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Osrednja tema tretjega cikla strukturiranega dialoga (2013–

2014) je socialna vključenost. Da bi tako širok koncept, kot je so-

cialna vključenost, poglobljeno spoznali ter ga predvsem pov-

ezali z mladinskim delom in mladimi, smo si v okviru projekta 

Dialog mladih 2.1: Vklopi se! zadali cilj, da pripravimo publikacijo, 

ki bo služila za kvalitetnejšo izvedbo mladinskih projektov (tudi 

projektov strukturiranega dialoga) ter (mlade) izvajalce opremila 

z znanjem in idejami za kvalitetno izpeljavo zadanih projektnih 

ciljev. 

Prvi del publikacije vključuje vsebinski sklop, kjer predstavimo 

pojma socialna vključenost in socialna izključenost. Hkrati v tem 

poglavju in tekom celotne publikacije izpostavljamo mlade kot 

posebno skupino znotraj ranljivih družbenih skupin. Sledi po-

glavje o strukturiranem dialogu kot pomembnem instrumentu 

za povezovanje mladih, mladinskih organizacij in organizacij 

za mlade ter lokalnih skupnosti po Sloveniji med seboj in z 

odločevalci. Preko opredelitve mladinskega dela in njegovih 

učinkov spoznamo, zakaj je (so)delovanje na področju mladin-

skega dela pomembno predvsem za (mlade) posameznike kot 

seveda tudi za širšo družbo. Nadalje predstavimo, kako je social-

na vključenost prepletena s ključnimi področji življenja mlade 

osebe ter na koncu dodamo nekaj metod za delo z mladimi z 

vidika večjega socialnega vključevanja.

 

 

 

 

 

 

 

Vključevanje mladih v vse sfere družbe je ključnega pomena. 

Pozitivnih učinkov mladinskega dela je še veliko več, kot jih 

nanizamo v tej publikaciji; poleg tega pa so številni učinki ak-

tivnega vključevanja in (so)delovanja mladih v družbi procesni, 

kar pomeni, da so težko merljivi v danem trenutku oz. bodo 

opazni šele čez nekaj let. Mladinsko delo je odgovor na številne 

izzive sodobne (slovenske) družbe, saj pomembno prispeva k 

večji socialni vključenosti mladih, tudi na področju trenutno 

zelo perečega problema, tj. zaposlovanja in zaposljivosti mladih. 

 

Mladinski svet Slovenije kot krovno združenje mladinskih or-

ganizacij in Mladinska mreža MaMa kot združenje mladinskih 

centrov po Sloveniji si prizadevata k vzpostavitvi okolja, ki bo 

mladim omogočilo razvoj v avtonomne in odgovorne odrasle 

posameznike. Pri tem je aktivno sodelovanje mladih pri odločit-

vah in dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če hoče-

mo zgraditi bolj demokratično in vključujočo družbo. Bistvo 

vključevanja in aktivnega državljanstva je, da imamo mladi 

možnost, prostor in podporo, da lahko sodelujemo in vplivamo 

na odločitve ter se lahko vključujemo v akcije in aktivnosti, s 

katerimi prispevamo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti inv 

celotni družbi. Obe organizaciji si po svojih močeh prizadeva-

ta za večjo socialno vključenost mladih v družbo ter na različne 

načine prispevata k sooblikovanju slovenske družbe predvsem 

na področjih, ki se tičejo mladih.

VKLJUČUJEMO MLADE00
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01 KONCEPT SOCIALNE VKLJUČENOSTI  
OZIROMA IZKLJUČENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

liščinah kot so rasa, etničnost, jezik, kultura, religija, spol, starost, 

socialni razred, ekonomsko ali zdravstveno stanje. Socialna izkl-

jučenost je torej koncept, ki odseva neenakost posameznikov 

ali skupin prebivalstva in njihovo neudeležbo družbi(Hvalič 

Touzery 2010). Pri mladih so pri tem bistveni zunanji dejavniki, 

kot na primer visoka nezaposljivost (mladi kot posamezniki na 

družbene razmere ne morejo neposredno vplivati), ter notranji 

dejavniki, kot na primer nizka informiranost in majhna partici-

pacija v demokratičnih procesih (mladi lahko sami neposredno 

vplivajo). 

 

Socialna izključenost se lahko skriva v zelo vsakdanjih oblikah. Iz 

vidika mladih v nadaljevanju navajamo nekaj primerov družben-

ega nesprejemanja, ki lahko vodijo v socialno izključenost posa-

meznika:

– v srednji šoli v mestu sošolci medse ne sprejmejo dijaka, ker 

prihaja iz ruralnega okolja,

– član skupine fantov, ki ob večerih enkrat na teden igrajo no-

gomet, se nikakor ne more vključiti v njihovo družbo, saj se 

pogovori fantov stalno vrtijo okoli Facebooka in igranja spletnih 

iger, on pa doma nima interneta in se ne more enakovredno 

vključiti v pogovor,

– dekletu starši ne dovolijo sodelovanja v mladinski organizaciji, 

čeprav si tega neizmerno želi, saj trdijo, da bo zaradi tega trpel

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak posameznik je na nek način vpet v družbo, pri čemer 

so nekaterih socialno vključeni, drugipa le vpeti v neko 

dogajanje. Socialna vključenost pomeni, da imajo vsi 

posamezniki in družbene skupine enak dostop do prav-

ic, priložnosti in virov, kar jim omogoča, da lahko v druž-

bi preživijo in so uspešni. Iz tega vidika je vključenost mladih 

še posebej pomembna, saj odpira nove poti in priložnosti.  

Socialna izključenost in vključenost sta odmevni temi sod-

obne družbe. Oba termina se uporabljata v različnih strokah, 

npr. socialna izključenost predstavlja pomembno izhodišče 

pri načrtovanju nacionalnih razvojnih politik, hkrati pa je 

tudi izhodišče za iskanje konkretnih strategij, ki bi posa-

mezniku omogočile neposredno vključevanje v družbo.  

 

Koncepta socialne vključenosti in izključenosti se navezujeta na 

t.i. medsebojno odgovornost med posameznikom in družbo, 

kar pomeni, da je, ko govorimo o socialni izključenosti, social-

na vključenost vedno opredeljena kot cilj (Martinjak 2004). 

 

Kaj je socialna izključenost?

Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali 

skupine ljudi s strani družbenega okolja, s čimer so potisnjeni 

na rob družbe. Temelji na različnih družbenih dejavnikih in okol-
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njen šolski uspeh, 

– dekle, ki si želi ustvariti družino, na izboru za delovno mesto 

zavrnejo zaradi želje po otroku,

– mladi v oddaljeni vasi ob vikendih nimajo možnosti javnega 

prevoz v mesto, kjer se izvajajo srečanja v kulturno-umetniškem 

društvu,

– diplomant prava mora opravljati volontersko pripravništvo, ker 

nima potrebnih finančnih sredstev, zato ostaja doma pri svojih 

starših, kljub želji, da bi šel na svoje,

– nadarjena devetošolka ne more nadaljevati z učenjem violine, 

ker bi morala oditi v večje mesto, starši pa si tega ne morejo 

privoščiti,

 

 

 

Socialna izključenost ne opredeljuje le materialnega po- 

manjkanja, temveč se navezuje tudi na socialne odnose, stopnjo 

posameznikove udeležbe v socialnem življenju ter na možnost 

sprejemanja zanj pomembnih odločitev (Martinjak 2004).  

 

Pri tem ne gre le za objektivno merljive dejavnike, ampak tudi za 

občutke pomanjkanja družbenega priznanja indostojanstva 

ter občutek nemoči, da bi lastno situacijo lahko sami spreme-

nili (Rener 2003, v Rapuš Pavel 2005).

 

V dokumentih Evropske unije je socialna izključenost definirana 

kot izključenost iz ene ali več dimenzij trikotnika države blagin-

je, ki ga sestavljajo država, trg in civilna družba. Izpad iz ene dimen-

zije pomeni izključenost in tveganje za ljudi, izpad iz dveh ali vseh 

treh pa je že kritičen za družbeno kohezijo (Hvalič Touzery 2010). 

 

Pierson (2002, v Martinjak 2004) je oblikoval še razširjeno defi-

nicijo, ki pravi, da je socialna izključenost »proces, ki posa-

meznike in družine, skupine in soseske prikrajšuje za sredst-

va, potrebna za sodelovanje pri družbenih, ekonomskih in 

političnih dejavnostih družbe kot celote. Ta proces je pred-

vsem posledica revščine in nizkih dohodkov, toda krepijo 

ga še drugi dejavniki, kot so diskriminacija, nizka izobrazba 

in slabe življenjske razmere. V tem procesu so ljudje za dol-

go obdobje odrezani od ustanov in storitev, družbenih mrež 

in priložnosti za razvoj, ki jih uživa velika večina družbe«. 

Če povzamemo, socialna izključenost izraža večdimenzional-

no človekovo stisko, ki se še dodatno potencira, ko se posa-

meznikove težave združijo. Posledice so večstranske, saj stiska 

ustvari globoke in dolgotrajne težave za posameznika, njegovo 

družino, gospodarstvo in družbo kot celoto (vključen.si).

 

Vzroki socialne izključenosti so različni, saj lahko vsakdo, 

ki odstopa od splošnih družbenih norm, postane social-

no izključen. To vključuje vse življenjske segmente posa-

meznika, zato indikatorje izključenosti delimo na ekon-

omske, socialne in psihološke (Zaviršek in Škerjanc 1998). 

 

Na socialno izključenost pomembno vplivajo tudi sodobni 

družbeni procesi, kot sta individualizacija in globalizacija. Indi-

vidualizacija pomeni spremenjen odnos med posameznikom in 

družbo, zaradi katerega se izgublja socialna varnost, zmanjšujeta 

se moč družine in klasičnih institucij. Posameznik je spodbujen 

k prevzemanju odgovornosti, vendar hkrati to pomeni, da je iz-

postavljen več različnim tveganjem.

– mladostnik v priseljeni družini se zaradi jezika ne more vkl-

jučiti v svoje okolje. 

Vzroki socialne izključenosti 
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Globalizacija pa narekuje, da je potrebno sledenje trendom in 

hitro prilagajanje novim zahtevam na vseh področjih življenja 

(predvsem pa na področju zaposlitve). Oba procesa spreminja-

ta posameznikov način življenja, kar se med drugim odraža tudi 

v izgubi tradicionalne varnosti in novem načinu vzpostavljanja 

socialnih povezav. 

 

Vzroki socialne izključenosti so tako (Pierson 2002, v Martinjak 

2004, Dragoš in Leskošek 2003): 

 

• Ekonomski vzroki:

 - nizek ekonomski status in ekonomski standard,

 - pomanjkanje dostopa do trga dela,

 - otežen dostop do izobraževanja,

 - nedostopnost do dela, brezposelnost,

 - pomanjkanje možnosti izbire pri poklicnem iz- 

 obraževanju in izbiri poklica, 

 - slaba informiranost. 

 

• Socialni vzroki: 

 - šibka socialna podpora, odtujeni odnosi, malo social- 

 nih mrež (nizek socialni kapital), 

 - vpliv lokalnega okolja, 

 - družinsko ozadje, 

 - oteženo gibanje in arhitektonske ovire, 

 - izključenost iz javnih institucij, 

 - zdravstvene ovire (različni tipi invalidnosti, slabovid- 

 nost, govorna napaka), 

 - družbena pripadnost na osnovi religije, rase,  

 družbenih skupin (migranti ali osebe z migrantskim  

 ozadjem, skupine s skupnim glasbenim stilom itd.). 

 

• Psihološki vzroki: 

 - nizek ekonomski status in ekonomski standard,

 - čustvena nestabilnost,

 - nizka samopodoba in samozavest,

 - izguba volje do življenja, pomanjkanje motivacije in   

 vizije,

 - socialna izolacija in dolgotrajna osamljenost,

 - strah, da bi imela zahteva po boljših uslugah nega-  

 tivne posledice in privedla do novih izključevanj,

 - pomanjkanje kompetenc (neznanje tujih jezikov,   

 nerazgledanost, komunikacijske spretnosti, uporaba   

 računalniške tehnologije).

 

Najbolj ogroženi posamezniki in družbene skupine

Socialno izključeni posamezniki ali skupine so tisti, ki so najbolj 

socialno ranljivi. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, ovira-

nosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme 

pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične 

spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in manj konkurenčne 

na trgu delovne sile ter na drugih področjih, ki delujejo po 

načelih tekmovalnosti, in kjer so viri omejeni (Trbanc 2003). 

