
Po posvetu

Poročilo pripravila Alenka Blazinšek Domenis, Zavod Nefiks  





V torek, 22. 11. 2022 je Festivalni dvorani v Ljubljani Mreža KROJ ob podpori Urada za mladino RS 
organizirala letni posvet mladinskega sektorja z naslovom »Krojimo mladinski sektor«. Na dogodku so se 
zbrali predstavniki mladinskih organizacij, mladinski delavci in drugi akterji s področja izvajanja mladinskega 
dela. Skozi moderiran proces so izmenjevali dobre prakse in si prizadevali najti poti do uresničitve vizije 
močnega sektorja, ki zna in zmore odgovarjati na izzive časa in potrebe mladih. 
 
Posveta se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič, ki je sodeloval v dialogu 
z udeleženci, obljubil, da bo ostal odprt za pobude sektorja, nato pa Centru za pomoč mladim, Zavodu TiPovej 
in mladinski delavki Alenki Oblak podelil državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju. Mag. 
Tina Kosi, v.d. direktorica Urada RS za mladino je podelila certifikate nacionalne poklicne kvalifikacije »
mladinski delavec«. 
 
Uvodni govorci so izpostavili pomen povezovanja za višanje prepoznavnosti sektorja, dobro prakso 
mladinskega centra, ki temelji na samooskrbnem kmetijstvu in delu z živalmi ter vlogo supervizije za 
preprečevanje izgorelosti tistih, ki predstavljajo hrbtenico mladinskega dela – mladinskih delavcev. Pobude po 
višanju prepoznavnosti in ugleda mladinskega dela ter potrebe po spremembah, nastalih zaradi digitalizacije, 
poslabšanja duševnega zdravja in splošnega stanja duha, v katerega je ujeta ciljna publika mladih so  naslovili 
na panel zunanjih strokovnjakov in predstavnikov Urada RS za mladino. 

Mladinsko delo zaradi svoje metodologije, usmerjenosti v mlade, možnosti za osebni razvoj in razvoj 
kompetenc mladih nepogrešljivo prispeva k boljši družbi. To so prepoznali in izpostavili tudi predstavnik 
šolstva, ravnatelj Gimnazije Center Gregor Deleja, predstavnik gospodarstva, Sandi Češko, ustanovitelj in 
lastnik Studia Moderna in predstavnik lokalne skupnosti, ponovno izvoljeni župan Škofje Loke Tine Radinja. 
Zato so bili udeleženci enotni, da je sektor in mladinsko delo potrebno še bolj podpirati in razvijati naprej. 





Program dogodka
 
 9.30 uvodni nagovori in podelitev NPK certifikatov
10.00 govorci: kako mladinski sektor rešuje izzive                        
11.00 delo po tematskih skupinah                               
13.00 kosilo                                                                 
14.15 predstavitev publikacije »30 let slovenske mladine«  avtorja Tomaža Deželana
14.30 plenarna razprava – pogledi na prihodnost mladinskega dela
16.00 pogovor z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorjem Papičem 
16.30 podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju
17.00 neformalno druženje

Moderatorja: Rok Primožič in Urša Skube 
Fotografije: Marko Pleterski in Luka Žager Đurić
Video in montaža: Vid Merčun, Zavod Mepi
Vodja koordinacije Mreže Kroj: Nives Felić, Zavod Nefiks
Grafično oblikovanje: Urška Česnik, Zavod TiPovej



Organizatorji 

Mreža KROJ

Mladinska mreža za karierni razvoj
ob podpori Urada za mladino RS 

Zavod Nefiks - 
koordinator

Zavod TiPovej

Mladi zmaji

Socialna 
akademija

Zavod Voluntariat

Društvo CPM

Zavod Bob

Mreža MaMa

Zavod MEPI 

Združenje 
slovenskih 

katoliških skavtinj 
in skavtov



Certifikate NPK mladinski delavec/-ka so prejeli
Maja Radivoj
Maruša Jarc Kirn
Matjaž Vodeb
Veronika Vižintin
Karmen Žnidaršič
Veronika Žižek

Maja Dežman Sterle
Domen Mohorič
Katarina Shoaib
Barbara Babič
Kristina Stražišar
Dušanka Tešić

Čestitamo!



NAVDIHI: 

Kako preživeti v 
sektorju: 
Nassim Djaba

Mladi imajo 
veliko kvalitetne 
ponudbe: Nejc 
Kurbus

Nove oblike 
mladinskega 
dela: Alenčica 
Studnička

Preprečevanje 
izgorelosti 
mladinskih 
delavcev: 
Marko Pavlovič   





DELO PO SKUPINAH
1: Več mladinskega dela v mladinsko delo.

