut

Opis po korakih:

1. Razdelite velik list papirja v stolpce in nad vsakega napišite eno črko abecede. Za namene te 
vaje izberite črke od A do H. 

2. Udeležencem recite, da naj vsak zase razmišljajo o besedah, ki so povezane s sporom. Vsak 
naj poskusi najti vsaj eno besedo za vsako črko (npr. A: agresiven, B: besen,...) Izberite nekoga, 
da zapisuje navedene predloge ali pa jih vsak udeleženec sam dodaja na seznam. V tej fazi ni 
nobene razprave o tem, zakaj so bile izbrane posamezne besede. (5 minut)

3. Ko je seznam narejen (dobro je, da za to določite časovno omejitev), si udeleženci lahko zastav-
ljajo vprašanja o izbranih besedah – o njihovem pomenu, kako so povezane s sporom, itd. 
Vendar morajo to početi brez vsakršnega obsojanja. (3 minute)

4. Udeleženci se nato razdelijo v pare ali skupine po tri in izberejo eno črko s seznama. (Najbolje 
je, da ima vsak par oz. skupina drugo črko.) Nato napišejo kratko sporočilo zunajzemeljskemu 
bitju, ki še nikoli ni slišalo za spor, kaj to je. Vsaka skupina pri tem uporablja besede, navedene 
pod njihovo črko. Sporočila nato predstavijo skupini. (10 minut)

5. Udeleženci se potem na novo prerazporedijo v skupine po štiri oz. pet. Tokrat naj si izmislijo 
kratke definicije spora v obliki slogana, ki bi se vse lahko začele z: “Spor je......”. Nato naj vsaka
skupina razmisli, kako bi svojo definicijo predstavila čim bolj izvirno. To lahko storijo npr. v
obliki skupinske slike. Za takšno predstavitev je potreben dodaten čas. (10 minut)

Razmislek in vrednotenje: 

Ko je skupina ponovno zbrana, se udeležence zaprosi, da vsak zase razmislijo o svojem doživljanju 
odnosov med člani skupine. Kako je skupina napisala svoje pismo vesoljcu? Na kakšen način je 
skupina dosegla soglasje o definiciji? So bili začudeni nad definicijo kakšne druge skupine? Je bilo
težko priti do slogana o sporu? Na voljo so še druga vprašanja, ki jih lahko zastavite. So se iz te 
vaje naučili kaj o sporu? So jim stvari zdaj bolj jasne? Ali menijo, da je bil spregledan kateri izmed 
ključnih vidikov? (7 minut)

T-kit 
o 

socialnem vključevanju



90

8

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

POIMENUJ TA OBČUTEK!

Namen:

Ta igra spodbuja mlade k prepoznavanju njihovih občutkov v različnih okoliščinah in rešitev, s 
katerimi bi se izognili napetostim in nasilju. Igra je namenjena podpori mladim v procesu pre-
poznavanja občutkov in analiziranja težav ter morebitnih načinov njihovega reševanja.  

Pripomočki:

Kopija delovnega lista z naslovom POIMENUJ TA OBČUTEK!, ki ga zgibate v harmoniko tako, da je 
na začetku viden samo prvi del besedila.

Velikost skupine:

Različna

Čas:

1 ura

Opis po korakih:

1. Vajo začnite s pogovorom o široki paleti človekovih občutij. Omenite, da se nekatera izmed 
njih včasih ne skladajo z našim pojmovanjem nastalega položaja ali pa jih mi narobe 
razumemo. To lahko vodi k temu, da težave ostanejo nerešene ali postanejo celo večje, mi pa 
se čutimo vedno manj sposobni soočiti z njimi. Recite mladim, naj se spomnijo na položaj, 
ko je težava postal večja, ker so ali niso ukrepali. Kakšnih občutkov se v zvezi s tem spomin-
jajo?

2. Razdelite jim zgiban list z naslovom POIMENUJ TA OBČUTEK!, pri čemer naj bo vidno samo 
prvo besedilo. 

3. Članom skupine recite, naj si preberejo okoliščine in razmislijo o zadevah z vrha lista. Če se 
vam zdi, da bo naloga za skupino pretežka, mladim raje sami preberite vsa besedila.

Razmislek in vrednotenje:

Prizadevajte si za odziv na vsak položaj. Ali vsi člani skupine o težavi razmišljajo na enak način? 
Imajo enake občutke? Se je lahko ali težko domisliti rešitev? 

Navdušite skupino, da si sama izmisli nekaj primerov in jih nato obravnava v skupinskem delu.
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 POIMENUJ TA OBČUTEK!

Pri vsaki izmed spodnjih položajev imejte v mislih:

V čem je težava?

Kakšen je občutek?

Kaj  lahko storimo?

1. Prijatelj vedno dobi več žepnine kakor ti. To ni pravično! Tvoja mama je tako zlobna, da ti 
predlaga, da za višjo žepnino postoriš še kaj okoli hiše!

2. Oče je zapustil družino in se preselil k novi prijateljici. Obljubil ti je, da boš ob koncih tedna 
lahko pri njima, zdaj pa njegova prijateljica pravi, da ni dovolj prostora zate.

3. Sošolec na igrišču zmerja tvojega brata in grozi, da bo pokvaril njegov invalidski voziček.

4. Prijatelj je zmagal na šolskem umetniškem natečaju. Resnično ti je dovolj, saj si prepričan, da 
je to krivično. Veš, da je bil tvoj izdelek boljši!

5. Tvoje narečje se razlikuje od narečja tvojih sošolcev. Eno izmed deklet te zaradi tega  izziva, 
tako da se posmehujejo še ostali. Med tvojim zagovarjanjem se spakuje, tako da se drugi še 
bolj posmehujejo.

6. Razred po tvoji krivdi po končanem pouku ne sme domov. Vsi ti govorijo, da vstani in priznaj 
krivdo.    
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JEZA IN NASILNO VEDENJE

Namen:

Naslednja vaja je uvod v obvladovanje jeze in nasilniškega vedenja. Čeprav gre  
za obsežno in specializirano področje, ponuja ta vaja osnovno razumevanje in  
daje navodila za delo z mladimi v morebitnih težkih položajih.