 

Socialno izključeni so lahko različni posamezniki oz. skupine, 

zato smo jih avtorji tega priročnika zaradi večje preglednosti 

razporedili v štiri večje sklope (tabela na naslednji strani):
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Najbolj ogroženi glede na 

starost 

 

mladi   

 

 

starejši 

 

Najbolj ogroženi glede na 

geografsko poreklo 

 

manjšine  

 

 

Romi 

 

migranti, tujci  

 

slabše mobilni  

 

 

ljudje s slabim dostopom do 

informacij 

 

ljudje brez slovenskega 

državljanstva

 

Najbolj ogroženi glede na 

zdravstveno stanje 

 

bolni 

 

 

gibalno ovirani 

 

gluhi in naglušni  

 

slepi in slabovidni 

 

 

odpuščeni iz različnih ustanov 

(npr. psihiatrična bolnišnica) 

 

osebe z motnjami v duševnem 

razvoju

 

Osebe s specifičnimi življen-

jskimi okoliščinami 

 

mlade mamice, mame 

samohranilke 

 

dolgotrajno brezposelni  

 

revni  

 

osebe z minimalno izobrazbo 

ali brez nje 

 

osebe  s specifičnimi učnimi 

težavami 

 

osebe po prestajanju zaporne 

kazni 

 

brezdomci 

 

odvisniki
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Mladi in socialna izključenost

Vse izmed navedenih ranljivih skupin lahko podrobneje razčlen-

imo, vendar bomo na tem mestu večjo pozornost posvetili 

samo mladim. 

 

Mladi so še posebej ranljivi zaradi (Vodnik po programu Mladi v 

akciji 2013): 

- socialnih ovir: v to skupino spadajo mladi, ki se srečujejo 

z diskriminacijo zaradi spola, etnične ali verske pripadnosti, 

spolne usmerjenosti, invalidnosti; mladi z omejenimi socialnimi 

veščinami, nesocialnim ali tveganim spolnim vedenjem; (bivši) 

prestopniki, (bivši) odvisniki od drog ali alkohola; mladi starši in/

ali starši samohranilci; sirote; mladi iz ločenih družin,

 

- ekonomskih ovir: mladi z nizkim življenjskim standardom, 

nizkimi dohodki, odvisni od socialne podpore; dlje časa brez-

poselni ali revni; mladi brezdomci, mladi z dolgovi ali v finančnih 

težavah,

 

- invalidnosti: mladi z motnjo v duševnem razvoju, fizičnimi, 

ču- tnimi ali drugimi težavami, 

- učnih težav: mladi z učnimi težavami; mladi, ki so zgodaj 

opustili šolanje ali izpadli iz sistema izobraževanja (osipniki); niz-

ko kvalificirane mlade osebe; mladi s slabim učnim uspehom, 

- kulturnih razlik: mladi priseljenci, begunci in potomci prisel-

jenskih ali begunskih družin; mladi pripadniki nacionalnih ali et-

ničnih manjšin; mladi s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali 

kulturnem vključevanju,

 

- zdravstvenih težav: mladi s kroničnimi zdravstvenimi težava-

mi, težkimi boleznimi ali psihiatričnimi stanji; mladi s težavami v 

duševnem zdravju,

 

- geografskih ovir: mladi iz odmaknjenih ali ruralnih območij; 

mladi, ki živijo v obrobnih regijah; mladi iz težavnih urbanih 

četrti; mladi iz manj razvitih območij (omejen javni prevoz, 

slabe prometne povezave, zapuščene vasi).

Seznam ni popoln, daje pa sliko, kateri dejavniki lahko mladim 

onemogočajo ali otežkočajo vključevanje v družbo in njihovo 

aktivno participacijo. 

 

Iz vidika mladih sta še dve skupini še posebej ranljivi:

 

- mladi, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo 

(poimenujemo jih s kratico NEET, ki pomeni Not in Education, 

Employment or Training),

 

- mladi, ki so sicer zaposleni, vendar je njihov osebni dohodek 

tako nizek, da so posledično bolj izpostavljeni revščini kot 

druge družbene skupine. Poimenujemo jih »zaposleni revni« 

(Working Poor). Slabše plačani od ostalih družbenih skupin 

so npr. če ne opravljajo dela, primernega svoji stopnji izobra-

zbe ali so zaradi malo izkušenj na »začetnih« delovnih mestih. 

 

Posledice socialne izključenosti

Posledice socialne izključenosti so vidne pri posamezniku ter v 

družbi kot celoti. 

 

Posledica socialne izključenosti pri posamezniku je preprečeno 
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polno sodelovanje v gospodarskem, družbenem in politič-

nem življenju družbe, v kateri oseba živi. To lahko vodi v ma-

terialno in socialno revščino. Pri mladih je materialna revšči-

na povezana predvsem z dolgo finančno ter stanovanjsko 

odvisnostjo od staršev. Socialna revščina pa pomeni nizko 

družbeno participacijo, apatičnost in splošno nezadovol-

jstvo z lastnim življenjem. Pogosto je povezana tudi z brez-

poselnostjo. Zaposlitev ima materialne in socialne učinke, 

ki se izražajo tudi v samopodobi in identiteti posameznika.  

 

Nezaposlenost imaštevilne posledice na posameznika, npr.:

 - materialno revščino,

 - zmanjšanje socialnih odnosov, občutek osamljenosti  

 in izključenosti,

 - manjšo možnost socialnega priznanja in udeležbe  

 pri oblikovanju življenja, kar ima za posledico občutke  

 nemoči in izgube nadzora nad lastnim življenjem, 

 - slabše mentalno zdravje (negotovost, občutek ne 

 smisla, strah pred prihodnostjo, izguba samozavesti),

 - težave s fizičnim zdravjem,

 - pozno odselitev od staršev, pozno osamosvajanje,  

 odlašanje z ustvarjanjem družine,

 - izgubo poklicnih spretnosti (zaradi hitrih sprememb,  

 uporabe visoke tehnologije). 

 

Pomembna posledica pri mladih je tudi pomanjkanje social-

nega kapitala. Mladi ga lahko med drugim gradijo v okviru 

aktivne participacije v družbi, tako znotraj različnih mladinskih 

organizacij kot drugih načinov vključevanja v družbo. Ne more 

pa nastajati, če določeni viri posamezniku niso dostopni (npr. 

prostor, prevoz, infrastruktura), torej če je na nekem področju

 

 

 

Na družbeni ravni se socialna izključenost kaže predvsem v 

tem, da pripadniki ranljivih skupin postajajo vse šibkejši čle-

ni družbe, njihova moč aktivne participacije na različnih po-

dročjih (gospodarsko, socialno, osebnostno, družbeno) pa se 

manjša oz. jim je odvzeta. H krepitvi družbene odgovornosti in 

družbene moči lahko mlade spodbujamo z mladinskim delom 

in tako pomembno prispevamo k njihovi socialni vključenosti. 

 

Socialna vključenost

V najširšem pomenu se s spodbujanjem socialne vkl-

jučenosti zavzemamo za enakost, pravičnost in solidarnost. 

Socialno vključevanje (inkluzija) pomeni dvosmerno prilago-

ditev, ko se manjšina prilagaja večini in obratno (v nasprotju z 

integracijo, kjer gre za enosmerno prilagajanje večine manjšini) 

in to v vseh razsežnostih: materialni, družbeni, politični, kulturni 

in simbolni. Socialno vključevanje pomeni, da se posameznik v 

družbeno okolje vključi, hkrati pa ohrani lastno identiteto.

 

Socialna vključenost je povezana z občutkom koherentnosti, kjer 

gre za kakovost posameznikovega zaznavanja dogodkov, s kat-

erimi se v življenju sooča (Poljšak Škraban in Žorga 2007).Posa-

meznik z močnim občutkom koherentnosti svoje težave zazna-

va kot izzive in ne kot smolo v življenju, tisti s šibkim občutkom 

koherentnosti pa nimajo motivacije ali znanja  za spoprijemanje 

z njimi. K močnemu občutku koherentnosti prispevajo občutek 

zdravja, zdrav življenjski stil, višja stopnja izobrazbe, napredo-

vanje v službi, nizka stopnja stresa in dobri dohodki (materialna 

samostojnost), pa tudi uporaba aktivnih, na problem usmerjenih

že socialno izključen.
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usmerjenih strategij spoprijemanja. K šibkemu občut-

ku koherentnosti prispevajo nezaposlenost, bolezen, 

občutek izgorelosti in nesposobnosti, kar lahko povz-

roči večjo ranljivost v stresnih situacijah in slabše zdravje. 

 

Mladinsko delo s svojimi aktivnimi metodami dela in spod-

bujanjem aktivne participacije neposredno vpliva prav na vkl-

jučevanje mladih v družbo. Mladi lahko aktivno (so)delujejo na 

lokalnem nivoju, lahko tudi na regionalnem ali nacionalnem. To 

pomeni, da se vključijo v procese in odločitve, ki so vezani na 

potrebe v okolju, pri čemer morajo imeti možnost načrtovanja 

in/ali odločanja o zadevah, ki vplivajo na druge občane. Ime-

ti morajo možnost sodelovanja v aktivnostih, katerih vpliv ima 

pozitivne posledice za širšo skupnost (Beočanin, Praprotnik). 

Najpogostejši razlogi za sodelovanje mladih v lokalnih skupno-

sti, ki pomembno vplivajo na socialno vključenost mladih, so: 

 - mladi imajo pravico, da so vključeni in da je njihov  

 glas slišan v odločitvah, ki jih zadevajo,

 -participacija državljanov je nujna za zdravo   

 demokratično družbo,

 - programom, projektom in ukrepom za mlade in  

 druge občane z vključenostjo mladih povečamo  

 pomembnost, učinkovitost ter kredibilnost,

 - med mladimi in odraslimi spodbujamo občutek  

 so-lastništva projektov ali programov,

 - med mladimi krepimo sposobnosti vodenja, 

 - omogočimo boljše medsebojno razumevanje in pre- 

 poznavanje vrednosti dela enih in drugih,

 - omogočimo spoznavanje sposobnosti in izkušenj  

 mladih pri odraslih ter obratno in

 

 - ustvarimo zavezništva med mladimi in odraslimi   

 (Beočanin 2010). 

 

Več o pomenu mladinskega dela za socialno vključevanje pa 

najdete v naslednjem poglavju.
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STRUKTURIRANI DIALOG02

 

 

 

 

 

 

Strukturirani dialog na področju mladine je instrument, s kat-

erim mladi, s pomočjo participacije v civilni družbi in s sodelo-

vanjem v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost 

za sodelovanje in vplivanje na razvoj mladinske lokalne, nacio-

nalne in evropske politike. V procesu strukturiranega dialoga na 

področju mladine se mladi, mladinske organizacije, organizaci-

je za delo z mladimi, mladinski sveti in raziskovalci s področja 

mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za 

mladinsko politiko. Gre za proces sooblikovanja ukrepov v okvi-

ru mladinske politike. 

 

Bistvo strukturiranega dialoga na področju mladine je njegova 

poudarjena vertikalna razsežnost. Mladim se želi omogočiti večjo 

vključenost v procese odločanja, izražanje mnenja in sooblikovan-

je ukrepov. Ob tem daje podporo političnim odločitvam, s kater-

imi se mladi kasneje lažje poistovetijo in jih sprejmejo za legitimne.  

 

Hkrati se s pomočjo posvetovanj z mladimi pre-

poznava realne potrebe mladih v različnih okoljih.  

Namen aktivnosti, ki se izvajajo v okviru procesa strukturiranega 

dialoga, je sooblikovanje in uresničevanje ukrepov za mlade – 

bodisi na lokalni, nacionalni ali evropski ravni. Gre za dolgoročen 

proces, kjer rezultati niso vidni takoj, vendar se vedno bolj pre-

poznava pozitivne učinke, ki mlade in njihove zagovornike 

motivirajo za nadaljnje delovanje na vseh omenjenih ravneh. 

 

 

 

 

 

 

Strukturirani dialog je pobuda Evropske unije, ki izhaja iz resolu-

cije za implementacijo strukturiranega dialoga. Na evropski ravni 

je proces strukturiran časovno (vsak cikel traja 18 mesecev in je 

razdeljen v 6-mesečne faze) in tematsko (vsak cikel obravnava 

osrednjo temo, iz katere izhajajo tri podteme).

 

1. Prvi cikel strukturiranega dialoga (Špani-

ja, Belgija in Madžarska): 1. januar 2010–30. junij 

2011, osrednja tema je bila zaposlovanje mladih. 

2.  Drugi cikel strukturiranega dialoga (Poljska, Danska 

in Ciper): 1. julij 2011–31. december 2012, osrednja tema je bila 

participacija mladih.

 

3. Tretji cikel strukturiranega dialoga (Irska, Lit-

va in Grčija): 1. januar 2013–30. junij 2014, osred-

nja tema je bila socialna vključenost mladih. 

 

Irska: 1. januar 2013–30. junij 2013, osrednja tema je bila ka-

kovost mladinskega dela. Irsko predsedstvo si je prizadeva-

lo prispevati predvsem h kakovostnemu mladinskemu delu, 

namenjenemu vključevanju vseh mladih. 
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V prvi polovici leta 2013 je bil poudarek na naslednjih 

vprašanjih:

• prispevek kakovostnega mladinskega dela k razvoju in  

 dobremu počutju mladih,

• prispevek standardov kakovosti v mladinskem delu  

 kot sredstvo za doseganje pozitivnih rezultatov mla- 

 dih na področjih, kot so osebni in družbeni razvoj ter  

 pripravljenost za izobraževanje in poklicno usposa- 

 bljanje,

• prispevek mladinskega dela k uresničevanju ciljev  

 strategije Evropa 2020, zlasti v zvezi z zaposlovanjem  

 mladih,

• izmenjava dobrih praks in znanja na teh področjih  

 med državami članicami.