2: Mladinske organizacije so vse manj 
zanimive, glede na ostalo ponudbo na trgu, 
ki obkroža mlade.

3: Mladinski sektor potrebe mladim kar 
pripiše in se premalo o njih pogovarja in v 
njih poglablja.

4: Promocija mladinskega dela je postala 
obvezen element mladinskega dela.

5: Neformalno izobraževanje in priložnostno 
učenje sta se z digitalizacijo preveč približala 
formalnemu izobraževanju.

6: Pomembno je, da se poklic mladinskega 
delavca ceni.

7: Poklicni standard NPK Mladinski delavec je 
potrebno dopolniti z novimi kompetencami.

8: Potrebujemo podporno okolje, ki bi negovalo 
mladinskega delavca, da ne bi izgorel

9: Ključno je redno in kvalitetno usposabljanje 
mladinskih delavcev in vodij organizacij.

10: Bolj prodoren mladinski sektor - potrebno 
je višanje prepoznavnosti sektorja.



ZAKLJUČKI RAZPRAV PO 
SKUPINAH



1. Več mladinskega dela v mladinsko delo
Pobuda: 
● Več mladinskega dela v mladinsko delo lahko dosežemo z gradnjo podpornega okolja za:

○ mlade, z spodbujanjem in omogočanjem prostovoljstva in participacije,
○ mladinske delavce, ki potrebujejo tako vsebinsko, kot finančno podporo za kakovostno opravljanje 

svojega dela.

Dobre prakse:
● MC Prlekija - gradnja skupnosti skupaj z mladimi v MC Prlekija 
● Skavti -  celostno vključevanje mladih v sooblikovanje izvajanih usposabljanj
● Nefiks in MC MIKK - vzpostavitev participativnega proračuna za mlade znotraj organizacije



 Razlaga: 
Izpostavili bi radi, da se mladinsko delo izvaja na dveh nivojih: 

 

Na nivoju direktnega dela z mladimi, kjer prevelika profesionalizacija ni niti zaželjena, saj spontanost in 
prilagodljivost ustvarjata mladim prijazno, varno okolje in tako mladim omogoča izražanje in ustvarjanje. 

na nivoju administativnega dela, ki je potrebno za ohranjanje podpornega okolja za mlade. 

 

Zagovarjamo povezovanje formalnega in neformalnega sistema. Več neformalnega izobraževanja v formalno 
izobraževanje, kar bi omogočilo tako izvajanje v zunanjih prostorih, kot tudi gradnjo ozaveščanja o prostorih in 
programih, namenjenih oblikovanju mladih. 



2. Mladinske organizacije so vse manj zanimive glede na ostalo ponudbo na 
trgu, ki obkroža mlade. Tudi kvalitetne ponudbe za mlade na trgu je več. 

Tudi aktivnosti, ki se izvajajo v mladinskem sektorju, še niso nujno kvalitetne. 
POBUDE
ODGOVORNOST NAS:

- Vrnitev k osnovam: kdo sploh smo, kaj počnemo, kaj je bistvo mladinskega dela in mladinskega delavca = ponovno 
ustvarjanje identitete brez kvantifikacije;

- Vseživljenjsko izobraževanje in raziskovanje (sebe, uporabnikov in okolja v katerem deluješ);

- Izobraževanja naj temeljijo na RESNIČNIH POTREBAH MLADINSKEGA DELAVCA;

- Medsebojna izmenjava izkušenj vezana na vsebino – učimo se en od drugega, odgovarjamo si na vprašanja kot so: 
„Na katerih področjih nisem bil profesionalen, kakovostno opravljal svoje delo in čemu je bilo tako?“…

ODGOVORNOST IZVEN NAS:

- Debirokratizacija dela, deinstitualizacija mladinskega dela;

- Drugačno vrednotenje mladinskega delavca – mladinski delavec je profesionalec na svojem področju = ko zaupaš, 
da je zate poskrbljeno (brez kazalnikov in kljukic, ki ti jih vsiljujejo drugi) se lahko posvetiš svojemu delu z 
mladimi;

- Ko se zaupa nam, zaupanje širimo naprej! 