Pripomočki:

Dva kartona formata A4 z napisom JEZEN SEM, NISEM JEZEN, ki jih obesite na nasprotni steni

Papir za tablo

Flomastri

Kopije kartončkov za igro vlog “jeza” 

Velikost skupine:

Od 8 do 12 udeležencev

Čas:

3 ure in 10 minut

Opis po korakih:
To me dela jeznega! (20 minut)

1. Ta vaja za ogrevanje je uvod v učno uro, ki nam skuša dopovedati, da je jeza čustvo, ki ga je 
zmožen vsakdo. Vsak se razjezi, če nek položaj v njem sproži določen občutek oziroma misel. 
Odziv je lahko neposreden, lahko pa je posledica preteklih izkušenj. Prostovoljci bodo začeli z 
razmišljanjem o različnih osebnih odzivih z analiziranjem odgovorov in skupinsko razpravo.

2. Skupini razložite, da boste prebrali o nekaterih položajih, ki bodo ali ne bodo prebudili občutka 
jeze v njih. Seznanite jih z napisoma JEZEN SEM in NISEM JEZEN in jih prosite, naj se razporedijo 
pred njiju v skladu s svojimi občutki.

3. Spodbujajte skupino, da bo pri odzivanju kar najbolj odkrita. Ponovno izpostavite, da je jeza 
občutek, enakovreden ostalim, in da se v nekaterih situacijah upravičeno počutimo jezne.

4. V nadaljevanju dejavnosti preverite potek dela. Zakaj določene situacije izzovejo jezo? Kaj imajo 
skupnega? Na primer: Se večina razjezi zaradi nesramnosti ali nespoštovanja?

Prepoznava signalov (30 minut)
1. Skupino razdelite na dva dela in v obeh skupinah določite zapisnikarja in predstavnika skupine.
2. Naloga vsake skupine je, da navede deset fizioloških znakov, ki se pojavijo kot reakcija telesa na jezo.

Oporne točke:
- zardevanje
- potenje rok
- žuganje s kazalcem
- vdor v zasebni prostor
- kričanje/preklinjanje

3. Povabite skupini, da se srečata v istem prostoru in recite predstavnikoma, naj povzameta razpra-
vo, ki je potekala znotraj njunih skupin. Spodbujajte skupino, da začne razpravljati o navedenih 
znakih. Jih je bilo lahko našteti? Ali skupina prepozna te občutke? Vprašajte člane skupine, kako 
hitro bi prepoznali znake jeze pri mladem človeku. 
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Reševanje sporov (20 minut)

1. Predstavite idejo o tem, da je za rešitev spora treba:

- Prepoznati znake – umaknite se mladi osebi in se prepričajte, da ne vdirate v njen prostor. Post-
avite se blizu vratom, vendar se ne pustite zapreti.

- Poslušati – pozorno poslušajte, kaj govori in ne motite s svojimi opazkami ali mnenji.
- Razmisliti – razmislite o tem, kar vam je mlada oseba povedala in ji dajte vedeti, da razumete. 

Razjasnite dejstva in postavite dodatna vprašanja, da bi razpršili jezo in spodbudili mlade, da 
povedo, kaj je narobe. 

- Razrešiti – skupaj z mlado osebo sporazumno poiščite rešitev ali najustreznejši ukrep. Položaj se 
morebiti ne bo dosti spremenil, pa vendar bodo mladi dobili občutek, da se nekaj premika. To 
prav tako pomaga mladim, da vzamejo stvari v svoje roke. 

Če vam ne uspe, se umaknite na varno.

Prostovoljce morate prepričati o tem, da od njih nihče ne zahteva, da se bodo izpostavili nevarnos-
ti ali se z mladimi fizično spopadli. Ta vaja naj služi prepoznavanju znakov in omilitvi položaja, in
če vse ostalo spodleti, umiku. Dodatno lahko poudarite, da se prostovoljci niso odrekli temeljnim 
človekovim pravicam do varnosti in zaščite ter poskrbite za to, da bo ljudem na voljo telefonska 
številka lokalne policije in dežurnega vodje projekta, če položaja ne bodo obvladali.

Praktični del (90 minut)

1. Z uporabo igre vlog jih seznanite z idejo o delu v težavnih situacijah. Cilj tega je pridobiti zau-
panje in priložnost, da v varnem okolju uporabijo nova znanja.

2. Prostovoljce razdelite v skupine po štiri. Dva bosta prostovoljna mladinska delavca, preostala dva 
pa bosta prevzela vlogo mladih, ki jih želijo pritegniti k projektu. Vsem skupinam razdelite enak 
sestavek.

3. Za pripravo na igro vlog jim dajte na voljo trideset minut časa, pri čemer tistim, ki so v vlogi 
mladih, namignite, naj mladinskim delavcem povzročajo čim več preglavic!

4. Ko boste opazili, da so igro vlog odigrali, jih prosite, naj prenehajo z igranjem in v istih skupinah 
odgovorijo na naslednja vprašanja:

• Kaj mlade razjezi?
• Je jeza posredna ali neposredna?
• Je spor rešljiv?
• Naredite načrt za omilitev položaja.

5. Na koncu prosite skupini, da se ponovno združita in primerjata načrte. Skupini povprašajte o 
njunih ugotovitvah in ju spodbujajte, da tudi druga drugo temeljito izprašata.

Oporne točke:
• S kakšno lahkoto oz. težavo ste zagovarjali svoje stališče?
• Vam je stališče mlade osebe lahko všeč?
• Ste obupali ali bili razočarani? 
• Vam je uspelo doseči dogovor o rešitvi spora?

Ostati na varnem (30 minut)

1. Ostanite v veliki skupini, zaradi obvladovanja jeze in nasilnega vedenja razdelite varnostne 
napotke.

Oporne točke:
• Poslušajte, kaj vam imajo mladi povedati.
• Pozorno spremljajte govorico telesa.
• Ocenite nevarnost, ki bi vam in ostalim pri izvedbi te vaje lahko pretila.
• Ukrepajte – rešite spor ali se umaknite. 
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TO ME DELA JEZNEGA!
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V čakalni vrsti se nekdo postavi pred vas. Izgubite ključ od stanovanja.

Nekdo vas zadržuje, zato zamujate. Nekdo žali vašo družino.

Slučajno slišite, da nekdo kritizira vaše delo.
Neprestano vam zvoni telefon, ko pa se oglasite, 
se nihče ne javi.

Mudi se vam domov, vi pa ste obtičali v 
prometnem zastoju.

Skupina mladoletnikov vam je zaprla pot do 
mesta.

V trgovini vam zmanjka drobiža.
Prijatelj si od vas neprestano izposoja denar,  
ki ga nikoli ne vrne.

Ne ulici vidite, da nekdo grdo ravna z živaljo.
V natrpanem prostoru se po nesreči zaletite v 
nekoga, ta pa vas, kljub opravičilu, nadere.