       

Litva: 1. julij 2013–31. december 2013, osrednji temi sta bili 

brezposelni mladi in mladi, ki niso vključeni v izobraževanje ali 

usposabljanje.

 

V drugi polovici leta 2013 je bil poudarek na naslednjih 

vprašanjih:

• spodbujanje socialnega vključevanja mladih, s poseb- 

 nim poudarkom na brezposelnih mladih in mladih, ki 

 niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje (t. i.  

 skupina NEET),

• spodbujanje medsektorskega sodelovanja kot temelj- 

 nega načela celostne politike na področju mladih, 

• izmenjava dobrih praks na področju socialnega vklj- 

 učevanja mladih,  

• spodbujanje sodelovanja na področju mladinske  

 politike med mladimi iz Evropske unije in Vzhodne   

 

 

 Evrope ter kavkaških držav. 

 

Grčija: 1. januar 2014–30. junij 2014, osrednji temi sta bili kultu-

ra in podjetništvo. 

 

V prvi polovici leta 2014 je bil poudarek na naslednjih 

vprašanjih:

• oblikovanje ukrepov za spodbujanje podjetniškega   

 duha mladih, s posebnim poudarkom na socialnem   

 podjetništvu, »zelenih delovnih mestih« in    

 novih priložnostih na kulturnem področju, da   

 bi pospešili socialno vključevanje vseh mladih,

• izboljšanje dostopa mladih, zlasti tistih iz oddaljenih   

 območij, do novih tehnologij, da bi omogočili razvoj   

 njihovih talentov in pritegnili zanimanje na področju   

 kulture,

• spodbujanje mladinskega dela, da bi podprli in izbo-   

 ljšali ustvarjalnost ter podjetništvo mladih,  

 med drugim tudi z izmenjavo dobrih praks. 
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Evropskemu usmerjevalnemu odboru za strukturirani dialog, 

ki predloge mladih iz evropskih držav povzame ter pripravi 

izhodiščni dokument za razpravo med mladimi in odločevalci 

na evropski ravni. Razprava poteka v okviru evropske mladinske 

konference, ki jo organizira vsaka predsedujoča država članica, 

na kateri sodelujejo predstavniki mladih in predstavniki z re-

sornih ministrstev iz vseh držav EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za vsako fazo strukturiranega dialoga smo mladi pozvani, da 

pripravimo stališča na izpostavljeno problematiko mladih. Mla-

dinski svet Slovenije (MSS) stališča mladih pridobi s spletnimi 

vprašalniki, kjer imajo možnost sodelovati vsi mladi, nacionalne 

mladinske organizacije ter druge organizacije oz. strokovnjaki s 

področja mladine. Na podlagi zbranih odgovorov MSS pripravi 

nacionalno poročilo s predlogi za izboljšanje stanja mladih. Vse 

države članice Evropske unije nacionalno poročilo posredujejo 

 

Kako poteka strukturirani dialog v Sloveniji?

 

Slika 1: Shematični prikaz poteka strukturiranega dialoga na področju mladine (Eurodesk 2011).

Evropska mladinska 
konferenca

Nacionalna  
posvetovanja

6-mesečni 
tematski cikel

6-mesečni 
tematski cikel

18-mesečni cikel 
posvetovanj

6-mesečni 
tematski cikel

Nacionalna  
posvetovanja

Nacionalna  
posvetovanja

Evropska mladinska 
konferenca

Evropska mladinska 
konferenca

Evropska usmerjevalna 
skupina

Nacionalna delovna 
skupina

Nacionalna delovna 
skupina

Nacionalna delovna 
skupina

Evropska usmerjevalna 
skupina

Evropska usmerjevalna 
skupina

Ob koncu 18-mesečnega cikla poteka 
evalvacija in politične akcije (smer-
nice, resolucije) v skladu z rezultati 
posvetovanj. 

Na podlagi rezultatov nacionalnih 
posvetovanj Evropska usmerjevalna 
skupina pripravi izhodišča za evropski 
mladinski dogodek.

Na nacionalnih posvetovanjih se zbi-
rajo predlogi in udeleženci evropskih 
mladinskih dogodkov.
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Poleg spletnih vprašalnikov MSS stališča mladih pridobi tudi 

s posvetovanji z mladimi v lokalnih skupnostih po Sloveni-

ji ter preko nacionalnih posvetovanj z mladimi in odločev-

alci. S tem namenom vodi projekte strukturiranega dialo-

ga – trenutno najbolj aktualna projekta sta Dialog mladih! 

(2012) ter Dialog mladih 2.0: Vključujemo! (2013–2014). 

 

Pomen strukturiranega dialoga za socialno vključevanje  

 

Aktivno sodelovanje mladih pri političnih odločitvah in de-

javnostih na lokalni, nacionalni in evropski ravni je ključnega 

pomena za vzpostavitev okolja, ki bo mladim omogočilo raz-

voj v avtonomne in odgovorne odrasle posameznike. S pro-

jekti strukturiranega dialoga na področju mladine se tako 

omogoča ter dosega večje in kakovostnejše vključevanje mla-

dih v družbo. Izziv socialne vključenosti mladih je namreč ak-

tualna evropska tema, s katero Evropska Unija poziva države 

članice k uvedbi ukrepov, katerih cilj je preprečiti socialno iz-

ključenost, revščino mladih ter medgeneracijski prenos takih 

težav in okrepiti vzajemno solidarnost med družbo ter mladimi.  

V procesu strukturiranega dialoga se z uporabo neformalnih 

metod dela, aktivnim sodelovanjem, nabiranjem izkušenj in 

učenjem z delom hkrati odvijata vsaj dvaprocesa. Na eni stra-

ni mladi pridobivajo socialne, kulturne in državljanske kompe-

tence, krepijo svojo iniciativnost in kreativnost, kar vpliva na nji-

hov osebni razvoj oziroma samopodobo ter aktivnejšo vlogo v 

družbi. Na drugi strani pa se omogoča prenos glasu mladih do 

odločevalcev, s čimer se veča vpliv mladih na kreiranje politik, ki 

vplivajo na njihova življenja. Seveda je pri tem potrebno doseči

 

prepoznavnost in priznavanje procesa strukturiranega dia-

loga kot instrumenta za soodločanje tako pri mladih kot pri 

odločevalcih. 

 

 

 

mladih
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Slika 2: Shematski prikaz strukturiranega dialoga

Kdo? 

 

Mladi in  

odločevalci

Cilj? 

Oblikovati skupne 

politike pri delu z 

odločevalci. Vključiti 

raznolike skupine 

mladih in različne 

organizacije iz mladin-

skega sektorja.

Kaj? 

 

Prostor za dialog med mladimi in političnimi 

odločevalci o temah, ii se tičejo mladih. 

 

Instrument, ki zagotavlja, da ukrepi mla-

dinskih politik ustrezajo potrebam in priča-

kovanjem mladih po Sloveniji in Evropi. 

Struktura?

Način izvedbe za dosego ciljev se sproti 

prilagaja novim okoliščinam, vendar princip 

ostaja enak.

Razprave z mladimi po lokalnih okoljih, 

nacionalno posvetovanje z mladimi, spletno 

posvetovanje na različne aktualne problema-

tike mladih.

Zakaj? 

 

Prepoznati mlade kot neprecenljiv del 

družbe. Podpirati pravico mladih do sodelo-

vanja v razvoju politik, ki se jih tičejo.

Omogočiti prostor za stalno razpravo o 

prioritetah in načinih implementacije na 

področju mladine (v Sloveniji, EU).

Rezultati? 

Prenos mnenj mladih na nacionalno in 

evropsko raven. Prizadevanje MSS in Mreže 

MaMa za implementacijo predlaganih 

ukrepov na nacionalni ravni. Okrepljena 

komunikacija in delovanje med mladimi ter 

odločevalci na lokalni in nacionalni ravni. 

Konkretne spremembe (v delovnih gradivih 

in načrtih vladnih in občinskih služb, ures-

ničeni predlogi itd.).
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03 MLADINSKO DELO IN SOCIALNO  
VKLJUČEVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladinsko delo

Mladi predstavljajo družbeno skupino, ki se sooča s posebnimi 

okoliščinami in izzivi, saj obdobje mladosti zaznamuje prehod iz 

otroštva v odraslost. Ena izmed definicij pravi, da je posameznik 

mlad od pojava prvih znakov pubertete (zaključek otroštva) do 

doseženih želenih točk odraščanja. Ključno pri tem je, da zaživi 

neodvisno in samostojno življenje, da postane avtonomen. Le 

neodvisen človek lahko popolnoma prevzame odgovornost za 

lastno prihodnost, uresničuje cilje v zasebnem življenju in hkrati kot 

odgovoren državljan izpolnjuje svojo vlogo v družbi (MSS 2010). 

 

Z vse bolj kompleksno družbo imamo ljudje vedno več različnih 

vlog in statusov, ki jih »opravljamo« sočasno. To privede do pre-

hodov med posameznimi življenjskimi statusi. Med pomemb-

nejše prehode v odraslost (ali točke odraščanja) štejemo: pre-

hod iz izobraževanja v zaposlitev, odhod od doma oz. izvorne 

družine, partnerski status, prehod v starševstvo. Doseganje teh 

točk pa v naši družbi ni linearno oziroma zaporedno ali vzpored-

no. Prehodov je mnogo, so reverzibilni (povratni), se ponavljajo 

in nimajo vedno jasne smeri. Ta pojav opisujemo kot jojoizacija 

prehodov iz mladosti v odraslost. Ključna posledica pojava je, 

da mladi težje in dlje časa dosegajo avtonomijo (Kuhar 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladinsko delo ponuja enega izmed temeljnih prostorov za so-

cialno vključevanje in participacijo mladih. Mladim odpira vrata 

na različnih področjih, od razvoja lastnih idej in projektov do 

izvedbe projekta, kar vključuje npr. načrtovanje in organizacijo 

aktivnosti, upravljanje s financami, delo z ljudmi, javno nasto-

panje. Skozi različne (neformalne) metode in pristope mladi la-

hko sodelujejo v oblikovanju mladinskih politik ali se vključijo 

vdelovanje (lokalnega) društva, kar je na nek način podobno 

sodelovanju v državi ali podjetju. Delovanje v polju mladinskega 

dela od mladih zahteva in pričakuje aktivacijo, iskanje odgovor-

ov in pozicioniranje dopomembnih vprašanjv družbi (npr. ekon-

omsko-socialna slika prihodnosti, demografske spremembe) 

ter do pomembnih (med)generacijskih vprašanj o stanju in pri-

hodnosti mladih kot posebne družbene skupine (npr. pomem-

bne prelomnice prehajanja v samostojno/odraslo življenje). 

 

»Mladinsko delo povezuje glas mladih v družbi, ki bi bili kot 

posamezniki zaradi svojih specifičnih lastnosti težje slišani 

in priznani kot upoštevanja vredna družbena skupina. S tem 

predstavlja prostor zagovorništva mladih, ki pa jim nalaga 

tako pravice integriranega člena kot tudi dolžnosti sood-

ločevalca ob različnih družbenih vprašanjih.« (Cepin 2012: 39). 
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Ob poznavanju značilnosti mladih lažje razumemo, zakaj mla-

dinski sektor predstavlja prostor, kjer se odvijata tako mla-

dinsko delo kot tudi proces oblikovanja in uresničevanja 

mladinskih politik. Poleg zasebne in javne sfere postaja mla-

dinski sektor nepogrešljiv partner pri celostnem razvoju mladih 

(Izhodišča o prihodnosti mladinskega sektorja v Sloveniji 2012). 

 

V luči te misli je bila postavljeni tudi zakonska opredelitev mladin-

skega dela, ki pravi, da je mladinsko delo »organizirana in ciljno 

usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru kat-

ere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 

vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispe-

vajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega 

dela temelji na prostovoljskem sodelovanju mladih ne glede 

na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmer-

itve« (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 2010). 

 

Mladinsko delo je torej neizogibno povezano z razvojem 

mladinskih politik. Te predstavljajo usklajen nabor ukrepov, 

ki omogočajo osamosvajanje in vključevanje mladih v 

družbo ter razvoj mladinskega dela. Ali drugače: mladins-

ka politika je nabor ukrepov na različnih področjih javne 

politike, katerih namen je vključevanje vedno novih gener-

acij v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa spod-

bujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih (Škulj 2012). 