Razlaga: 

KLJUČNI IZZIVI: 

● Mlad človek postaja le en od kazalnikov za doseganje ciljev, ki nam jih določajo, tisti, ki financirajo programe (skozi 
razpise) = tudi vsebine so ponavadi že vnaprej prepisane;

● Organizacije med seboj vodimo „boj za duše“ (mi smo boljši, pri nas dobiš to značko,..);

● Tekmujemo z velikimi korporacijami, ki mladim zagotavljajo hitro doseganje zadovoljstva, brez veliko truda in angažmaja 
= Mladinski sektor začenja uporabljati enake forme za doseganje ciljev = izguba identitete;

● Ker se v svojem delu moramo bojevati tudi za finance in obstoj, postajamo računalniški delavci in svojo energijo 
preusmerjamo v birokracijo.



Ostali  izzivi:

Aktivnosti mladinskega sektorja izvajamo v popoldanskem času, kjer moramo tekmovati z različnimi ponudbami, 
ki pri mladih izzivajo »poceni dopamin« (splet, igrice, udobje lasne sobe in aktivnosti, ki poustvarjajo 
navidezno kreativnost, kot so to sobe pobega,..);

Ugotavljamo, da tudi mladinske organizacije za svoje delovanje, da bi pritegnile mlade, uporabljajo enake 
mehanizme kot tržno usmerjena podjetja – izguba smisla in namena – bojujemo se s kvantiteto in pozabljamo 
na kvaliteto;

Na trgu je preveč ponudb, tudi s strani mladinskih organizacij, ki jih je vedno več ter tako postajamo eni drugim 
konkurenca = zakaj smo ravno mi boljši, kakšno značko boš pri nas pridobil,….

Tako mlad, ki vstopa v naš proces, postaja le še naš kazalnik za doseganje cilja, ki nam ga pripišejo financerji 
(skozi razpise);

Svoje delo prav tako »uokvirjamo« na to kaj neki razpis zahteva in se pozablja na zahtevo naših uporabnikov = na 
papirju vse lahko stoji ok, v realnosti pa vemo, da ni tako – delamo, da si zagotovimo plačo in delovanje, in ne 
več zaradi osnovnega namena);

Družba se spremenila le v okolju, to, kar potrebujemo, ko odraščamo pa ostaja isto – da smo videni, da smo 
slišani, da smo uzrti, da se nas jemlje resno, da se počutimo sprejetim, da se nam zaupa;

Mladi so še vedno motivirani in zainteresirani, da sooblikujejo svoje življenje, da imajo vpliv na to, kar in kako 
počnejo. Razočarani pa so z mnogimi inštitucijami in organizacijami, ki krojijo njihova življenja (da bi lahko 
soustvarjali neko okolje, se morajo najprej dokazovati, da so ok..).

 



3. Mladinski sektor potrebe mladim kar pripiše in 
se premalo o njih pogovarja in v njih poglablja

IZZIV:

Kako pridemo do potreb mladih, ki bodo res relevantne?

POBUDE:

- zaposlitev mladinskega delavca_ke v šolah.
- izmenjava dobrih praks med organizacijami.
- strokovna rast kadra;
- poglabljanje:
- več medsektorskega povezovanja.



-
Razlaga: 

Kako preverjamo potrebe mladih?

- ustno izročilo; 
- lokalne enote - voditelji prostovoljci za načrtovanje - tedensko v stiku in na podlagi osebnega spremljanja 

ugotavljajo potrebe-metoda opazovanja, osebno spremljanje v obliki pogovora. Voditelji prostovoljci potem 
identificirajo potrebe skupine. Na ravni organizacije-različne raziskave za mlade;

- lokalni program za mlade na ravni občine-občina dobi na podlagi dogodkov za mlade in vprašalnikov, 
specifične potrebe v MC pa na podlagi pogovorov, portal Maribor (izvedli raziskavo);

- druženje in pogovor v MC, kamor lahko prihajajo s predlogi; Orodja: mladinska pobuda, ad hoc projekt, 
mestni inkubator; Procesne stvari-načrtujemo in vedno izvedemo evalvacije; Letna Logbook evalvacija;

- standardizirana evalvacija;
- posveti, psihosocialno svetovanje;



Ali smo mi izvajalci res tisti, ki vemo, da res odgovarjamo na potrebe mladih?

- ustvarjanje občutka zaupanja, da vidijo, da smo pravi sogovorniki;
- potreba po varnosti-generaliziranje;
- preveč stvari pripisuje mladinskemu sektorju;
- ni več potrebe mladega, ampak potrebe odločevalca;
- vzeti prostor in postaviti vprašanje;
- začne z nami-strokovna rast kadra.