Poveste svoje mnenje, pa se vam nekdo zasmeji 
in reče, da vendarle ne bodite smešni.

V časopisu preberete, da so pretepli otroka.

Vaša priljubljena nogometna ekipa izgubi tekmo. Obtoženi ste nečesa, česa niste zagrešili.

Ujamejo vas pri laži.
Kupili ste pokvarjeno blago, pa vam ga v trgovini 
nočejo zamenjati.

Za eno številko zgrešite glavni dobitek na loteriji.
Ravno vam je uspelo zaspati, ko vas zbudi 
hrupna glasba sosedov.

Nekdo vas neprestano prosi za nekaj, česar zanj 
ne želite storiti.

Želite telefonirati, pa na mobilnem telefonu 
nimate dovolj dobroimetja.
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Samanthi je bil pred dvema tednoma prepovedan vstop v vaš disko, ker je začela s prepirom. 
Zvečer pride in zahteva, da jo spustite noter.

Zak in Isaac igrata biljard. Zak po pomoti oplazi črno kroglo in začne kričati na Isaaca, da se je 
zaletel vanj.

Opazite, kako Jake na stopnišču pred mladinskim klubom prazni pločevinke piva. Opozori-
te ga na to, da klubska pravila prepovedujejo pitje alkohola in ga prosite, naj gre drugam. V 
odgovor glasno zakriči: “Saj živimo v svobodni deželi, kajne? Zato lahko sedim tu, če hočem!”

Cerys joče na stranišču, ker se Tanya dobiva z njenim bivšim fantom. Ko jo vprašate, kako se 
počuti, vam reče, da odje.... in se brigajte zase!

KARTONČKI ZA IGRO VLOG

T-kit 
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socialnem vključevanju
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8.5  Oblikovanje partnerstev

PAPIRNATI STOLPI 

Namen:

Ta začetna dejavnost za utrjevanje skupine spodbuja partnersko delovanje  
in skupinsko delo. 

Pripomočki:

Časopisi 

Lepilni trak

Ura 

Velikost skupine:

Različna 

Čas:

15 minut za dejavnost 

10 minut za razmislek in vrednotenje 

Opis po korakih:

1. Mlade razdelite v skupine s po največ šestimi člani. 

2. Razložite jim, da bi želeli, da si zamislijo in nato zgradijo papirnate stolpe. Cilj je, zgraditi najvišji 
možni stolp, ne da bi se le-ta podrl. 

3. Pojasnite, da morajo pri načrtovanju sodelovati vsi člani in da ne smejo graditi brez dovoljenja 
cele skupine. 

4. Razdelite časopise in lepilni trak. 

5. Skupine imajo za izgradnjo stolpov 15 minut. 

6. Umaknite se! 

Razmislek in vrednotenje: 

Po preteku petnajstih minut naj vsaka skupina posebej razmisli, kako dobro je bilo sodelovanje 
med udeleženci, če so koga iz vaje izključili (in zakaj ter kako so se ob tem počutili) in kako so 
dosegli soglasje. 

Ko so vse skupine odgovorile na vprašanja, jim predlagajte, da si ogledajo vse zgrajene stolpe. 
Skupino z najvišjim stolpom povprašajte, kako jim je to uspelo. 

Če čas dopušča, naj vsa skupina razmisli, kako uspešni bi bili vsak zase. 

T-kit 
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GRAJENJE MOSTOV9

Namen:

Pri tej vaji imajo udeleženci priložnost, da preizkusijo, kako je sodelovati in se  
pogajati ter samostojno prepoznati svojo vlogo v teh procesih. Poleg tega spoznajo,  
kakšno je posredno sporazumevanje z drugo skupino, o kateri ne vedo kaj dosti. 

Pripomočki:
Vse vrste odpadnih materialov 

Lepenka 

Lepilo 

Škarje 

Ravnila 

Velikost skupine:

Od 10 do 20 udeležencev

Čas:

Od 2 do 3 ure

Opis po korakih:
1. Razporedite udeležence v dve skupini. Pojasnite jim, da so prebivalci dveh velikih mest, ki ju 

loči ogromna reka. Po večletnih razpravah so se zdaj odločili, da bodo čez reko zgradili most, pri 
čemer bo eno mesto zgradilo prvo, drugo pa drugo polovico mostu. Vendar pride pri tem do 
nekaterih težav, saj je sporazumevanje med obema mestoma skoraj nemogoče. Po ena oseba iz 
vsake skupine se lahko samo dvakrat sreča z osebo iz druge skupine in z njo razpravlja o načrtu 
mostu. Vsaka skupina sama določi predstavnika. 

2. Nato gresta skupini vsaka v drug prostor, da se ne moreta videti ali slišati. V tej sobi so na voljo 
vsi mogoči materiali za gradnjo mostu. Vse, kar vedo o načrtu mostu, je, da mora ta prečkati 
reko, ki je v povprečju široka en meter in da bo moral zgrajen vzdržati avtomobil-igračo. Z drugo 
skupino se bodo morali dogovoriti o širini in višini mostu. Skupina ima nato na voljo pol ure, da 
določi svojega govorca, razdeli naloge in začne delati. Nato imata predstavnika skupin možnost, 
da 10 minut na samem govorita drug z drugim. Pri tem se smeta samo pogovarjati, ne pa si npr. 
izmenjati načrtov. Potem ima skupina ponovno na voljo pol ure, da posluša poročilo svojega 
predstavnika, dela načrt mostu in ga po potrebi prilagodi. Temu ponovno sledi 10 minut za pos-
vet predstavnikov. V zadnje pol ure pričnejo delati. 

3. Ko končata, se skupini ponovno zbereta in predstavita svoj del mostu, čemur sledi preizkus. 
4. Po preizkusu z avtomobilom-igračo skupina razpravlja o sodelovanju, tako znotraj skupine kakor 

z drugo skupino ter o delitvi nalog v skupini. 

Razmislek in vrednotenje: 
• Kako ste delo organizirali? 
• So pri tem imeli besedo vsi?
• Kako ste izbrali pogajalca? 
• So bili vsi vključeni v delo? 
• Kako so se obnesla pogajanja?
• Ste se držali prvotnega načrta ali ste ga spreminjali? Zakaj? 
•  Je prišlo znotraj skupine do kakršnih koli sporov? 
•  Ste pri sporazumevanju z drugo skupino opazili kakšne težave? 

9  Vir: Prirejeno po Most (angleško. The Bridge), Intercultureel Spelenboek, Centrum Informatieve Spelen,  
Leuven, Belgija
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KDO JE TUKAJ? 