 

Organizirani in neorganizirani mladi

Večina mladinskega dela se vrši znotraj mladinskih organizacij 

in organizacij za mlade, v katerih delujejo mladinski voditelji in 

delavci. Njihova vloga je najmočnejša prav na področju organi-

ziranega in ciljno usmerjenega delovanja, ki pa ga je mogoče 

 

doseči le ob predpostavki, da se na tak ali drugačen način us-

posabljajo za delo z mladimi oz. za delo v mladinski organi-

zaciji. Lestev, ki se vzpenja od mladih k družbi (slika 4), je pot, 

ki je ne prehodijo le mladi, pač pa tudi mladinski voditelji in 

mladinski delavci, ko mladim pomagajo pri njihovem inten-

zivnem vstopanju v družbo in s tem pri njihovem celovitem 

osebnostnem razvoju. Mladi z lastnimi prizadevanji dejans-

ko prispevajo k skupnosti in na drugi strani krepijo svoje 

kompetence, zaradi katerih se lahko vključujejo v družbo. 

 

Mladi, ki niso vključeni v mladinsko organiziranje (npr. neor-

ganizirana mladina, socialno izključeni mladi, manjšine, nein-

formirani mladi), se sicer lahko srečujejo s posameznimi seg-

menti mladinskega dela in dostopajo do (novih) informacij. 

Glede na inteziteto srečevanja z metodami mladinskega dela, 

udeleževanja različnih dogodkov in neformalnih izobraževanj, ki 

jih organizirajo mladinske organizacije in organizacije za mlade, 

tudi npr. v obliki vstopa organizacij v mladinskem sektorju v pol-

je formalnega izobraževanja, se tudi njihovo delovanje v polju 

mladinskega dela povečuje. Od posameznika je seveda odvis-

no, koliko priložnosti bo znotraj mladinskega dela poiskal zase, 

koliko si jih bo ustvaril in kako ga bo njegovo udejstvovanje 

okrepilo. Ta stopnja vključenosti v procese in aktivnosti mladin-

skega dela je torej močno odvisna od vsakega posameznika ter 

seveda organizacije v mladinskem sektorju in njene stopnje vkl-

jučevanja mladih. Intenziteta vstopa je odvisna od osebnostnih 

lastnosti, izkušenj, »prikrajšanosti«, vzgoje in družbenih vplivov 

(npr. vrstniški vplivi).
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skih področjih, hkrati pa v njih ustvarjajo zmedo ob soočanju z 

nemočjo kako nekaj doseči ali ustvariti, mladinsko delo izsto-

pa kot polje, kjer mladi lahko nekaj dosežejo in ustvarijo, kjer 

lahko nastopajo samostojno, kjer lahko odkrivajo in razvijajo 

svoje sposobnosti in se vključujejo v družbo (Cepin 2012: 39). 

 

Mladinsko delo ni zgolj polje dela na prehodu iz otroštva v 

odraslost, ampak je predvsem dinamičen proces, krog, v kate-

rem mladi in družba medsebojno vplivajo drug na drugega in 

tako spodbujajo stalnost in vse večjo intenzivnost vloge mladih 

v družbi (slika 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z aktivnim vstopom in rednim delovanjem v mladinskem sektor-

ju mladi postajajo bolj socialno vključeni. Z vstopom v organiziran 

del civilne družbe mlad človek občuti sprejetost, spozna možno-

sti participacije v družbi in priložnosti za celostni osebnostni raz-

voj. Ključno pri vključevanju v mladinsko delo je, da mladinski 

delavec ali voditelj mladim omogoča prostor, možnosti in podpo-

ro za participacijo ter prepoznavanje njenih pozitivnih učinkov. 

 

Mladinsko delo in njegovi učinki

V vseh opredelitvah mladinskega dela je razvidno, da mladi v 

mladinskem delu predvsem krepijo svoje kompetence, se os-

ebnostno razvijajo, pridobivajo učne izkušnje, se družbeno in 

politično udejstvujejo ter širijo socialno mrežo. V luči izzivov sod-

obnega časa, ki mladim prepuščajo odgovorno nalogo svobod-

nega sprejemanja odločitev in osamosvajanja na vseh življenj-

Slika 3: Proces delovanja v polju mladinskega dela.
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Mladi so središče mladinskega dela – so udeleženci in hkrati 

prevzemajo odgovornost. Ali povedano drugače: ker v mladin-

skem delu velja načelo »mladi za mlade«, so mladi akterji v polju 

mladinskega dela – pripravljajo, razvijajo in izvajajo mladinsko 

delo; istočasno pa so tudi uporabniki in deležni učinkov. Mla-

di torej ustvarjajo prostor mladinskega dela ter postajajo nos-

ilci sprememb v organizaciji in širši skupnosti. Mladinsko delo 

v sferi civilne družbe s svojimi edinstvenimi pristopi mladim 

pomaga pri osamosvajanju in prevzemanju mesta v družbi, s 

čimer dopolnjujejo svoje vloge na ostalih področjih življenja.  

 

Družba v kontekstu mladinskega dela nastopa kot prostor, ki 

na eni strani pred mlade kot družbeno skupino postavlja lastne 

družbene izzive in probleme, na drugi strani pa predstavlja 

priložnosti, s pomočjo katerih lahko mladi razvijajo svoje poten-

DRUŽBA

MLADI

MLADINSKI  

VODITELJ/

MLADINSKI 

DELAVEC

javna sfera  
in sfera trga

sfera civilne družbe

organizacija  
v mladinkem  

sektorju družbeno 
vključevanje  

mladih

družbena 
participacija  

mladih

sfera 
skupnosti

Slika 4: Shema mladinskega dela (Cepin 2012).

 

potenciale. V opredelitvah mladinskega dela ima družba 

tako vlogo prostora, kjer mladi participirajo (torej prispe-

vajo k spremembam v družbi in aktivnemu državljanstvu 

mladih) in kamor se vključujejo (torej se integrirajo v druž-

bo in s tem omogočajo lastne spremembe). Večja je partic-

ipacija mladih, bolj so vključeni v družbo (Cepin 2012: 40). 

Mladinsko delo se razteza med zasebnim in javnim, ni zgolj odraz 

družbe, ampak je del nje. Večina mladinskega dela se vrši v civilni 

sferi, pri čemer poleg družine in šole nastopa kot tretji partner pri 

socializaciji mladih. Če namreč na eni strani velik del socializacije 

mladih poteka v družini in znotraj zasebnih krogov, na drugi stra-

ni pa v okviru šolskega sistema oziroma sistema javnih inštitucij, 

ne moremo mimo dejstva, da smo v obeh primerih priča poudar-

jenemu razvijanju le nekaterih področij mladostnikovega razvoja 

(npr. poudarjanje razvoja kompetenc v matematiki, na področju 

tujih jezikov in slovenščine), hkrati pa različnim možnostim, ki 

jih posamezniki v procesu socializacije imajo (Cepin 2012: 41). 

 

Na učinke mladinskega dela torej lahko gledamo z vsaj treh vid-

ikov: z vidika posameznika, družbe in organizacije v mladinskem 

sektorju.  V tabeli navajamo nekaj primerov:
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• Krepitev posameznikovega kulturnega in človeškega kapi-

tala (vključuje znanje, izkušnje, talente, veščine, kompetence, 

ki jih pridobi posameznik, ter njegove vrednote, motivacijo):

 - priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživlje-  

 njskega učenja: komunikacija v maternem in tujem   

 jeziku, matematične kompetence ter osnovne kom- 

 petence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost 

 učenje učenja, socialne in državljanske kompetence,   

 samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in  

 izražanje,  

 - pridobivanje teoretičnega in/ali praktičnega znanja   

 na različnih področjih ter poglobljeno spoznavanje 

 področja, kjer posameznik deluje v okviru mladinske  

 ga dela kot ključno na področju pridobivanja nefor-  

 malno pridobljenega znanja in izkušenj prepozna  

 vamo predvsem pridobivanje t.i. mehkih veščin na   

 področju projektnega vodenja, kamor med drugim 

 spadajo komunikacijske veščine (ustno in pisno   

 izražanje ter razumevanje slišanega in prebranega),   

 medosebne veščine (zmožnost sodelovanja z ljudmi,   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učinki mladinskega dela z vidika mladih

Prepoznavamo pomembne učinke mladinskega dela tako 

na ravni posameznika, organizacije, v kateri posameznik 

deluje, kot  na ravni lokalne skupnosti in širše družbe. Hit-

er prerez različnih gradiv (Cepin 2012, Ključne kompetence 

vseživljenjskega učenja v programu Mladi v akciji 2009, Ba-

ranja 2010, Tomšič 2010, Souto-Otero 2012) pokaže, da so 

učinki mladinskega dela na ravni posameznika vsaj naslednji: 

 

• Širjenje posameznikovega socialnega kapitala:

 - ustvarjanje mreže poznanstev in prijateljstev,

 - aktivacija in zagovorništvo na (družbenem) področju,  

 kjer posameznik aktivno deluje,

 - višja državljanska zavzetost in povečano delovanje v  

 skupnosti,

 - širši vpogled v delovanje celotne družbe in/ali njene 

 ga posameznega dela,

 - večja angažiranost za razmislek in reševanje družbenih 

 vprašanj ter sodobnih izzivov, s katerimi se posameznik  

 sooča oz. ga obdajajo 

Tabela 1: Učinki mladinskega dela z vidika posameznika in z vidika družbe.

 

Učinki z vidika družbe 

 

Družbena participacija mladih, krepitev socialnega kapitala 

mladih, medgeneracijsko sodelovanje, zviševanje zaposljivosti 

mladih in njihovih kompetenc, spodbujanje zdravega življen-

jskega sloga, prispevek k družbeni kohezivnosti, sproščanje 

inovativnega potenciala mladih, zviševanje tolerantnosti in 

strpnosti v družbi, državljanska vzgoja.

 

Učinki z vidika posameznika 

 

Druženje s prijatelji, koristno preživet prosti čas, potovanja, 

pridobivanje novih znanj, prepoznavanje osebnih sposobnosti, 

prepoznavanje mesta in vloge posameznika v skupini, izbol-

jšanje komunikacijskih sposobnosti, boljša samopodoba, boljša 

samozavest, novi izzivi.
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tudi iz različnih strok), koordinacijske veščine (koordinacija, načr-

tovanje, izvedba in vrednotenje projektov in aktivnosti), veščine 

delegiranja, vodenja timov in izgradnje ekipnega duha (timsko 

sodelovanje, razdelitev nalog, mentorstvo), veščine reševanja 

problemov in konfliktov(identifikacija tveganj in problemov, 

moderiranje ekipnega procesa reševanja težav, pozitivna nar-

avnanost za reševanje konfliktov); poleg pridobivanja izkušenj 

in znanj na področju vodenja, organizacije in koordinacije pro-

jektov, aktivnosti in timov kot pomembne prepoznavamo še 

sposobnost samoiniciativnosti, razvijanja idej, so-odločanja, 

avtonomije, finančnega poslovanja ter osebni razvoj na po-

dročju strokovno-vsebinskega izpopolnjevanja in tujih jezikov, 

 

- priložnost za osebno rast in krepitev osebne integritete: izkust-

veno učenje (učenje preko neformalnih pristopov, učenje preko 

igre, učenje s poskusi in napakami), uresničevanje osebnih vred-

not in interesov, razvoj in krepitev osebnostnih lastnosti kot so 

(večja) samostojnost, samozavest in prevzemanje odgovorno-

sti, iznajdljivost, vztrajnost, potrpežljivost, strpnost, solidarnost, 

sposobnost sodelovanja, prilagajanja, spoštovanja drug dru-

gega in sprejemanja drugačnosti, razvoj kritičnega mišljenja in 

presoje, sprememba osebnih stališč in vedenja, spremembe po-

gleda na svet, prepoznavanje in realizacija osebnih talentov in 

potencialov, prepoznavanje lastnega položaja v sodobni družbi. 

 

Mladinski voditelji, ki so bili anketiranimi v okviru mednarodne 

raziskave projekta Competitive Edge (www.competitive.si), so 

na vprašanje, kaj so pridobili zdelovanjem na področju mladin-

skega dela, česar ne bi mogli dobiti nikjer drugje, med drugim 

odgovorili:

 

• celostna osebnostna rast od otroka do odraslega (v   

 primerjavi delovanjem na športnem področju, kjer slej  

 ko prej izpadeš zaradi konkurence),

• oblikovanje vrednostnega sistema,

• druženje z ljudmi, ki vidijo smisel,

• prijetna povratna informacija s strani mladih,

• spoznavanje vrstnikov, skupno odraščanje, odkrivanje   

 sveta,

• razmislek o samem sebi,

• spoznanja o tem, kaj zmorem,

• učenje na napakah,

• zmožnost znajti se v problematičnih situacijah in jih   

 reševati,

• občutek pripadnosti,

• osebno zadovoljstvo: delati nekaj koristnega za druž-  

 bo,

• potrditev,

• prijateljstva,

• biti v stiku s časom in trendi,

• naučiti se odgovarjati za svoje odločitve,

• poligon za ustvarjanje odnosov med ljudmi na položa  

 jih.