 



4. Promocija mladinskega dela je postala obvezen 
element mladinskega dela

Pobude:  

1. Podpora države/občine, 
2. Mediji in mladinsko delo – potrebujemo usposabljanja,
3. Promocija mladinskega dela – vključena v financiranje razpisov.

Konkretno: Mlad.si bi lahko bil zavihek na RTV, ki ga vsi plačujemo, pa nič ne poroča o našem delu.

http://mlad.si/


Razlaga: 

1. Mladi danes

Mladi nimajo časa za nič? Samo šola. Zelo obremenjeni. Pa še pozornost je razpršena, fokusiranje je zelo zahtevno.

A se je zgodil prestop? Če želimo aktivirati mladino, moramo do starejših? Med ljudi? E-recikliranje = iskanje pravih informacij na 
spletu. Mi kot mentorji moramo to delo med mladimi promovirat, širit … Ne vztrajajo predolgo, moramo jih motivirat. Na 
začetku jih moramo malo prisiliti (mlade). 

2. Vloga medijev in njihov vpliv na promocijo

Kateri so kanali do širše javnosti - mediji imajo tukaj pomembno vlogo. V večjih medijih ni veliko poročanja o delu našega sektorja. V 
nacionalnem medju ni veliko prostora za mladinsko delo. Veliko nas ima probleme v mestnih/večjih občinah, kjer informacije o 
našem delu ne dosežejo ljudi. V tem okolju lokalni mediji namreč nimajo tolikšne teže, kot na bolj ruralnem območju.

Mlad.si je ok, ampak ga spremljamo samo mladinski delavci med seboj.

Vsi mi delamo dobre stvari, to je pozitiva - o tem se ne govori toliko kot o negativi.

Predlog: Mlad.si bi lahko bil zavihek na RTV, ki ga vsi plačujemo, pa nič ne poroča o našem delu.
Primer je lahko oddaja infodrom za otroke. Je pa res, da ima urednikovanje takšne oddaje lahko tudi veliko pasti (nepravično 
razporejeno poročanje).

http://mlad.si/


3. Usposabljanja prilagojena za mladinski sektor (za področje promocije in odnosov z javnostmi)

Bolj kot napredujemo, večji je pritisk na mladinske delavce, da za promocijo uporabljajo vsa možna sredstva - družbena omrežja 
itd … To pa je lahko že za manjše društvo dela za polni delovni čas. Vodenje promocijskih aktivnosti in urednikovanje je 
posledično res težava …

Tako kot je usposobljen mladinski delavec za vsebino, potrebujemo sredstva in pomoč za usposabljanje oseb za odnose z javnostmi. 
Morda bi lahko bil to predmet razpisa?

Ob administraciji je tudi PR v mladinskem delu zapostavljen.

Primer dobre prakse: interna usposabljanja za delo z družabnimi omrežji (Skavti, MSS …)

Zanimivost: Večina uporablja orodje za oblikovanje Canva. :)

4. Prilagoditev razpisov (podpora države)

Kvantiteta vs Kvaliteta. Kvantiteta je zelo lahko merljiva vendar ne pove vsega. Odmik od številk kot glavnega merila.

Vedno več kompliciranja pri razpisih, namesto poenostavljanja (sploh občinski razpisi). Primer dobre prakse je razpis URSM, čeprav je 
poročanje zaradi slabe aplikacije res oteženo. Se pa izboljšuje (možnost nalaganja že skoraj deluje) :)

Veliko razpisov je narejenih tako, da so rezultati februarja-maja. Tako se recimo januarja - marca zgodi mrtvilo, potem pa je milijon 
dogodkov naenkrat.

Več razpisov, ki povezujejo - sredstva za partnerja.

Dvig sredstev - ne samo zaradi inflacije, ampak tudi zaradi prepoznavanje pomembnosti mladinskega dela? Lani se je prvič dnignilo 
sredstva prvič po 2008. Na občinah itd se sredstva ne dvigujejo.

Razpisi vključujejo tudi sredstva za promocijo.



5.  izziv: Če mladinske organizacije izvajajo samo še 
„tečaje“ neformalnega izobraževanja in ob tem ne 

ustvarjajo oz. pritegnejo podmladka, ki bi potem ostal in 
izvajal aktivnosti, postane to slabost. 

POBUDE:

● Radi bi, da odločevalci razumejo, da se da kvalitetno delati z manj udeleženci. Kvantiteta ne spodbuja kvalitete. Če moramo ves čas 

stremeti k temu, da imamo čim več udeležencev, težko skrbimo tudi za kvaliteto in dobro usposobljen „podmladek“.  