Namen:

To je vaja za skupino na začetku seminarja in je namenjena ustvarjanju dinamike  
samoorganizacije. Udeleženci naj bi z njo dobili predstavo o ljudeh, ki delajo  
z mladimi, predvsem tistih, ki na določenem območju delajo z mladimi z manjšimi možnostmi. 
Zahvaljujoč se splošni sliki, ki si jo bodo ob koncu ustvarili, bi morali udeleženci prepoznati tudi 
priložnosti za skupno delo ali partnerstvo. Vaja ponazarja zasnovo ustvarjanja partnerstev in se jo 
lahko uporabi kot uvod v nadaljnje delo, kako oblikovati partnerstva in zakaj. 

Pripomočki:

Biti morate v mestu ali blizu njega 

Papir, pisala ali diktafon 

Načrti mesta in telefonske kartice ali dostop do telefonov

Velikost skupine:

Od 10 do 40 udeležencev

Čas:

Približno 5 ur (1 ura prvi dan/ 4 ure naslednji dan) 

To vajo je treba izvesti v mestu, zato tedaj, če ste nastanjeni zunaj mesta, vštejte dodaten čas za 
prevoz.

Opis po korakih:

1. Vodja najprej pojasni, da je delavnica uvod v razumevanje različnostih ljudi, ki v urbanih pre-
delih delajo z različnimi skupinami mladih. V ta namen bo treba v manjših skupinah pripraviti 
in izvesti aktivne poizvedbe. Pri tem je poseben poudarek na osebah, ki delajo z mladimi z 
zmanjšanimi možnostmi. 

2. Določite manjše skupine s po 5 do 8 udeležencev. Priskrbite načrte mesta in vsaki skupini dodel-
ite en predel. 

3. Prvi dan jim dajte na razpolago 1 uro za pripravo poizvedb, ki bo naslednji dan. Udeležencem 
omogočite dostop do telefonov. 

4. Naslednji dan namenite dokončanju poizvedovanja in pripravi poročil 3 ure. Udeleženci naj se 
pri tem ne osredotočijo preveč na to, kako bodo pojasnili svoja poročila, temveč bolj na to, kako 
bodo rezultate predstavili čim hitreje in čim učinkovitejše. 

5. Poročanju namenite 1 uro. Skupina naj pri tem poudarja dejansko dodano vrednost, ki jo različne 
osebe oz. strukture v mestu, ki so vključene v mladinsko delo, z nadaljnjim partnerstvom v boju 
proti izključenosti mladih lahko prinesejo. 
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Razmislek in vrednotenje: 

Priprava po skupinah: 

• Kako smo se znašli pri samoorganizaciji? 

• Smo dosegli svoj cilj?

Skupinsko poročanje: 

• Ali posamezniki, s katerimi ste se pogovarjali, vedo, s čim se ukvarjajo ostali? V kakšnih odnosih 
so? 

• Ali obstajajo pri tem kakšne koordinacijske strukture, tribune ali mreže? 

• Mislite, da bi sami v vlogi mladinskih delavcev ali mladinskih organizacij takšne raziskave lahko 
opravljali za mestno upravo? 

• Kako bi se lotili oblikovanja nadaljnjih partnerstev? 

Dodatni nasveti:

Lahko uporabite igro vlog: vodje so župan in mestna uprava, ki je zadolžena za socialne zadeve, 
izobraževanje in mladino.

• Začetek vaje: udeležencem pojasnite, da jih je mestna uprava kot mladinske delavce zadolžila, 
da izvedejo raziskavo o tem, kdo dela na področju mladine na splošno ter posebej z mladimi z 
manj priložnostmi . Cilj te raziskave je, da mesto dobi pregled nad možnimi partnerstvi, da bo 
lahko določilo politiko dodeljevanja sredstev za socialno vključevanje mladine. 

• Poročanje skupini: Igra vlog se nadaljuje. Župan in mestna uprava zberejo različne skupine. 
Skupine lokalnim oblastem izmenično predstavijo rezultate. Predstavnik župana in njegovi 
podrejeni lahko igrajo politike, ki vztrajajo na nekaterih političnih ciljih ali jih zaradi določitve 
politike prispevanja k socialnemu vključevanju mladih zanima, kako bi posamezne skupine zbi-
rale sredstva. 

Pri tej igri je pomembno, da ob zaključku opozorite na nevarnost, da ob povabilu k partnerstvu 
(raziskava za mestno hišo) nimate določenih jasnih ciljev ali običajev in na tveganja pri delu s poli-
tiki. To lahko vodi v razpravo o tem, kaj partnerstvo je in kako ga graditi. 

T-kit 
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8.6  Vrstniško učenje

VRSTNIŠKO UČENJE – ŠOLA SVOBODE 

Namen:

Vaja za skupino ljudi, ki že imajo izkušnje z delavnicami in so zato bolj ali manj  
izkušeni udeleženci. Namen vaje je, da udeležence delavnic spremenite v aktivne  
vodje delavnic in jim daste potrebno samozavest za njihovo vodenje. 

Pripomočki:
Dva lista na osebo – eden z naslovom “Kaj lahko ponudim?” in drugi z naslovom “Česa bi se želel 
naučiti?” 

Pisala 

Flomastri 

Velikost skupine:

Od 10 do 40 udeležencev

Čas:

Približno 3 ure. 

Ta delavnica je začetek mnogih delavnic, ki jih nato izvajajo udeleženci sami in tako lahko traja en 
ali več delovnih dni. 

Opis po korakih:

1. Vodja najprej pojasni, da je ta delavnica začetek vrste novih delavnic, ki jih bodo izvajali 
udeleženci sami. Razloži, da za dobro delavnico ni dovolj imeti dobro temo, temveč mora biti ta 
tudi privlačno in zanimivo predstavljena in vodena. Poudari tudi, da ima vsak nekatere vrline, 
zanimanja ali talente, za katere drugi ne vedo in da bi ti utegnili zanimati več ljudi, kakor bi 
sprva mislili. 

2. Udeležencem nato na kratko predstavite vodenje delavnic. Predstavitev naj bo zgoščena, 
omenite predvsem nadgradnjo delavnice z uporabo živih predstavitev, različnih metod 
(teoretičnih in praktičnih), grafičnih prikazov, igre vlog ali gledališča. Če je mogoče, pred šolo
svobode izvedite idealno delavnico, pri kateri naj udeleženci delajo zapiske o strukturi, upora-
bljenih metodah in predstavitvenih tehnikah. 