 

Na osnovi izkušenj in pridobljenih znanj posameznik krepi in 

veča svojo zaposljivost. Raziskava Univerze v Bathu ter GHK 

Consultinga (Souto-Otero 2012) je namreč pokazala, da ima 

neformalna izobrazba, pridobljena v mladinskih organizacijah, 

zelo velik vpliv na zaposljivost mladih. Med šestimi mehkimi 

veščinami, ki jih delodajalec največkrat zahteva od kandidatov 

za delovno mesto, jih mladi kar pet pridobijo z neformalnim izo-

braževanjem v mladinskih organizacijah.
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To so veščine komunikacije in timskega dela, 

sposobnost odločanja, samozavest in avtonomi-

ja ter organizacijske veščine in sposobnost načrtovanja. 

Z neformalno učno-vzgojno izkušnjo se udeleženci osebnostno 

oblikujejo ter prevzemajo aktivno in pozitivno vlogo v skupno-

sti in družbi. Mladinsko delo posamezniku vsekakor omogoča 

pridobitev ključnih kompetenc, znanj in spoznanj ter pomem-

bno prispeva k večjemu socialnemu in kulturnemu kapitalu, os-

ebnostnemu razvoju mladih in izboljšanju možnosti za njihovo 

zaposlitev. Temelji na družbenem vključevanju in aktivni partici-

paciji, zato te mlade obravnavamo kot aktivne državljane.

 

Učinki mladinskega dela z vidika družbe

Iz publikacije Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev 

(Cepin 2012) črpamo pomembna spoznanja glede učinkov 

mladinskega dela. Mladinski sektor v Sloveniji in tudi v Evropski 

unijije v tem trenutku premajhen, da bi lahko bistveno prispeval 

k izboljšanju položaja mladih in s tem celotne družbe. Vendar pa 

akterjev v sektorju to ne odvezuje od izziva, da bi vsaj poskušali. 

Vsak namreč prispevek šteje. Pokazati želimo, da ima mladinsko 

delo velike potenciale, da v družbi ne odgovarja le na obrobne, 

ampak na ključne izzive družbe. V nadaljevanju navajamo dos-

lej prepoznane učinke mladinskega dela (prim. Cepin 2011) ter 

podajamo možnosti, kako bi lahko mladinski sektor vendarle 

dvignili iz obrobja ter ga prikazali kot področje, relevantno za 

celotno družbo (Cepin 2012: 31–33):

 

• Mladinsko delo mladim poleg družine in javne sfere 

(šolski sistem) ponuja dodatno oporo pri njihovem prehajanju 

v odraslost. S tega vidika deluje kot tretji partner pri socializaciji.

 

Glavni motiv praktično vseh pomembnejših oblik mladin-

skega dela v zgodovini (npr. skavtsko gibanje, YMCA, don 

Boscovi oratoriji) je bil prav reševanje socialnega vprašan-

ja mladih, povezanega z njihovim osamosvajanjem.  

 

• Mladinsko delo mlade navdihuje z vrednotami. Vsaka 

mladinska organizacija temelji na določenih vrednotah in bogas-

tvo mladinskega dela je v tem, da v njem sobivajo organizacije z 

različnimi vrednotami, zaradi katerih med mladimi poteka dialog. 

Dandanes je velika večina teoretikov izobraževanja prepričanih, 

da nobeno formalno izobraževanje ni vrednostno nevtralno. 

Zaradi njegove narave (civilna družba in pluralnost) pa to še to-

liko bolj velja za mladinsko delo. Mladinsko delo si lahko privošči 

več navdihovanja z vrednotami kot formalno izobraževanje, saj je 

udeležba v programih mladinskega dela za razliko od  udeležbe 

mladih v formalnem izobraževanju prostovoljna. Vrednote, ka-

kršnekoli že so, so za družbeno delovanje posameznika nujne. 

 

• Mladinsko delo prispeva h gradnji skupnosti. Ponuja 

namreč učenje sodelovanja med seboj različnih mladih, ki je la-

hko širše od sodelovanja v družini, a obenem globlje in bolj mo-

tivacijsko kot npr. medsebojno sodelovanje mladih v šolskem 

sistemu, v katerem je v ospredju posameznik. V mladinskem 

delu se gradijo intermediarne (vmesne) skupnosti med zaseb-

no in javno sfero (v sferi civilne družbe). Participacija mladih v 

teh skupnostih vključenim ponuja tudi močno učno dimenzijo. 

Izkušnje sobivanja v skupnosti, skupnega odločanja, reševanja 

konfliktov, so za marsikaterega mladega lahko bistvene.
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• Mladinsko delo vzgaja za demokracijo. Procesi 

sodelovanja, skupnega odločanja, finančne participacije in 

drugi sorodni procesi v mladinskih organizacijah so zelo so-

rodni procesom, ki se dogajajo na ravni države (prim. Škulj 

2009). Zato lahko trdimo, da je vsaka mladinska organizacija 

poligon za učenje demokratičnega državljanstva. Ključen kon-

cept pri tem se zdi odgovornost. Odgovornost za skupno je v 

mladinskem delu praviloma porazdeljena. Na enakem nivoju 

vsak nosi svoj del odgovornosti. Vodja, ki prevzame odgov-

ornost za celoto, se ob tem uči delegiranja, člani pa spošto-

vanja avtoritete vodje in zahtevanja odgovornosti od njega. 

 

• Mladinsko delo vzgaja za odgovornost. Mladinsko 

delo ima zaradi dinamičnega in vedno prilagodljivega odno-

sa med vodji in člani, pa tudi med prostovoljci in zaposlen-

imi, to prednost, da lahko regulira stopnjo odgovornosti, ki jo 

posamezniku naloži oz. ki jo posameznik nosi. Posamezniku 

omogoča, da si naloži ravno prav odgovornosti glede na svoje 

sposobnosti, naloga izkušenejših pa je, da ga pri tem usmer-

jajo.Uspeh celotne skupine je v mladinskem delu odvisen od 

uspeha vsakega posameznika.Sankcij za neopravljeno odgov-

ornost ponavadi ne postavlja zunanja avtoriteta (učitelj), tem-

več se vzpostavijo znotraj skupine. Mladi se v mladinskem 

delu s prevzemanjem odgovornosti učijo, da »brez nič ni nič«. 

 

• Mladinsko delo je prostor ustvarjalnosti in razvijanja 

raznolikih sposobnosti. Za razliko od formalnega izobraževan-

ja, po katerem posameznik prejme javno veljavno listino, npr. 

spričevalo, akterjem v programih mladinskega dela ni potrebno 

določati za vse enakih minimalnih standardov, ki naj bi jih mladi 

v programih dosegli. Učni načrti v mladinskem delu so tako lah-

 

ko veliko bolj odprti kot tisti v formalnem izobraževanju. V mla-

dinskem delu prevladuje procesno načrtovanje, ki odgovarja 

na vprašanje »kaj se bo v programu dogajalo« in ne učno-cil-

jno ali učno-snovno načrtovanje, ki odgovarja na vprašanje 

»kaj bo učenec ob koncu programa znal ali kakšna bo njegova 

kompetenca« (prim. Kroflič 2002 in Cepin 2005). Posamezni-

ki v mladinskem delu (skozi učenje z delovanjem) stopajo po 

veliko bolj raznolikih učnih poteh, kot se to navadno dogaja 

v formalnem izobraževanju, in imajo veliko več svobode pri 

artikuliranju lastnih izobraževalnih ciljev, vsebin in strategij. 

 

• Mladinsko delo krepi zdrav življenjski slog. Usklajen 

celostni osebnostni razvoj je že tekomzgodovine mladinske-

ga dela eden od postulatov njegovih različnih oblik. Različni 

praktiki (ustanovitelji večjih gibanj skozi zgodovino) so celost-

ni osebnostni razvoj opisovali na različne načine, večini pa 

je skupno, da so ga delili na različna področja (npr. telo, duša, 

duh).Med temi področji je imelo področje skrbi za telopri 

večini pomembno mesto. Obsegalo je zdravje, preventivo in 

telesno vadbo, površno pa bi lahko prizadevanja večine mla-

dinskih organizacij povzeli kot »zdrav duh v zdravem telesu«. 

 

Je na mladinsko delo mogoče gledati predvsem kot na pobude 

mladih, ki se skozi njihovo delovanje izražajo v okolju ali je nanj 

mogoče gledati predvsem kot na pobude okolja (odločevalcev, 

institucij in posledično mladinskih delavcev) za usmerjanje mla-

dih, torej za kanaliziranje njihove energije v pravo smer?

 

V praksi najdemo obe situaciji. Pogosto naletimo na mlade, ki 

jim uspe prodreti z lastno pobudo ter jo uspešno uveljaviti v 

okolju. Pogosto pa naletimo tudi na že pripravljene projekte, v
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v katere se mladi vključijo šele v fazi izvedbe, v njih 

sodelujejo zgolj kot udeleženci ter seveda tudi s tem ne-

kaj pridobijo zase in naredijo nekaj za širšo družbo. 

Z vidika družbe je mladinsko delo pomembno (krepiti), saj gre za 

družbeno participacijo mladihter hkrati njihovo vključevan-

je v družbo (predvsem ko govorimo o delu z mladimi z manj 

priložnostmi) ter seveda za socializacijo in inkulturacijo mladih.  

 

Pri participaciji je kot posledica dejavnosti posameznika iz-

postavljena sprememba v družbi, pri vključevanju pa je kot 

posledica dogajanja v družbi izpostavljena sprememba v posa-

mezniku. Poenostavljeno rečeno: v procesu participacije mladi 

spreminjajo svet, v (nasprotnem) procesu vključevanja pa svet 

spreminja mlade.

 

Z vidika organizacije v mladinskem sektorju

Mladinska organizacija in organizacija za delo z mladimi sta 

prostor socialnega vključevanja mladih. Glede na poslanstvo, 

ciljno skupino, razpoložljive vire in znanje posamezne organi-

zacije je stopnja možnosti socialnega vključevanje mladih od 

organizacije do organizacije različna.

 

Organizacije v mladinskem sektorjuodgovarjajo na potrebe v 

družbi, kot je npr.potreba po socialni vključenosti mladih v druž-

bo. Prav tako organizacije v mladinskem sektorju prepoznava-

jo sposobnosti in talente med mladimi in jim nudijo podporo, 

prostor ter priložnosti za njihovo samouresničevanje in rast. 

 

Ob razmisleku o delu z ranljivimi skupinami mladih, ki so na ra-

zlične načine socialno izključeni, se želimo dotakniti tudi tistih

 

ranljivih skupin mladih, ki so najbolj ogrožene. Gre za skupine, 

ki imajo zaradi različnih oblik prikrajšanosti (in družbenih 

ovir) majhne oz. najnižje možnosti participacije. Sprašuje-

mo se, do katere mere smo lahko oz. moramo biti orga-

nizacije v mladinskem sektorju, še posebej mladinske or-

ganizacije, vključujoči do najbolj ranljivih skupin mladih?  

 

Menimo, da gre za odločitev vsake (mladinske) organizacije 

posebej, da na podlagi presoje o lastnih zmogljivostih sprejme 

odločitev, v kolikšni meri bo vključevala bolj ranljive skupine 

mladih ter katere skupine še lahko vključi v svoje aktivnosti in 

pri tem ohrani nemoteno delovanje ter uresničevanje svojega 

poslanstva. Gre za presojo, ki vključuje kadrovske kapacitete,n-

jihovo usposobljenost, možnosti za (dodatno) izobraževanje in 

učenje o socialnem vključevanju ranljivih skupin ter pripravl-

jenost za širjenje obstoječih ciljnih skupin.Ključen element pri 

odločitvi pa igrajo predvsem poslanstvoin vizija posamezne 

organizacije ter aktivnosti in način dela, ki iz tega izhajajo. 

Na primerih ugotavljamo, zakaj je odločitev o vključevanju ran-

ljivih skupin mladih v redne dejavnosti (mladinske) organizacije 

velikokrat zelo težka in kateri so pomembni elementi za socialno 

vključevanje čim več različnih profilov mladih.

 

Primer1: Slepa deklica na oratoriju

V manjšem kraju vsako leto mladi organizirajo oratorijski teden. 

Okoli 25 mladih pripravi za otroke lokalnega kraja različne ak-

tivnosti (delavnice, športne aktivnosti, izlet, dramska igra, kate-

heze), ki se jih udeleži približno 100 otrok. Na pobudo svojih 

staršev se je oratorijupridružila tudi slepa deklica. 
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Čeprav je vključitev deklice zahtevala določene prilagoditve ter 

dodatno delo organizatorjev (npr. pomoč pri orientaciji, prehrani, 

skrb za varnost, razlaga risb in dramske igre, prebiranje besedil), 

je skupina mladinskih voditeljev z različnimi pristopi dela ter stal-

nim spremljanjem deklice odlično opravila svoje delo ter s tem 

pomembno prispevala k njeni vključitvi. Odločitev za vključitev 

te deklice je organizacija sprejela na osnovi močnega kadrovs-

kega zaledja in osebne angažiranosti mladinskih voditeljev. 