● Želimo višje zaupanje v kvalitetno delo mladinskih organizacij brez pretirane birokracije. To pomeni, da želimo minimalno 

podpisovanja, izpolnjevanja obrazcev itd, saj mladinskega delavca s tem pretirano obremenjujemo. 

● Mladinske organizacije pa naj dobro razmislijo, kdaj se preveč izgubi, če aktivnosti izvajamo digitalno in kdaj je to vendarle smiselno. 

Če smo predolgo samo on line, izginjajo odnosi, čeprav je včasih cilj dosežen. 

Primer dobre prakse: „uvajalni vikend“ za prostovoljce, kjer mlade „pridobiš“. Primer Društva mladinski ceh, ki ogromno energije vloži v to, da 
prostovoljce prepriča, da je vredno iti na ta dogodek. Vsakega nagovori osebno.  Po usposabljanju pa so udeleženci bistveno bolj pripravljeni 
sodelovati. 



Dodatna pobuda, ni vezana samo na temo: 

Izziv: če ne začnemo z mladimi delati dovolj zgodaj – že pri 12 ali 13 letih, izgubimo tiste, ki bi bili pripravljeni biti 
aktivni, ko „postanejo mladi“ pri 14 letih. 

Pobuda: URSM in druge odločevalce spodbujamo, da najdejo način, kako financirati tudi delo z otroki, četudi 
njihova starost ne ustreza definiciji mladih med 14 – 29 let. 

To bodisi pomeni spreminjanje definicije mladosti, bodisi spremembo drugih dikcij v predpisih, da se sme financirati 
tudi aktivnosti, ki mlade pripravljajo na mladinsko delo. 

Financiranje tovrstnih aktivnosti je nujno, če hočemo mlade ohranjati v mladinskem delu, saj je lahko kasneje že 
prepozno in jih izgubimo. 



6.



 

6. Izzivi: Poklic mladinskega delavca je premalo prepoznan med 
mladimi, ki se odločajo o svoji karierni poti, (lokalnimi) 
odločevalci, delodajalci in širšo skupnostjo.
 
Pobude:
Začeti je potrebno s promocijo poklica mladinski delavec (in drugih poklicev, do katerih lahko prideš z NPK) med mladimi. Izkoristimo 
lahko različne priložnosti za predstavitve kot so npr. karierni sejmi.
NPK oz. usposobljenost mladinskih delavcev se upošteva pri razpisih.
Urediti boljše plačilo (mladinski delavci si zaslužijo več kot 20. plačni razred - to ni niti minimalna plača!), sistem nagrajevanja, delo s 
kadri. Strast in iskrica mladih ni dovolj. Mladinsko delo ni improliga. S plačami ne smemo škrtarit!
 
Primeri dobrih praks:
Lokalne akcije za večjo prepoznavnost v lokalnem okolju (npr. barvanje podhodov v Škofji Loki, Eko patrulja v Mariboru).
Izlet/strokovna ekskurzija za občinsko upravo in občinske svetnike ter predstavnike mladinskih in drugih organizacij v Ajdovščino ali druge kraje po 
Sloveniji, kjer je mladinsko delo bolj podprto. (V primeru Dravograda je ta obisk vplival na nastanek strategije za mlade.)
 
Razlaga:
Mladinski delavci morajo imeti številne kompetence, ki jih razvijajo skozi neformalno izobraževanje, prostovoljno delo in različne izkušnje dela z 
mladimi. Te kompetence se dajo prenesti v druga delovna okolja, zato je to odlična odskočna deska za mlade na začetku karierne poti. Hkrati pa 
potrebujemo tudi mladinske delavce, ki bodo ostali v sektorju in jih moramo “nagraditi” z ustreznim plačilom in poskrbeti, da ne izgorijo.
Nesprejemljivo je, da imata mladinski delavec in čistilka enako plačo, glede na to da prevzema mladinski delavec zelo veliko odgovornost pri delu z 
mladimi.



7. NPK mladinski delavec bi bilo potrebno dopolniti s 
kompetencami, ki so odraz časa.

POBUDA 1: Posodabljanje kompetenčnega modela v določenem časovnem obdobju (npr. ob izdaji Mladine, data- 
based).

POBUDA 2: Dodamo kompetence, vezane na:
• skrb za duševno zdravje mladih in svoje lastno;
• razumevanje družbenega konteksta, osnovna državljanska pismenost, opolnomočenje mladih za delovanje v 

družbi;
• prisotnost in delovanje v prostorih, kjer so mladih (npr. ulica, splet).