3. Razdelite liste in pojasnite, čemu so namenjeni. Na list, na katerem piše: “Kaj lahko ponudim?”, 
naj napišejo svoje talente, zanimanja in spretnosti. Poudarite, da je to lahko vse, od uličnega 
plesa do pisanje besedil pesmi, državljanske nepokorščine, do izdelovanja razglednic in osnov 
kitajščine do reikija. Na drugi list “Česa bi se želel naučiti?”, udeleženci lahko navedejo, o čem 
bi želeli več vedeti. Tudi to lahko sega od naučiti se peči kruh do izvedeti več o religijah in od 
igranja nogometa do pisanje sloganov za reklamne napise. Udeležencem dajte 15 minut časa, 
da na oba lista napišejo od ene do tri stvari. V vmesnem času lista izpolni tudi vodja in pripravi 
dva napisa (“ponudba” in “povpraševanje”) in ju pritrdi na steno. Ko končajo z izpolnjevanjem, 
liste nalepijo na steno pod ustrezna napisa. 

4. Nato imajo na voljo petnajst minut, da si ogledajo, kaj drugi ponujajo in po čem povprašujejo. 
Na strani ponudb lahko s križcem ali piko označijo, če bi se določene delavnice želeli udeležiti. 
Na strani povpraševanja pa tisti, ki menijo, da bi določeno delavnico lahko izvedli, poleg nje 
zapišejo svoje ime. Tisti, ki jih zanima ista tema, to prav tako označijo s križcem ali piko. 
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5. Skupina si nato poišče najbolj priljubljene teme in, upoštevajoč razpoložljivi čas, izbere nekatere 
med njimi. V povprečju je za vsako delavnico potrebno od dve do tri ure časa, kar se lahko tudi 
prilagodi. V najboljšem primeru naj bi vsak pripravil po eno delavnico, kar pa je včasih dejansko 
nemogoče. 

6. Potem se skupina razdeli v manjše pripravljalne skupine, v kateri je od štiri do sedem udeležencev. 
Razporeditev je lahko naključna: to, da ste del pripravljalne skupine, ne pomeni, da morate nujno 
voditi to delavnico ali se je udeležiti. Vendar pa naj bo v vsaki skupini vsaj ena oseba, katere tema 
je bila izbrana. Skupine naj bodo seznanjene s številom udeležencev, ki jim je namenjena delavni-
ca, in z razpoložljivim časom. 

7. Pripravljalne skupine se nato podrobneje seznanijo s temami, ki so bili izbrane v njihovi skupini. 
Na kakšen način bi lahko predstavili temo? Kakšne spodbude, igre vlog, razpravljalne tehnike 
bi lahko uporabili? Koliko časa bi namenili teoriji in koliko praktičnemu delu? Kako v delavnico 
vključiti vse udeležence? Znotraj skupine nato določijo načrt in vsebino izbrane delavnice ozi-
roma delavnic. Vodja vseskozi preverja skupine, jim svetuje in pomaga. 

8. Vse skupine se ponovno združijo in predstavijo potek ter vsebino delavnic, ki so jih oblikovali. 

9. Manjša skupina prostovoljcev nato sestavi urnik vseh delavnic in ga vključi v širši urnik. Delavnice 
se lahko izvajajo tudi vzporedno. 

Razmislek in vrednotenje: 

Individualni del: 

• Ste se težko spomnili tem, o katerih kaj veste ali bi o njih želeli vedeti več?
• Ste bili presenečeni nad odzivi ostalih, tako glede njihove ponudbe kakor povpraševanja in nji-

hovega odziva na vaša znanja in povpraševanje?

Pripravljalne skupine:

• Je bilo v pripravljalnih skupinah težko pripraviti načrt delavnic? 
• So pri tem sodelovali vsi? Če ne, zakaj ne? 
• Je v zvezi z načinom izvedbe delavnice prišlo do kakšnih nesporazumov? 

Poročanje:

• Kaj menite o predstavitvah načrtov delavnic drugih skupin? 
• Kako bi ocenili predstavitev vaše skupine? 
• Ste dovolj prepričani v vaš načrt, da bi lahko izvedli delavnico? 

Dodatni nasveti:

Ta vaja se uporablja pri mednarodnih poletnih taborih iz dveh razlogov: po eni strani se zdi tabor vsem 
privlačnejši, če imajo možnost, da demokratično odločijo, katere delavnice bodo ponujene, po drugi 
strani pa s tem, da jim naložimo odgovornost za izvedbo delavnic, vse vključimo v organizacijo tabora. 
Delavnica je poleg tega tudi dober način, da odkrijemo, kakšno je znanje same skupine, in pridemo ob 
tem do spoznanja, da včasih ni treba najeti strokovnjakov, da bi za vas opravili posamezno nalogo. 

V praksi se ta metoda uporablja za vrstniško učenje o resnejših temah. Ko mladi spoznajo, kako zabav-
no je stati pred skupino in razmišljati o različnih načinih, kako posredovati naprej znanje o eni izmed 
svojih priljubljenih tem,  bodo s tem, pa naj se sliši še tako banalno, pridobili samozaupanje. 

Na poletnih taborih so za pripravo in izvedbo delavnic na voljo tudi do tri ure, z dvema ali več hkrat-
nimi delavnicami, da imajo udeleženci možnost izbrati, kaj želijo slišati. Če je na voljp manj časa, lahko 
za delavnice namenite tudi od pol do ene ure, po možnosti tudi z dvema ali tremi izvajalci, ki jih zani-
ma oz. imajo znanje o določeni temi. Slednje je dobra alternativa tudi za vse, ki niso dovolj prepričani 
vase, da bi sami vodili delavnico. 

Več informacij: loesje@loesje.org
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KAČE IN LESTVE

Namen:

Igra za raziskovanje ovir in spodbud, na katere lahko naletimo ob pripravah na  
projekt, npr. o vrstniškem učenju, uporabna pa je tudi za izmenjavo ali druge  
dejavnosti. Vajo lahko uporabimo tudi kot dodatno vajo po razpravi ali po teoretični delavnici o 
organizaciji projektov ali kot vajo za ovrednotenje. 

Pripomočki:

Pisala 

Flomastri 

Velik list papirja 

Papir 

Označevalci besedila

Barvni karton 

Kocka 

Lepilo

Velikost skupine:

Od 4 do 30 udeležencev za pripravo igre 

Ker bo razprava s skupino tridesetih verjetno otežena, se lahko razdelite v več skupin in pripravite 
več iger oz. igro razdelite na več delov

Od 8 do 30 udeležencev za igro 

Čas:

Priprava igre: od 2 do 3 ure

Igranje igre: 1 ura

Opis po korakih:

1. Pripravite igralno ploščo za kače in lestve ter več kač in lestev. 

2. Pojasnite, da je cilj te vaje ustvariti namizno igro, v kateri so jasno prikazane faze projekta ter 
težave in spodbude, na katere lahko naletite. 