 

Primer2: Gibalno ovirana oseba na skavtskem taboru

Na skavtski taborso kot udeleženko sprejeli tudi 12-letno inval-

idnodekle(že od otroštva ni mogla uporabljati nog in rok v to-

likšni meri kot vrstniki). Starši so se z njeno invalidnostjo spopadli 

tako, da so ji vključevanje v okolje vedno znova olajševali tako, 

da so namesto nje opravili vse aktivnosti. Udeleženci tabora so 

bili razdeljeni po (starostnih) skupinah. To dekle se je na tabo-

ru pridružilo skupini deklet, starih med 11 in 16 let, ki so med 

drugimi tudi poskrbele zanjo. Vključevale so jo v dejavnosti po 

svojih močeh in zmožnostih ter ji postavljale nove in nove izzive, 

kotje na primerzabijanje žebljev (dekle ni imelo najboljše koor-

dinacije rok, saj nikoli ni izvajala del, podobnih zabijanju žebljev) 

in hoja po taboru (na začetku so ji pomagali tako, da so jo po 

taboru prevažali s samokolnico, ob koncu tabora pa je, ker so 

bila ostala dekleta s stalnim spremljanjem obremenjena in do 

nje zahtevna, dekle že brez opore uspelo samo prehoditi pot 

od šotora do stranišča, kar je bilo približno10metrov). Skupina 

deklet je članico skupine sprejela in vključila glede na svoje 

zmožnosti in znanje. S svojo zahtevnostjo oz. težnjo po njen-

em sodelovanju pa so mladinski voditelji ter drugi člani tabora 

staršem in dekletu dokazali, da je sposobna več, kot je mislila 

sama, in ji tako omogočili boljšo pot in vztrajnost na njeni poti

 

 

 

Kot razberemo iz primerov, je področje vključevanja bolj ran-

ljivih skupin mladih v redne aktivnosti posamezne organi-

zacije velikokrat otežkočeno, predstavljamo pa si lahko, da 

pogosto tudi ni možno. Pri vključevanju ranljivih skupin mla-

dih so na eni strani pomembni (ključni) akterji (predvsem 

vodstvo, prostovoljci) posamezne organizacije in njihova os-

ebna angažiranost, po drugi strani pa je za pozitiven učinek 

pomembna tudi in predvsem motivacija mlade osebe, ki želi 

sodelovati pri aktivnostih posamezne organizacije. Pri delu z 

ranljivimi skupinami mladih organizacija pogosto nima prim-

erno usposobljenih kadrov, mladinski delavci in mladinski 

voditelji pa delujejo predvsem na podlagi osebne zavzetosti 

in (morebitnih) predhodnih izkušenj, ki so jih pridobili bodisi 

v formalnem sistemu (npr. poslušanje predmeta o psihologiji 

osebnosti), bodisi preko neformalnega izobraževanja (npr. us-

posabljanje za prostovoljce) ali prakse v polju mladinskega dela. 

 

Organizacije v mladinskem sektorju namensko ne izključuje-

jo različnih profilov mladih, ampak težijo k vključevanju ra-

zličnih skupin mladih, vendar seveda po svojih zmožnostih.

tudi po odhodu s tabora.  



2727

04 PODROČJA SOCIALNE VKLJUČENOSTI

 

 

 

 

 

 

Mladinske organizacije in organizacije za mlade lahko naredi-

jo korak več k manjši izključenosti mladih. Dejstvo pa je, da 

veliko mladih ni vključenih v organizirane oblike združevanja 

mladih. Prav zato se lokalna skupnost svoje vloge pri vzpostavl-

janju mladim prijaznejšega okolja ne more in ne sme otepati. 

V vsaki lokalni skupnosti mora obstajati interes po sodelovan-

ju z mladimi in mladinskimi organizacijami, ki tam delujejo. 

Le tako je mladim lahko omogočena aktivna participacija in 

sooblikovanje skupnosti. Hkrati lokalne oblasti na tak način 

mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijejo svoje 

kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje (Mužica 2012). 

Vse to pa mladim omogoča lažjo in boljšo socialno vključenost. 

 

Položaj mladih v lokalni skupnosti je potrebno celovito in načrt-

no urejati. Le s kontinuiranim načrtnim ukvarjanjem z mladimi 

lahko lokalna skupnost zagotovi mladim prijaznejše okolje, ki je 

osnova za izboljšanje njihovega položaja v družbi in posledično 

za zagotavljanje trajnostnega družbenega razvoja (Mužica 2012). 

 

Pri zmanjševanju socialne vključenosti mladih smo med hori-

zontalnimi mladinskimi politikami za posebno pomembna pre-

poznali naslednja področja: zaposlovanje, stanovanjska politika, 

izobraževanje, mobilnost, mladinsko organiziranje, participaci-

jain informiranje mladih. K zmanjševanju socialne izključenosti pa 

pripomorejo tudi področja zdravja mladih in prostovoljstva. Na 

kakšen način nam horizontalne mladinske politike omogočajo 

 

 

 

 

 

 

večje socialno vključevanje, si poglejmo v nadaljevanju.  

 

Politika izobraževanja

Področje izobraževanja je v polju mladinskih politik zara-

di svoje vloge v procesu osamosvajanja mladih eno 

izmed najbolj ključnih, saj mladim omogoča zaposlji-

vost, osebnostni razvoj in uresničevanje življenjskih ciljev.  

Za čim lažji prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela ter 

čim boljšo prilagodljivost na trgu delovne sile je pomembno, da 

se izboljša kakovost vseh vrst izobraževanj (formalnega in ne-

formalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja), vzpostavi 

povezovanje vseh stebrov izobraževanja ter prepozna in prizna 

neformalno izobraževanje. 

 

Znanje in sposobnosti, ki jih mladi pridobijo v procesu izo-

braževanja, jim omogoča pridobitev zaposlitve na trgu delovne 

sile, s katero si bodo lahko zagotovili dostojen socialni in ekon-

omski položaj v družbi. 

 

Lokalna skupnost mora mladim zagotavljati ustrezne pogoje za 

formalno in neformalno izobraževanje. To zagotavlja z izvajan-

jem ukrepov na področju formalnega izobraževanja mladih in s 

podpiranjem delovanja mladinskih organizacij, ki predstavljajo 

pomemben del neformalnega izobraževanja mladih.



2828

 

Politika zaposlovanja

Področje zaposlovanja je v polju mladinskih politik, poleg izo-

braževanja in stanovanjske problematike, eno izmed ključnih, saj v 

sklopu z ostalima dvema mladim omogoča doseganje avtonomije, 

na drugi strani pa zagotavljanje trajnostnega družbenega razvoja.  

Delovni potencial mladih je ob zaključku formalnega sistema izo-

braževanja zelo visok in skupaj z veliko prilagodljivostjo, željo po 

delu in nadaljnjem učenju ter kreativnostjo in inovativnostjo, ki 

so značilni za mlade, tvori podlago za visoko učinkovitost pri delu. 

 

Z delom se posameznik ne samo preživlja, ampak tudi uresniču-

je svoje potenciale, razvija svojo osebnost in družbeno odgovor-

nost. Brezposelnost pa na drugi strani povzroča revščino in social-

no izključenost. Brezposelni mladi tako odlašajo z ustvarjanjem 

lastne družine, nimajo priložnosti za vzpostavitev in krepitev 

socialnih mrež, postajajo apatični in družbeno manj odgovorni.  

 

Lokalna skupnost mora mladim zagotavljati ustrezne pogoje za 

zaposlovanje z izvajanjem ukrepov za spodbujanje zaposlovan-

ja v varnih oblikah zaposlitve. S tem lokalna skupnost ustvarja 

mladim prijaznejše okolje, zmanjšuje stopnjo brezposelnosti 

med mladimi na lokalni ravni in zmanjšuje njihovo socialno iz-

ključenost.

 

Stanovanjska politika

Samostojno bivanje (odselitev od staršev) je eden izmed temel-

jnih korakov na poti do osamosvajanja. Podaljšano otroštvo oz. 

odvisnost od staršev ter kasnejši prehod iz obdobja mladosti v 

odraslost se v veliki meri kažejo prav v stanovanjskih razmerah. 

 

Tisti mladi, ki živijo pri starših, ne poznajo neodvisnosti in se 

težje ali kasneje naučijo skrbeti sami zase. Tisti, ki se odseli-

jo in živijo samostojno, pa imajo več finančnih težav, težave 

z najemniškimi razmerji, težave imajo pri najemanju posojil 

za nakup stanovanja ipd. Oboji pa si težje in kasneje ustvar-

jajo družino in prevzemajo druge odgovornosti v življenju. 

Lokalna skupnost lahko z zagotavljanjem ustreznih ukrepov 

na področju stanovanjske problematike mladim omogoča laž-

ji dostop do prvega stanovanja ter posledično lažje in hitrejše 

osamosvajanje, prevzemanje odgovornosti ter nižjo stopnjo 

izseljevanja iz lokalnega okolja. 

 

Politika informiranja mladih

Namen informiranja je ozaveščati mlade o njihovih pravicah 

in dolžnostih, o možnostih in priložnostih, ki privedejo do us-

pešnega doseganja avtonomije. Informiranje lahko pomem-

bno pripomore tudi k dvigu participacije in aktivnemu državl-

janstvu, saj lahko mladim na njim prijazne načine približamo 

procese odločanja. Visoka informiranost pa ugodno vpliva 

tudi na zmanjševanje števila mladih, ki so socialno izključeni.  

Spoštovanje demokracije, človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin vključuje tudi dostop mladih do popolnih, objek-

tivnih, razumljivih in zanesljivih informacij. V množici informacij, 

s katerimi smo vsakodnevno preplavljeni, se posebej populacija 

mladih razmeroma težko znajde. Prav zato je za realizacijo osa-

mosvojitve mladih poleg dostopa do informacij ključna tudi nji-

hova kritična pismenost.
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Pri posredovanju informacij, ki vplivajo na življenje in aktivnost 

mladih, ima lokalna skupnost poglavitno vlogo. Hkrati ima vrs-

to možnosti, kako informacije, ki vplivajo na življenje mladih v 

občini, posredovati tako, da dosežejo ciljno skupino. Pri posre-

dovanju informacij mladim mora lokalna skupnost posebno po-

zornost nameniti neorganizirani mladini, saj ta populacija občuti 

primanjkljaj informacij ostreje kot organizirana mladina. 

Politika mobilnosti

Sodoben svet je v nenehnem gibanju, to pa že posebej velja za 

mlade. Mednarodna učna mobilnost je pomemben instrument 

za spodbujanje občutka pripadnosti Evropi, spodbujanje social-

nega in poklicnega vključevanja, zagotovitev konkurenčnosti 

evropskega gospodarstva v globaliziranem okolju, krepitev ev-

ropskega gospodarstva in konkurenčnosti. Seveda pa ne smemo 

pozabiti, da se mladi z mobilnostjo soočajo že v lokalni skupnosti, 

kjer se soočajo z urejenostjo mestnega in primestnega prometa. 

 

To, kakšne možnosti ima mlad človek v svojem loka-

lnem okolju, da v sprejemljivem času pride iz točke A v 

točko B, pove, kako je mlademu človeku poleg ohranjan-

ja socialne mreže omogočen dostop do delovnega mes-

ta ter izobraževalnih in drugih zanje pomembnih ustanov. 

 

Zaradi finančnega stanja in starosti so mladi slabše mobilni seg-

ment družbe. Največkrat so odvisni od javnih prevoznih sredstev. 

Urejen sistem javnega prevoza je ključen za družbeno življenje 

mladih, vendar so do javnega prevoza največkrat prikrajšani rav-

no tisti, ki bi urejen sistem najbolj potrebovali: mladi iz socialno 

šibkejših družin in s podeželja. Slabo vzpostavljen sistem že tako 

zapostavljenim mladim onemogoča pridobitev zaposlitve in jim

 

zmanjša možnost ohranjanja in širjenja socialne mreže. 

 

Naloga lokalne skupnosti je, da z ukrepi za izboljšanje mobil-

nosti mladim omogoča finančni in stvarni dostop do javnih 

prevoznih sredstev ter hkrati skrbi za podporo tistim orga-

nizacijam, ki pospešujejo mednarodno mobilnost mladih. 

 

Participacija mladih

Politično in širše družbeno delovanje mladih kaže na “zdravo” 

delovanje demokracije in pozitivno vpliva na oblikovanje iden-

titete mladega posameznika. 

 

Participacija se nanaša na aktivno udeležbo in resnično vplivan-

je mladih na odločitve, ki zadevajo njihovo življenje. Partic-

ipacija izboljšuje doseganje avtonomije mladih ter zvišuje 

kakovost njihovega upravljanja z družbo in življenja v njej, 

saj lahko mladi s pomočjo participacije prevzemajo odgov-

ornost tako za lastno prihodnost kot za prihodnost družbe.  