Razlaga: 

Duševno zdravje

● Prepoznavanje in naslavljanje (duševnih) stisk (duševna prva pomoč).
● Opremljenost za prepoznavanje ob primerih nasilnih vedenj (tudi bolj prikritih) - (mikro) nasilja (npr. spolno 

nadlegovanje, pasivna agresivnost).
● Pozna sam sebe in skrbi za svojo psiho higieno. Odpornost (ključna skrb zase) in odprtost.

Poudarek pri potrjevanju, da mora MD dokazati izkušnje, kot bi bile, če bi 1 leto redno delal_a (ne samo občasno izvajanje 
delavnic znotraj 1 leta).

Razmisleki (ne nujno vezani na izziv):

● Delo na sebi - nujnost supervizij in intervizij.
● Koncepte mladinskega sektorja je potrebno osvobiti ekonomski konceptov.
● Debirokratizacija in digitalna transformacija dela, da se lahko bolj posvetimo mladim.
● Ali lahko dejansko vse spretnosti in znanja preverimo?





8. Potrebujemo podporno okolje, ki bi negovalo 
mladinskega delavca, da ne bi izgorel

IZZIV
Struktura podpornega okolja

POBUDE
● DIHAM, daj mi 15 minut,
● spodbujanje mreženja strokovnjakov
● supervizija,
● manj poudarka zgolj na produktivnost (krog 

hvaležnosti). 

Namigi:

Poglej @instagram DONS NE – mogoče ti 
pomaga pri postavljanju mej.

Poglej Certifikat družbeno odgovornega 
delodajalca – mogoče najdeš tam namig 
kako oblikovati ustreznejše delovno okolje.

Napiši si listek » DIHAM, daj mi 15 minut« 
in ga uporabi, ko se želiš odmakniti in se 
postaviti v center, da se izmakneš 
izgorelosti. 



Razlaga: 

Skrb zase:

Jaz sem akter mojega življenja. Pomembno je izoblikovati ODNOS do sebe. ODNOS do dela

Začnem pri SEBI :

-   Najprej razmislim Kaj delam, da bežim od sebe?

-   Raziščem svoje vloge, jaz Rešitelj, jaz mati Terezija

-   Pritisnem na »pavzo« in uporabim  odmik od situacije. 

Z lastnim ravnanjem ponujamo VZGLED MLADIM.

Skupina je potrdila, da je izredno pomemben odmik od ponorelega sveta. Umakni se v sebe. Umakni se kontekstu. Vzpostavi  
mir v samemu sebi.

Postavljanje mej

Nujno potrebno je postavljanje mej (do kdaj mi zvoni telefon, do kdaj odgovarjam na e-pošto, ali sprejemam klice med malico)



Skrb za sodelavce/ prostovoljce

Pogovor – pravila – drug drugega opominjamo na postavljanje mej.

Omogočiti zaposlenim: delo od doma, več odmora, joga na delovnem mestu. Iskreno preverjanje Kako si?

Poskrbi, da bodo sestanki, srečanja vključevali »check in - prijavni« ter »check out -odjavni« krog.  Tako malo ustavimo čas in 
se iz zunanjega sveta preselimo na tukaj in sedaj.

Ukvarjali smo se tudi s vprašanjem, kako in kdaj prostovoljcem reči NE? Ko enkrat znamo postaviti mejo jo lahko postavimo 
vsem.  Kot smo že zgoraj omenili, da smo lahko vzorniki mladim je smiselno  tudi mlade naučiti reči NE.

Vsi smo se strinjali, da je potrebno organizirati mentorstvo, kava, čvek (kako si), intervizije, supervizije, idealno bi bilo, če bi 
lahko v  40 ur na teden vključili  0 nadur, 2 uri za podporo (kava, joga, dihanje...). Pogovor pomaga.

Izobraževanje sodelavcev kaj je izgorelost.

V skupini se je oblikovala pobuda, da se lahko spodbujanja mreženja strokovnjakov in oblikovanje seznama ekspertov za 
različne teme, ki se dotikajo duševnega zdravja, izgorelosti, paničnih napadov, da potem lahko lažje sami prepoznamo 
simptome.  

Hvali človeka, ne samo njegovo produktivnosti.

In postavimo kriterije – normativnost - kdaj dovolj naredimo. 



9. IZZIV: 
VZPOSTAVITEV SISTEMA 

USPOSABLJANJA 
MLADINSKIH DELAVCEV NA 

NACIONALNI RAVNI. 

MREŽENJE – DELJENJE IZKUŠENJ.

Mladinske organizacije 
smo avtobusna postaja.