3. Najprej v prvem in zadnjem kvadratku določite začetno in končno točko. Večina s tem ne bo 
imela težav, a ne pozabite, da je resnična dejavnost le pol projekta in da mora slediti tudi del, 
namenjen končnemu vrednotenju.  

4. Nato se posvetite različnim fazam projekta, od začetka do konca, vključno s pripravami, deja-
vnostjo in končnim vrednotenjem. Po potrebi se razdelite v manjše skupine. Kaj morate vedeti 
pri vseh teh fazah? Kakšne ovire lahko pričakujete? Kateri dogodki bi bili lahko spodbuda za 
cel projekt? In do katere mere? Če je vaja namenjena končnemu vrednotenju, kako ste izkusili 
različne faze in na kaj vse ste naleteli? Navedite vse teme, o katerih je treba razmisliti, in jih 
kronološko razporedite, ter ovire in spodbude razporedite glede na pomen. Oglejte si seznam 
in ugotovite, ali se vsi strinjajo in razumejo vse navedene točke. 
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5. Nato izberite nekaj dogodkov, spodbud in ovir ter jih razporedite po plošči. Pri tem verjetno 
ne boste mogli uporabiti vseh, ker bi igra sicer postala preobsežna in dolgočasna za igran-
je. Z dogodki zapolnite kvadratke po kronološkem razporedu, spodbude postanejo lestve 
(pozitivnejši ko bi utegnil biti njihov učinek na projekt, daljša naj bo lestev, vendar pri tem 
skokov ne naredite preveč nelogičnih), ovire pa postanejo kače, ki povlečejo navzdol za enega 
ali več kvadratkov. 

6. Dodajte pogoje za uporabo kač oziroma lestev, tako da morajo udeleženci najprej odgovoriti na 
vprašanje oziroma izvesti določeno nalogo, povezano s fazo, v kateri je projekt v tistem trenutku. 
Pri lestvi je za njeno uporabo potreben pravilen odgovor oziroma naloga izvedena zadovoljivo 
in izvirno, kar oceni skupina. Nasprotno se mora po kači navzdol spustiti tisti, katerega odgovor 
oziroma izvedba naloge nista zadovoljiva. 

7. Pred začetkom igre vsak iz svojega barvnega kartona naredi igralno figurico, ki ga bo pred-
stavljala. Igra se igra po običajnih pravilih: Številko točk, ki jih vržeš s kocko, pove, za koliko 
kvadratkov na plošči se lahko premakneš. Lestve te popeljejo navzgor, kače navzdol. Zmaga 
tisti, ki prvi pride do zadnjega kvadratka. Dodate lahko nova pravila, ki igralcu nalagajo, 
da opravi določeno nalogo v povezavi z njegovim projektom, preden se lahko premakne 
naprej in s točkami ocenite izvedbo teh nalog. Lahko dodate pravila za primere, ko se v 
istem kvadratku znajde več oseb (npr. skupinske naloge) oziroma iznajdite druga pravila s 
skupino. 

Razmislek in ovrednotenja: 

• Kako igra odraža resničnost? 

• Je bila za vas končni cilj dejavnost ali končna ocena? 

• Ste se lahko spomnili ovir in spodbud? Je bilo težko najti izvirne rešitve za naloge? 

• Ste uspeli doseči soglasje o tem, katere dogodke, spodbude in ovire je treba vključiti v igro? 

• So vsi sodelovali v razpravah? 

• Ste imeli občutek, da so ostali poslušali, kar ste govorili? 

Dodatni nasveti:

To igro so igrali na mednarodnem poletnem srečanju kot del nacionalnih predstavitev. V nacionalno 
različico igre so vključili temo srečanja. Igro so s kredami narisali na igrišče z udeleženci kot živimi 
figurami. Igra se je nato razširila, ko so udeleženci iz drugih držav začeli dodajati stvari. Pravila smo
nato spremenili tako, da so tisti, ki so prišli do konca igre, na igrišče lahko dodali novo oviro ali spod-
budo. 
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Članki in poročila 

Ascher, Carol, The Mentoring of Disadvantaged Youth (Mentorstvo prikrajšane mladine), ERIC 
Clearinghouse on Urban Education, New York, 1988 

Na voljo na spletu: www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed306326.html (29-9-2002)

Članek o mentorstvu mladim z manj priložnostmi s poglobljenim obravnavanjem njihovega 
porekla, zaupanja in pričakovanj

Britton, L idr., Missing ConneXions : The career dynamics and welfare needs of black and minority 
ethnic young people at the margins (Manjkajoče povezave: Dinamika poklicne poti in  potrebe 
po blagostanju mladih pripadnikov marginaliziranih temnopoltih in etničnih manjšin), Lon-
don, Policy Press, 2002

Despouy, Leandro, The Realization of Economic, Social and Cultural Rights, Final Report on 
HumanRights and Extreme Poverty (Uresničevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, 
Končno poročilo o človekovih pravicah in skrajni revščini), Ženeva, Komisija za človekove 
pravice, Ekonomsko-socialni odbor, Združeni narodi, 1996

Prelomno poročilo, ki temelji na izkušnjah ljudi z vseh celin, živečih v trajni revščini

Poročilo poziva k celostnemu razumevanju revščine in upoštevanju človekovih pravic pri nje-
nem odpravljanju (na voljo ) 

World Association of School as an Instrument for Peace (EIP) (Združenje Šola za mir«), Step-
by-Step to long-term voluntary service ( Korak za korakom do dolgoročne prostovoljne službe) 
Paris, EIP, 2002

Priročnik, objavljen leta 2002, predstavlja dejavnosti mreže Korak za korakom, ki mladim 
z manj priložnostmi ponuja kakovostne in njim prilagojene projekte v okviru kratkoročne 
Evropske prostovoljne službe. Na voljo v angleškem in nemškem jeziku (eurotraining@com-
puserve.com).