 

Lokalne oblasti so mladim najbližje, zato imajo pomemb-

no vlogo pri spodbujanju njihove participacije. To lahko za-

gotovijo z vzpostavitvijo sistema rednega sodelovanja med 

mladimi in občino, preko formalnih ali neformalnih struktur, 

ki tovrstno sodelovanje omogočajo. Med formalnimi struk-

turami najpogosteje najdemo mladinske svete lokalnih skup-

nosti, komisije za mladinska vprašanja ali odbor za mladino. 

 

Mladinsko organiziranje

Mladost razumemo kot obdobje vstopanja v odraslost, ki ga zaz-

namujejo t.i. točke odraščanja. Mladi naj bi se v tem obdobju 

opremili s kompetencami za avtonomno življenje, ki poleg kom-
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petenc socialne in ekonomske neodvisnosti vključujejo tudi 

aktivno in odgovorno državljanstvo. . Kompetence za aktivno 

in odgovorno državljanstvo pa lahko na najbolj neposreden 

način pridobijo v mladinskih organizacijah, ki predstavljajo 

edinstveno učno polje demokratičnih procesov. Mladinske 

organizacije ne le zagotavljajo demokratične postopke v svo-

jem delovanju, ampak svoje člane z informiranje, izobraževan-

jem in drugimi aktivnostmi tudi spodbujajo k aktivnemu vkl-

jučevanju v te postopke, tako znotraj organizacije kot v družbi. 

Večletno članstvo v mladinskih organizacijah izboljšuje kvalite-

to življenja mladih tako v času vključenosti v organizacijo kot 

tudi pozneje v življenju, saj zagotavlja pridobivanje znanj, veščin, 

pomembnih vrednot in družbene odgovornosti, kar pripomore 

k uspešnosti posameznika na vseh življenjskih področjih. S svo-

jimi aktivnostmi pa mladinske organizacije prav tako izboljšujejo 

kvaliteto življenja v okolju, v katerem delujejo, saj prinašajo nove 

ideje, krepijo medkulturno in medgeneracijsko solidarnost, da-

jejo pobude za spremembe in bogatijo ponudbo prostočasnih 

dejavnosti.

Lokalna skupnost ima zato pomembno vlogo pri podpiranju delo-

vanja mladinskih organizacij in spodbujanju mladih k vključevan-

ju v mladinske organizacije oz. v aktivnosti mladinskih organizacij. 

 

Prostovoljstvo mladih

Prostovoljske dejavnosti prinašajo učno izkušnjo, prispevajo k 

večjemu vključevanju v skupnost, spodbujajo socialno kohezi-

jo in medgeneracijski dialog, prispevajo k blaginji posamezni-

ka ter mu omogočajo razvoj družbenih veščin in spretnosti. 

Vse to prispeva k večji socialni vključenosti vsakega posamezni-

 

ka, gradnji socialne mreže za reševanje stisk, življenjskih prob-

lemov in razvijanju medsebojnega zaupanja. Skozi prostovoljst-

vo pa se posameznik uči tudi postopnega prevzemanja odgov-

ornosti, postane bolj iznajdljiv, fleksibilen, samozavesten in bolj 

pripravljen na osamosvajanje. S prostovoljskim delom vsak posa-

meznik koristno preživi svoj prosti čas, oblikuje socialno mrežo, 

izboljšuje samopodobo ter poveča občutek lastne koristnosti. 

 

Hkrati je prostovoljstvo pomembno zaradi prispevka k raz-

voju družbe, solidarnosti in demokracije saj krepi medse-

bojno solidarnost, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in 

vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost ter 

sodelovanje pri reševanju problemov posameznika in družbe.  

Lokalna skupnost ima pomembno vlogo, da v hitro spreminja-

joči se družbi z vključevanjem mladih v prostovoljske dejavnosti 

zagotovi učinkovite podporne ukrepe pri učenju ter izmenja-

vi in razvoju dobrih praks. To pomeni, da mlade o možnostih 

prostovoljstva informira, prostovoljstvo priznava, prostovoljske 

organizacije pa pri njihovem delovanju podpira in spodbuja.  

 

Zdravje mladih

Zdravi mladi posamezniki so temelj vsake družbe, zato jim je po-

trebno omogočiti, da bodo odraščali v okolju, v katerem bodo 

lahko razvili vse svoje potenciale. Skrb za zdravje in dobro počut-

je mladih mora tako biti prednostno področje vsake države, saj 

je to naložba v prihodnje generacije in njihovo starost, hkrati 

pa dolgoročno znižuje stroške države za zdravje prebivalstva. 

 

Mladi morajo imeti možnost izbire zdravega življenjskega sloga 

ter biti upravičeni do zdravega okolja, ustreznega zdravstvenega
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varstva in socialne zaščite ne glede na spol, starost, , ekonoms-

ko stanje, kraj bivanja, spolno usmerjenost, etično pripadnost, 

veroizpoved, zakonski stan in morebitno telesno ali duševno 

nezmožnost. Zdravje in dobro počutje mladih sta namreč neločl-

jivo povezana z drugimi vprašanji, kot so socialno vključevan-

je, socialno-ekonomski položaj, enakost ter trajnostni razvoj.  

Lokalna skupnost ima zato pomembno vlogo, da vlaga v pro-

mocijo zdravja, zdravstveno preventivo in informiranje mladih.
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METODE DELA NA PODROČJU SOCIALNE 
VKLJUČENOSTI

05

 

 

 

 

 

 

 

 

metode oz. pristope s katerimi dostopajo do socialno izkl-

jučenih ter jih z vključevanjem opolnomočijo in opremi-

jo s kompetencami, s čimer bolj aktivno vstopajo v sfero. 

Organizacije v mladinskem sektorju delujejo na različne načine 

terpri delu z mladimi in izvedbi njihovih aktivnosti uporabljajo 

več različnih pristopov in metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tem poglavju je zbranih nekaj primerov metod dela z mlad-

imi, ki so razvrščene na dvepodročji: metode dela na ravni 

organizacije ter metode dela na ravni izvajanja aktivnosti. 

 

Metode dela na ravni organizacije

Neformalni pristop pri izvajanju aktivnosti organizacij v mla-

dinskem sektorju je eden izmed ključnih elementov njihovega 

delovanja, ki pomembno prispeva k procesu vseživljenjskega 

učenja mladih. Vsaka organizacija pri svojem delovanju upora-

blja različne metode dela, pri čemer je pomembno, da s prim-

ernim izborom metode zasleduje in uresničuje zastavljene cilje 

ter ustvarja spodbudno okolje za učenje. Na neformalen način 

organizacije lažje dostopajo do mladih, saj so metode v prim-

erjavi z metodami v formalnem izobraževanju bolj raznolike, 

odnos do organizatorjev pa bolj prijateljski in mentorski. Po-

leg tega mladih ne postavlja zgolj v vlogo učencev, pač pa jim 

dopušča, da so sami soustvarjalci učnega procesa in vir znanja 

za sovrstnike. Na ta način mladi pridobijo pozitiven odnos do 

učenja in prevzemajo odgovornost za svoj učni proces, prido-

bivanje različnih izkušenj in osvojeno znanje. Vsaka dodatna iz-

kušnja pa pomembno prispeva k večji zaposljivosti mlade osebe. 

 

Mladinske organizacije in organizacije za delo z mladimi vključu-

jejo mlade na ravni celotne organizacije. Gre za različne modele



3333

 
 
Organizacija 
 
 
Poslanstvo  
 
 
Ciljna skupina  
organizacije 
 
Ključni produkti,  
storitve organizacije 
 
Primer socialnega  
vključevanja 
 
 
 
 
 
 
Področje socialnega 
vključevanja 
 
Kako organizacija  
deluje na polju  
socialnega  
vključevanja?  
 
 
 

 
 
DRUŠTVO MLADINSKI CEH 
 
 
Mladim omogočati priložnosti za rast v odgovornega pripadnika različnih skupnosti po načelih 
krščanske etike in don Boskovi preventivni vzgojni metodi. 
 
Mladi (poudarek na mladinskih voditeljih in mladinskih delavcih). 
 
 
Lokalne enote, usposabljanja, razvoj podjetništva in kreativnosti pri mladih.
 
 
S projektom Socialni inovatorji prihodnosti je Društvo mladinski ceh razvilo podjetniški inkubator 
in proces družbenega inoviranja za mlade do 25 leta in mlade ženske. Skozi projekt se je posredno 
zaposlilo 20 mladih iz ciljne skupine, ki so sooblikovali lasten program dela in razvijali lastne kompe-
tence. Zaposlovanje mladih kot ranljive ciljne skupineje zaradi težke zaposljivosti trenutno pomem-
ben pristop k spodbujanju socialne vključenosti, še posebej ženske pa so pri zaposlovanju še posebej 
ranljive. Metoda dela je ciljni skupini pomagala razvijati kompetence, prepoznavati zmožnosti in jih 
implementirati ob razvoju svojih idej.
 
Zaposlovanje. 
 
 
Z razvojem inovativnih projektov, v katere vključuje mlade, z natečaji za naj družbene inovacije, ki jih 
tudi razvijajo, z razvojem lokalnih projektov s podjetniškimi komponentami (primer 72 ur). 
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MLADINSKI CENTER VELENJE 
 
 
Poslanstvo Mladinskega centra Velenje je postavljanje mladega človeka v ospredje. Takorekoč mladi 
delajo za mlade, saj le ti najbolje poznajo njihove okuse in želje ter sledijo mladinskim trendom. Pri 
tem jim stojijo ob strani strokovni sodelavci in projektni vodje. 
 
Neorganizirani mladi (tudi otroci). 
 
 
Multimedijski center, koncerti, delavnice, prostor druženja, festivali. 
 
 
Multimedijski center deluje po principu predlogov mladih. Tako je skupina osipnikov, ki se je potikala 
po ulicah, na pobudo mladinskega delavca pristopila k videoprodukciji, osvojila kompetence in post-
ala aktiven del mladinskega centra. Del teh je danes že zaposlen na področju multimedije.  
 
Informiranje. 
 
 
Neorganizirane mlade in mlade z ulic vključijo glede na njihove interese in predloge ter jih sprva 
počasi, potem pa tudi usmerjeno razvijajo in jim ponujajo različne priložnosti, ki krepijo njihovo 
samozavest in sposobnosti. 
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KLUB ŠTUDENTOV KRANJ 
 
 
KŠK je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov z namenom povezo-
vanja, izobraževanja, dvigovanja kulturne ravni in nudenja ugodnosti svojim članom. 
 
Člani Kluba študentov Kranj (dijaki in študentje). 
 
 
Študentsko dogajanje v klubski organizaciji sloni na štirih stebrih: resor za izobraževanje pripravlja 
poučne delavnice, tečaje, predavanja ter izlete in ekskurzije v neznano; resor za kulturo skrbi za ust-
varjalne delavnice, zabavo in sprostitvene večere ob kulturnih dogodkih; resor za socialo in zdravstvo 
pomaga mladim mamicam in osvešča o boleznih; resor za šport pa z adrenalinskimi aktivnostmi, 
rekreacijo in turnirji spodbuja zdrav duh v zdravem telesu.  
 
Mlade mamice so tradicionalni dobrodelni projekt Kluba študentov Kranj, ki temelji na materialni 
pomoči študentskim/dijaškim družinam. 
V preteklih letih je Klub študentov Kranj z donatorji v obliki darilnih bonov pomagal že prek 500 
študentskim družinam.
Organizirajo naslednje dejavnosti:
- obdarovanje otrok z obiskom Božička,
- ogled matineje v Prešernovem gledališču,
- telovadbo za mamice z dojenčki oz. vadbo za malčke,
- različne delavnice,
- izlete, 
Starši konec leta dobijo vrednostne bone, za najmlajše pa pripravijo otroški program.
 
Socialna pomoč. 
 
 
KŠK pristopa do mladih staršev, ki so pogosto zelo zapostavljeni in izključeni iz družbenega življenja, 
poleg tega pa so pogosto v težki materialni situaciji. 
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ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV 
 
Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, 
duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo 
lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarod-
nih skupnosti. 
 
Otroci in mladi v starosti od 6 do 29 let. 
 
 
Skavtsko metodo je v začetku 20. stoletja utemeljil ustanovitelj skavtov Robert Baden Powell. Ska-
vtska metoda je naravna in nezavedna. Naravna zato, ker sledi naravnim impulzom mladih skavtov, 
nezavedna pa, ker se skavti ne zavedajo, da so preko nje vzgajani. 
 