POBUDE:

- Letni festival vladnih in nevladnih 
organizacij (po Sloveniji),

- Krovna usposabljanja (usposabljanje za 
vodenje),

- Študijski program – Mladinski delavec.



Razlaga: 

Naše ideje: 

Supervizija

Iz ESS financiranje usposabljanja mladinskih delavcev_k.

Dodatna usposabljanja – formalno šolstvo.

Izobraževanja v slovenščini.

Potrebno je stalno usposabljanje, izobraževanje, da se ne »zasediš«.

Izmenjava izkušenj izkušenih in neizkušenih.

Kaj je tisto kar bi lahko kvaliteto še nadgradilo in kaj tisto kar nam onemogoča izpolnjevanje tega »cilja«?

Supervizija med vodjami (ne samo znotraj tima); kar pa ni poceni!

*Plus supervizije je, ker se lotevaš službenih izzivov, ki pa seveda vplivajo na tvoje lastno občutenje. Novi pogledi, boljše 
funkcioniranje.

Usposabljanja tudi navzven – širjenje, v okviru zmožnosti ki jih imamo.

Vsi imamo podobne ciljne skupine, a različna okolja in izkušnje.

Finance.



Naša organizacije so kot avtobusna postaja – mladi prihajajo/odhajajo. Pogosto vstopijo v proces, se izobrazijo, usposobijo in 
potem gredo ....

Nestalnost, spreminjanje

Kako zagotavljati kontinuiteto, da se zadrži mlad. Delavce, spremljanje trendov.

Potrebno je redno spremljanje dogajanja – odgovor na izzive družbe – stalno spremljanje, posodabljanje (npr. ko so prišla 
soc. omrežja jih je sprva marsikdo »ignoriral«, potem pa ugotoviš, da so mladi tam in je to neizogibno).

Usposabljanje za vodje – kjer delaš na razvoju, viziji. Potreben razvoj vodstvenih kompetenc:  kadrovski problemi, projektni 
menedžment, koordinacija, menedžment, poznavanje organizacije dela, razumevanje vsebin, vodenje tima, 
pravno-finančni postopki:

iz MC povedali, da je kvalitetetna šola za ravnatelje, ker lahko znanje preneseš v mladinsko okolje.

Manjka mreženja – gostovanja (imamo velik know-how, kako to deliti med sabo?)

neformalno izobraževanje – je to dovolj? Nastavki v formalnem izobraževanju. Z NPK mladinski delavec smo se zadovoljili in 
malo ustavili proces, ki je potekal pred leti (študijski program). 

Proces mentorstva – mladi rabijo priložnost, da se spopadejo z izziv – finance, vodje, mehanizem …
Problem: prosit za pomoč.



IZZIV: Vzpostavitev sistema usposabljanja mladinskih delavcev na nacionalni ravni.

POBUDE - predlogi:

Kvalitetno izobraževanje na podlagi vsebin dobljenih iz prakse – MREŽENJE.

Vzpostavitev kvalitetnega izobraževanja za mladinske delavce – organizacija, ki to izvaja (pobuda: financiranje) – npr. tako 
kot je posvet organizirala mreža kroj – priložnost razpisa, da se organizacija javi, dobi nekaj sredstev (tudi nagrade) za 
organizacijo.

KDO: povezovanje sektorja in zunanjih strokovnjakov/inj,

Vsak pove kaj rabi, kaj ponuja,

Zvok mladosti: primer dobre prakse povezovanja javnega in nevladnega sektorja.

Regije vzpostavijo svoje mreže – se organizirajo ta usposabljanja.

Nadgradnja z zunanjimi pogledi. 

Moramo vedet kaj potrebujemo 



10. Bolj prodoren mladinski sektor - potrebno je višanje 
prepoznavnosti (in priznavanja) sektorja

POBUDE:
● Sistemska ureditev zaposlovanja v mladinskem sektorju  za dvig kakovosti in priznavanja 

mladinskega dela (kolektivna pogodba).
● Dvig prepoznavnosti mladinskega dela z Evropskim tednom mladih (v izbranem časovnem 

obdobju, vsi MC, mladinske organizacije, organizirajo dogodke in dneve odprtih vrat). V 
sodelovanju s celotnim sektorjem se pripravi promocijska kampanja. 

● Izdelana Nacionalna strategija za dvig prepoznavnosti in kakovosti mladinskega dela z 
vključenim načrtom zagovorništva. 

PRIMERI DOBRE PRAKSE: 
● Evropski teden mladih, Movit
● Youth work week, Estonija



Razlaga: 
Kdo mora prepoznat mladinski sektor (MS)? 