Evropska komisija – Oddelek za mlade, The strategy for Inclusion in the YOUTH programme 
(Strategija za vključevanje v programu MLADINA), Bruselj, Evropska komisija -  Oddelek za 
mlade, 2001

Dokument je pripravila evropska delovna skupina za vključevanje, nacionalnim agencijam 
programa MLADINA pa je ga je predstavila Evropska komisija v juniju 2001. Določa evropski 
okvir in skupen pristop k vključevanju mladih z manj priložnostmi v program MLADINA. Na 
voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku (youth@cec.eu.int)

Evropski mladinski forum, Get In! Report on Youth Convention on Social Exclusion and Employ-
ment, (Vstopi! Poročilo o Mladinski konvenciji o socialnemu vključevanju in zaposlovanju), 
Bruselj, Evropski mladinski forum (European Youth forum), 2000

Vključuje pričevanja številnih mladih z neposredno izkušnjo izključitve, ki jih je mladinsko 
delo pritegnilo in so se vanj vključili. Poročilo nedvoumno poveže socialno vključitev, mladin-
sko participacijo in širšo socialno vključitev, ki temeljijo na tenkočutnem mladinskem delu na 
osnovni ravni. (Na voljo na www.youthforum.org).

9. Priporočeno branje
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The Youth National Institute (INJEP) (Mladinski nacionalni inštitut), The European YOUTH pro-
gramme: an educational tool for street workers. Final Report, (Evropski program MLADINA: 
izobraževalni pripomoček za ulične delavce. Končno poročilo), Marly le Roi, INJEP, 2001 

Pri tem projektu se je oktobra 2001 zbralo 120 uličnih delavcev in strokovnjakov za projekte 
o 2socialnem vključevanju” mladih z manj priložnostmi in programski delavci iz nacionalnih 
agencij programa MLADINA. Končno poročilo vključuje poročila uličnih delavcev v zvezi z 
uporabo programa MLADINA pri ciljni skupini in Izjavo uličnih delavcev o nameri. Na voljo v 
angleškem in francoskem jeziku (dupuis@injep.fr)

Netherlands Institute for Care and Welfare (NIZW) (Nizozemski inštitut za skrb in blaginjo), 
Guidebook for EVS short-term projects: from puzzled to jigsaw puzzle, (Priročnik za kratkoročne 
EVS projekte: od zmedenke do sestavljanke). Utrecht, NIZW, 2000

To je priročnik za kratkoročne EVS projekte, ki ga je pripravila nizozemska nacionalna organi-
zacija programa MLADINA, namenjen mladinskim delavcem, ki se ukvarjajo s socialno ogro-
ženo mladino. (europa@nizw.nl)

Wodon, Quentin, Attacking extreme poverty – learning from the experience of the International 
Movement ATD Fourth World, (Spopad z skrajno revščino- učenje iz izkušenj mednarodnega 
gibanja ATD Četrti svet), Washington, Svetovna banka (World Bank) (dokument št. N° WTP5-
02), 2001

Poročilo sestavlja zbirka esejev na temo skrajne revščine. Prvi del poročila se ukvarja s tem, 
kaj pomeni živeti v skrajni revščini, kako se s programi in posredovanjem približati zelo rev-
nim in kako narediti zasebne in javne institucije bolj odzivne za njihova prizadevanja. 

Drugi del proučuje razmerje med skrajno revščino in človekovimi pravicami. Poudarek je na 
prispevku mednarodnega gibanja ATD Četrti svet in njegovega ustanovitelja Josepha Wresin-
skega k razumevanju najrevnejših in nepogrešljivim sredstvom za spopad s skrajno revščino. 
(na voljo na www-wds.worldbank.org)

Knjige 
Baumeister, R., Self-esteem: The puzzle of low self-regard (Samozavest: Zanka nizke samopo-
dobe), New York, Plenum Press, 1993

Baumeister, R. et al. Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side 
of High Self-Esteem, (Povezava med naraščajočo sebičnostjo in nasiljem: Temna plat visoke 
samozavesti)  v Psychological Review, februar 1996

Branden, N, Six Pillars of Self-Esteem (Šest stebrov samozavesti) New York, Bantam 
Books, 1994

Caceres, Benigno, Histoire de l’éducation populaire, (Zgodovina javnega izobraževanja) Pariz, 
Seuil, 1997

Zgodovina javnega izobraževanja: V tej knjigi Benigno Careces predstavlja pomembne faze 
javnega izobraževanja (v francoskem jeziku) 

Glasser, W., Control Theory (Teorija kontrole). New York, Harper & Row, 1984
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Holman, Bob, Kids at the Door Revisited (Otroci na vratih – ponovno obiskani), Lyme Regis, 
Russell House Publications, 2000

Knjiga povzema pomen dolgoročnih javnih mladinskih projektov z vidika mladih, ki so bili 
vanje vključeni. Projekt se je začel leta 1970 v stanovanjskem naselju in so ga v okviru part-
nerstva izvajali s tam živečimi mladimi, med katerimi so mnogi živeli v dolgoročni revščini. Ta 
neverjetna študija poudarja pomen in vrednost dolgoročnih in lokalnih pobud za doseganje in 
vključevanje mladih z manj priložnostmi.  

Jans, Marc & De Backer, Kurt, Youth (-work) and Social Participation  – Elements for a practical 
theory. (Mladinsko (delo) in socialna participacija) – Osnove za praktično teorijo, Bruselj, Flam-
ski mladinski svet (Flemish Youth Council – JeP), 2002

Raziskovalno poročilo o socialni participaciji v Belgiji, ki proučuje mlade, mladinsko delo in 
vse ključne osebe (na voljo na: www.jep.be)

Lilley, Kirstie, Words to the Wise: successful peer education with young people. (Besede pamet-
nim: uspešno vrstniško izobraževanje z mladimi) Somerset, Youth Work Press, 2001

Praktični vodnik za pripravo projektov vrstniškega izobraževanja, vključno s pripomočki za 
mladinskega delavca

Nacionalne agencije za program MLADINA, The active involvement of young people in develo-
ping safer communities (Aktivna udeležba mladih pri ustvarjanju varnejših skupnosti), Leice-
ster, NYA, 2002

Priročnik o tem, kako mlade aktivno vključiti v programe, ki so usmerjeni v razvijanje varnej-
ših skupnosti (na voljo tudi na spletu: www.nya.org.uk/active-involve-YP.htm)

Paulides, Han & Ten Thije, Nan, Bemoei je ermee! Utrecht, De tijdstroom, 1997

Osnovne informacije o oblikovanju mladinskega dela v soseski, procesu pridobivanja zaupa-
nja, vlogi mladinskega delavca in pomenu vključitve vseh ključnih oseb, in ne le mladih, v 
delo. Na voljo samo v nizozemskem jeziku

Smith, Mark & Maclister-Brew, Josephine, Youth work and informal education (Mladinsko delo 
in neformalno izobraževanje), Somerset, Youth Work Press, 2001

Zgodovinsko ozadje mladinskega dela in neformalnega izobraževanja  

Spletne strani

Diferencirani izobraževalni pristopi – www.offratel.nc/magui/PEDADIF.HTM (29-9-02)

Članek v francoskem jeziku “Pédagogie différenciée ou apprentissages différenciés” je napisal 
Philippe Meirieu, avtoriteta na obravnavanem področju. Opisuje različne realnosti izobraže-
valnih pristopov v okviru šole, kakršna je danes. Poudarek je na pro in contra različnih metod. 
Zanimiv in objektivno kratek članek s številnimi povezavami preko ključnih besed 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju

http://www.nya.org.uk/active-involve-YP.htm


108* 

Envol mreža – www.envol.de

Organizacija ponuja kratkoročne priložnosti v okviru Evropske prostovoljne službe za mlade 
z manj priložnostmi in je na spletni strani objavila več izobraževalnih virov 

Generacija mladinska vprašanja– www.generationyouthissues.fsnet.co.uk

Generacija je bila ustanovljena v Glasgowu leta 1996 v znak odpora proti naraščajočim ome-
jitvam, ki so mlade obremenjevale na vseh področjih njihovega življenja. Skupino sestavljajo 
učitelji, mladinski delavci in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z mladimi. Njihova spletna 
stran vsebuje kritične članke o različnih pomembnih vprašanjih današnjega mladinskega delo 
in izobraževanja 

Neformalno izobraževanje – www.infed.org

Razprava o trenutnih težavah, ki opredeljujejo mladino in mladinsko delo. Proučuje glavne 
mislece, teorije in teme v zvezi z neformalnim izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem 

Jeugd en Participatie – www.jep.be

Izobraževalne metode in osnovne informacije o vključevanju mladih v mladinsko delo. Na 
žalost samo v nizozemskem delu, vendar vsebuje uporabne informacije, za tiste, ki jezik 
obvladajo 

SALTO-YOUTH – www.salto-youth.net

SALTO-YOUTH pomeni Support for Advanced Learning and Training Opportunities (Podpora 
nadaljnjemu učenju in usposabljanju ) v okviru programa MLADINA in na področju mladin-
skega dela ponuja vire za izobraževanje o prednostnih temah, kakor so vključevanje, sodelo-
vanje EuroMed in boj proti rasizmu 

 

Youth Include – www.youthinclude.org

Evropska spletna stran za vse, ki delajo na področju socialnega vključevanje, polna dobrih 
praks, povezav, informacij, številk, itd. 

Povezave in ideje za mladinsko delo – www.youthwork.com

Spletna stran z veliko praktičnimi idejami in izobraževalnimi metodami za delo z mladimi ter 
številnimi članki in povezavami do tem, ki se ukvarjajo z nekaterimi področji mladinskega 
dela, kakor so krizne intervencije, obšolski programi in varnost pri mladinskem delu 

T-kit 
o 

socialnem vključevanju



109 * 

Tom Croft (avtor) je prostovoljec pri mednarodnem gibanju ATD Fourth World (Četrti svet), 
NVO za človekove pravice, ki se ukvarja z bojem proti revščini. V njihovem mednarodnem 
mladinskem centru v Champeauxu blizu Pariza se ukvarja z mladini iz številnih okolij in 
narodnosti, da bi spodbudil aktivno mladinsko sodelovanje, usmerjeno v najbolj izključene. 
tom.croft@atd-quartmonde.org

Veronique Crolla (avtorica) je vzgojiteljica in koordinatorka dogodkov na Nizozemskem, kjer 
za šole, mladinske centre in organizacije vodi delavnice iz kreativnega pisanja in povezovanja 
skupin. 
veroniquecrolla@hotmail.com

Tony Guedens (urednik) dela s polovičnim delovnim časom za SALTO-MLADINA. V okvi-
ru nalog SALTO pripravlja izobraževalne tečaje o socialnem vključevanju, razvija poglavje 
o vključevanju na strani www.salto-youth.net in trenutno ustanavlja informacijski center za 
vključevanje, namenjen nacionalnim agencijam programa MLADINA: Poleg tega je Tony v 
prostem času samostojni trener ter se pogosto loti različnih izzivov na področju organizacije 
dogodkov in oblikovanja spletnih strani. 
salto-be@salto-youth.net

Benoît Mida Briot (avtor) je Francoz in programski delavec pri programu Mladina (Evropska 
prostovoljna služba) v Pisarni za tehnično pomoč za programe Socrates-Leonardo-Mladina. 
Benoît je leta 1999 z Združenjem organizacij za evropsko prostovoljno službo koordiniral prvi 
pilotski program “kratkoročni EVS na taborih”, namenjen mladim z manjšimi možnostmi. Od 
leta 2003 je samostojni trener in svetovalec na področju mednarodnega mladinskega dela. 
b.mida-briot@skynet.be

10. O avtorjih:
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Za  informacije o nadaljnjih aktivnostih povezanih z uporabo gradiva se lahko 
obrnete na:

Urad RS za mladino 
Štefanova 1 
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Barbara Zupan 
 
telefon: 01 426 57 01 
faks: 01 425 91 46 
e-pošta: barbarazupan@gov.si





Socialno VključeVanje

Socialno VključeVanje

Socialno VključeVanje
št. 8 št. 8

Leta 1998 sta se svet evrope in evropska komisija odLočiLa za skupno dejavnost 
na področju izobraževanja evropskih mLadinskih deLavcev in v ta namen podpisaLa 
partnerski sporazum. ciLj sporazuma, ki je zapisan v več dokumentih, je: “spodbu-
janje aktivnega evropskega državLjanstva in civiLne družbe s spodbujanjem usposa-
bLjanja  mLadinskih voditeLjev in mLadinskih deLavcev v evropskem prostoru.” 
sodeLovanje med obema institucijama zajema široko paLeto dejavnosti in pubLikacij 
kakor tudi razvijanje orodij za nadaLjnje sodeLovanje. 
partnerstvo opredeLjujejo tri gLavne sestavine: ponudba usposabLjanja 
(doLgoročno usposabLjanje za učiteLje in usposabLjanje za spodbujanje evropskega 
državLjanstva ), pubLikacije (tiskane in eLektronske izdaje gradiv za usposabLjanje 
ter revije) in orodja za spodbujanje mrežnega sodeLovanja (seznami ponudnikov us-
posabLjanja in izmenjave izkušenj ). končni ciLj je dvigniti standarde usposabLjanja 
mLadinskih deLavcev na evropsko raven ter doLočiti meriLa kakovosti takšnega us-
posabLjanja.