Mladi, odločevalci, lokalne skupnosti, splošna javnost. 

Kako naj bi se prepoznavanje izrazalo?

Rast udeležencev, rast zanimanja za “opravljanje poklica” mladinskega delavca. Ukrepi odločevalcev v 
podporo MS (npr. ustrezno sistemsko financiranje). Dostop do odločevalcev oziroma vzvodov. 
Prepoznavnost družbe. Zanimanje medijev za mladinski sektor. Izobražen in dober kader. Kontinuiteta 
dela, vztrajnost.  Dostojno plačilo za mladinske delavce. Resno obravnavanje poklicev. Lastno zavedanje 
mladinskih delavcev kaj delajo in zakaj to delajo; kot tudi prepoznavnost poklica mladinskega delavca v 
splošni javnosti. 

Kaj se (ne) bo zgodilo v naslednjih 5-10 letih, če ostanemo na istem?

● Brez prepoznavnosti nimamo niti mladih, niti razloga za mladinske organizacije. 
● Upad udeležencev, ki lahko vpliva na pomanjkanje kadrov. Menjava kadrov.
● Sektor bo obstal.
● Upad prostorov za mlade, predvsem pa mladinski centri → medgeneracijski centri, zaradi česar bo 

identiteta mladinskega dela ogrožena.
● “Mladinski delavci gasimo požare - kdo jih bo gasil, če nas ne bo?” 



Za katere vrste prepoznavnosti ne potrebujemo bistveno več sredstev in je dovolj le dobra 
organiziranost in za katere potrebujemo?

● (Medijska) prepoznavnost v lokalnem okolju deluje po principu “od ust do ust”, torej, da se mladi 
med sabo pogovarjajo o tem, kaj vse (lahko) počnejo in kako se imajo pri tem. Ni pa to primarni 
način za povečanje prepoznavnosti MS na nacionalnem nivoju - tam potrebujemo še druga 
orodja in predvsem sredstva). 

● Ozaveščanje določenih/ključnih ciljnih skupin z našim delom - načine ozaveščanja in promocije 
je potrebno prilagoditi vsaki posamezni ciljni skupini.

● Dobra promocija je ključna (npr. kampanje na spletu ali “v živo”). Eden od načinov bi lahko bil 
teden mladinskega dela - torej, teden ko bi se po celi državi izvajale aktivnosti, MCji bi imeli dan 
odprtih vrat… ).

● Obisk šole v mladinske centre, mladinske organizacije; da mladi dobijo občutek kako in kje se 
odvija dejansko mladinsko delo.

● Kampanje na nacionalni ravni - Mlad.si - 3 zaposlene. Vsak MC bi moral imeti vsaj enega močnega 
informatorja. 

Kdo naj bi skrbel za prepoznavnost? Vsaka organizacija sama v neki meri? Skupnost organizacij? Kdo 
drug? 

● Nekdo iz nacionalnega nivoja navzdol - URSM in MIZŠ (sistemska ureditev - priprava nacionalne 
strategije za dvig kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela).

● Na lokalnem nivoju vsaka organizacija z dobrim delom: strategija, kampanja, dan odprtih vrat. 
● Mladinski sektor skupaj - medsebojno poznavanje in povezanost, spodbujanje sodelovanja (npr. 

skupni projekti, dogodki). 



Odmevi  



Dialog z ministrom 

Posveta se je udeležil tudi minister za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor 
Papič, ki je na dogodku sodeloval v dialogu 
z udeleženci. Izrazil je svojo podporo 
mladinskemu sektorju in dejal, da je odprt 
za dialog in predloge s strani mladinskega 
sektorja, tudi tiste v zvezi s povišanjem 
sredstev. Takoj pa se bomo lotili promocije, 
da bo sektor bolj prepoznan znotraj 
šolstva, kar je bil naš predlog ministru, ki 
pa ga je sprejel. 

Pripravili pa smo mu tudi film o pomenu 
mladinskega sektorja: 
https://www.youtube.com/watch?v=fh1n7
SqbD1s



Državna priznanja so prejeli

TiPovej!, zavod za ustvarjalno družbo, za projekt Mladi sooblikujejo mesta učenja ali City of Learning.

Center za pomoč mladim za projekt Naročnine na globoke vsebine.

Alenka Oblak za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju. 

Video: https://youtu.be/eFAfptoYtYY 

                                                               ČESTITAMO!

https://youtu.be/eFAfptoYtYY




HVALA, DA STE BILI Z NAMI!