Delo po skavtski metodi združuje delo na osmih področjih:
- obljuba in zakoni: vodilo življenja vsakega skavta, vrednote, ki jih skavtstvo predstavlja posamezniku 
kot osnovo za življenje, osebna zaveza zavestnemu služenju družbi,
- delo v majhnih skupinah: spodbujanje odprtosti, lažje izražanje vsakega posameznika, ustvarjanje 
odnosov na podlagi zaupanja, učenje timskega dela,
- učenje z delom: učenje na lastnih izkušnjah, pridobivanje znanj, spretnosti in naravnosti v varnem 
okolju, vrednotenje naučenega, praktičen pristop k izobraževanju, aktivnost posameznikov,
- simbolna govorica: način komuniciranja, enostavnejše izražanje abstraktnega, razvijanje sposob-
nosti domišljije, dogodivščin, ustvarjalnosti in inovativnosti, spodbujanje povezanosti in solidarnosti 
znotraj skupine,
- dejavni odnos med mladimi in odraslimi: učenje drug od drugega, medgeneracijsko bogatenje in 
dialog, zgled voditelja oz. starejšega brata/sestre, varno okolje za izvajanje različnih aktivnosti, tehnič-
na podpora in znanje, identificiranje posameznikove razvojne potrebe s pomočjo osebnega spreml-
janja in odgovarjanje na zaznane potrebe skozi program,
- dejavnosti na prostem: priložnosti za odkrivanje povezav v določenem okolju, odkrivanje in spozna-
vanje samega sebe ter stvarstva, zadovoljevanje potreb po pustolovščini, razvijanje občutka za 
preprostost, zagotavljanje naravnega okolja,
- samovzgoja: notranja motivacija za zavestno in dejavno vključitev v lastni razvoj, napredovanje na 
vseh šestih področjih razvoja glede na zmožnosti vsakega posameznika, prevzemanje odgovornosti s 
strani otrok in mladih, učenje na lastnih napakah,
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- služenje v družbi: soustvarjanje boljšega sveta, dejavno odgovarjanje na zaznane potrebe v družbi, 
odločitev za življenje v duhu služenja tudi v vsakdanjem življenju, dati na razpolago drugim svoje 
sposobnosti in talente. 
 
Odgovorno državljanstvo. 
 
 
Skavtsko metodo izvajajo mladi za mlade. Skavtska metoda se z leti razvija in sledi ter odgovarja na 
potrebe otrok in mladih ter se tako odziva na družbene spremembe. Otroci in mladi v svojih skupinah 
prevzemajo odgovornosti, ki ustrezajo njihovi starosti in pripravljenosti.
Skavtstvo ne prepoveduje slabih navad, temveč otrokom in mladim ponudi boljše in zanimivejše al-
ternative. Otroke in mlade ne pritegne z »ne smeš«, temveč z »naredi«. Pustiti odgovornost mladim je 
ključni del skavtske metode. S sprejemanjem lastnih odločitev mladi osebnostno rastejo in postajajo 
zrelejši.



3838

 

Metode dela na ravni izvajanja

V polju mladinskega dela z mladimi izvajamo številne aktivno-

sti, ki jih obarvamo z različnimi neformalnimi pristopi, pogos-

to tudi z igro, in jih prilagodimo tako, da postanejo čim bolj 

privlačne za udeležence (s čimer spodbujamo tudi večjo ini-

ciativnost in aktivnost mladih). Nekaj metod, ki se povezujejo s 

tematiko socialnega vključevanja in so namenjene mladim, smo 

zbrali tudi v tej publikaciji. Namenjene so uporabi ob različnih 

priložnostih, usposabljanjih, delu s skupinami itd., poleg tega 

pa lahko služijo tudi kot vstopne točke za posameznetematike, 

kot ledolomilci ali kot metode podajanja in odkrivanja vsebine.  

Pri izvedbi dinamik z vsebino socialnega vključevanja je vsako ak-

tivnost potrebno razložiti in se o njej pogovoriti z udeleženci. Pri 

vključevanju mladih moramo biti še posebej pozorni nasocial-

no izključene in na vloge, ki jih ti v posamezni dinamiki dobijo.  

 

Pri izboru metod moramo biti pozorni na naslednje elemente:

- skupina (njena heterogenost oz. homogenost, velikost, starost-

na struktura),

- smotrnost vsebine in njenih poudarkov,

- vključevanje vseh v skupini in premislek o posameznikovi iz-

postavljenosti (še posebej ob delu s socialno izključenimi),

- dinamika skupine (faza skupine, občutek varnosti, sodelovan-

je),

- prostor in čas,

- namen posamezne metode,

- čas in pripomočki, ki so na voljo.
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Pogovor ob koncu 
 
 
Vir 

 
 
KRIČEČE SPOROČILO 
 
Prebijanje ledu, seznanjanje z vsebino dogodka. 
 
Članki in besedila na tematiko socialne vključenosti, mladih, strukturiranega dialoga, papir, pisala za 
polovico udeležencev. 
 
Mladi 
 
10–20 
 
20 minut 
 
ni pomemben 
 
Voditelj mora imeti pripravljenih dovolj kartončkov s časopisnimi izrezki. Igralce razporedimo na dve 
skupini in jih postavimo v dve vrsti.  

Vsak v izbrani vrsti ima svoj par. Voditelj eni vrsti razdeli kartončke s članki. Obe vrsti se razmakneta, 
tako da je med njima 3–4 metre. 
 
Nato začnejo tisti, ki imajo v rokah članke, brati, njihovi partnerji pa si skušajo beležiti vsebino. To 
pomeni, da morajo kljub hrupu, ki ga povzročajo ostali, čim bolje slediti tekstu in si ga zapisati oziro-
ma zapomniti. Sledi preverjanje sporočil, kar je učna točka za vse prisotne udeležence.
 
Trener povzame dogajanje, opiše svoja opažanja. Poudari pomen jasne komunikacije in poslušanja. 
Po potrebi se naveže na vsebino vaje, kar je lahko izhodišče za nadaljnje delo na določeni vsebini. 
 
Neznan.
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SPADAMO SKUPAJ?! 
 
Vstop v tematiko socialne izključenosti, delitev v skupine. 
 
Samolepilni listki z različnimi enostavnimi slikami oz. simboli: toliko enakih, kot želimo članov v skupi-
ni; nekaj listkov je drugačnih (ti udeleženci ne spadajo v nobeno izmed skupin). 
 
Mladi 
 
10–50 
 
10 minut 
 
ni pomemben 
 
Voditelj dinamike udeležencem na hrbet prilepi samolepilne listke. Udeleženci seglede na oznake na 
hrbtu v tišini razporedijo v skupine. Voditelj opazuje, kaj se dogaja:npr. če so tisti z drugačnimi slikami 
izločeni in kdo jim pomaga najti skupino.  
 
Po aktivnosti trener povzame opažanje in opiše proces delitve v skupine. Delitev v skupine poveže z 
izključevanjem v družbi – v primeru aktivnosti gre za mikro raven, v družbi pa ima podobna dinamika 
večje razsežnosti. Z udeleženci razpravlja o počutju med igro: tako tistih, ki so bili izločeni, kot tistih, ki 
so brez težav našli skupino.  
 
Neznan
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LIMONE 
 
Uvod v tematiko o različnosti, uvodna dejavnost. 
 
Vrečka, 1 limona za vsakega člana skupine. 
 
Mladi 
 
Ni omejitev 
 
30 minut 
 
ni pomemben 
 
Vsak član skupine dobi eno limono. Natančno si jo ogleda, razišče razlikovalne znake, otipa kožo. 
Voditelj udeležence spodbudi, da vsak svojo limono tudi poimenuje in jo s tem  poosebi. Po petih 
minutah limone zberejo v vrečki. Voditelj jo pretrese, da se sadeži premešajo. Limone razporedimo po 
tleh med udeleženci, vsak pa mora poiskati svoj sadež. Če pride do prerekanja o tem, voditelj poskusi 
razsoditi. Če se še vedno ne morejo sporazumeti, te sadeže damo na stran in počakamo do konca – 
morda na koncu ostaneta le dva neidentificirana sadeža (vendar večina uspešno najde svojega).  
Trener povzame dogajanje, opiše svoja opažanja. Poudari pomen jasne komunikacije in poslušanja. 
Po potrebi se naveže na vsebino vaje, kar je lahko izhodišče za nadaljnje delo na določeni vsebini. 
 
Kako so prepričani, da so vzeli svoj sadež? Po čem sklepajo?
Voditelj jih spodbudi, da poiščejo vzporednico med to vajo in razlikovanjem med ljudmi.  
Raziščemo stereotipe: so vse limone enake barve, imajo vse enako obliko?
Ta vaja olajša sledeče vsebine v povezavi z enakimi možnostmi in na temo razlik.
 
Croft, T. et al (2005). T-KIT o socialnem vključevanju.Ljubljana: Urad RS za mladino.
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ODPADNIKI 
 
Odzivanje na zavrnitev, občutek pripadnosti skupini, učinek izključevalnega razvrščanja po skupinah 
na posameznika. 
 
niso potrebni 
 
Mladi 
 
najmanj 12 
 
10 minut 
 
ni pomemben 
 
Voditelj prosi prostovoljca, naj zapusti prostor. Preostali sepo dogovorjenem merilu razporedijo v 
skupine (pričeska, barva oči, oblačila, višina, naglas …). 
Nato »odpadnika« pokličemo nazaj; njegova naloga je, da ugane, kateri skupini pripada. Ob tem 
mora pojasniti, zakaj je prepričan, da je to njegova skupina. Če je razlog, ki ga navede, napačen, se tej 
skupini ne more pridružiti, čeprav je v resnici izbral pravo skupino. 
Vajo nadaljujemo z novim prostovoljcem. Zamenja naj se čim več udeležencev. 
 
Kako se obnašamo, ko smo del skupine? Je lahko zavračati odpadnike? Ali v tem uživamo? Sočustvu-
jemo ali uživamo v občutku moči?
V pogovoru se lahko osredotočimo tudi na predsodke ter na ne/pripadnost. 
 
Croft, T. et al (2005). T-KIT o socialnem vključevanju. Ljubljana: Urad RS za mladino.
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TEKMA HENDIKEPIRANIH 
 
Spoznati, kako je, če imaš določene omejitve. 
 
papir, pisala, flomaster, trak za oči, vrvica, nihalo, zamaški za ušesa, baloni, rojstnodnevne svečke 
 
Mladi 
 
5–40 
 
2 uri 
 
ni pomemben 
 
Udeležence razdelimo v skupine od 5 do 8. Skupine bodo morale v eni uri izpolniti več nalog. Nekat-
ere med njimi bodo skupinske in jih bo morala opraviti cela skupina brez izjeme. Druge naloge bodo 
stalne. Primeri nalog:
Naslikajte skupinski portret. 
Nihalo mora ves čas nihati. 
Tek z ovirami (plazenje skozi obroč, pod mizo …).
Izmislite si pesem o delavnici/seminarju.
Na 10 sekund si podajate palico. 
Z zgibanjem naredite papirnate čolne. 
Svečka ne sme ugasniti. 
Balon se ne sme dotakniti tal.
Nekateri v skupini imajo določene omejitve (prevezane oči, zamaške v ušesih, dva imata skupaj 
zvezani nogi, nekomu ni dovoljeno govoriti, nekdo ne sme uporabljati svoje desne roke …). 
Skupina mora izpolniti vse naloge. Vsako skupino mora spremljati opazovalec, ki preverja, če skupina 
upošteva vsa pravila in če vsi sodelujejo.  Po preteku igre skupina predstavi rezultate svojega dela in 
se pogovori o igri.
 
Kako so prepričani, da so vzeli svoj sadež? Po čem sklepajo?
Voditelj jih spodbudi, da poiščejo vzporednico med to vajo in razlikovanjem med ljudmi.  
Raziščemo stereotipe: so vse limone enake barve, imajo vse enako obliko?
Ta vaja olajša sledeče vsebine v povezavi z enakimi možnostmi in na temo razlik. 
 
Croft, T. et al (2005). T-KIT o socialnem vključevanju.Ljubljana: Urad RS za mladino.
 



4444

 
 
Ime metode 
 
Namen 
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RAZREDNA BLAGAJNA 
 
Vaja udeležencem nudi možnost, da razumejo, kako različne vloge povzročijo različna vedenja ter da 
določena vedenja vplivajo na obnašanje drugih. Skozi metodo udeleženci:
- razumejo perspektivo druge osebe,
- razvijajo empatijo, 
- spoznajo, kako je biti v vlogi druge osebe,
- razumejo dinamiko izločevanja.
 
kartica igre vlog za vsakega udeleženca in vrvica, da si lahko vsak kartico obesi okrog vratu (kartica 
igre vlog mora biti prepognjena, tako da se ne vidi, kaj piše na njej) 
 
Mladi 
 
5–20 
 
30 minut 
 
poljuben 
 
Vsak udeleženec dobi kartico z vlogo, ne da bi videl, kaj na njej piše. Kartico si obesi okoli vratu tako, 
da jo ima na hrbtu (on ne vidi, kaj je napisano, vsi ostali pa). Vodja da udeležencem nalogo, da morajo 
najti osebo, ki je ukradla denar iz razredne blagajne. Udeleženci se premikajo po prostoru, se med 
seboj pogovarjajo in skušajo ugotoviti, kdo je tat. Edino pravilo je, da se morajo do sogovornika ob-
našati v skladu s sogovornikovo vlogo. Po 10–15 minutah ali ko skupina ugotovi, kdo je tat, vodja us-
tavi aktivnost. Udeleženci ne smejo pogledati svojih kartic, dokler vodja ne reče, da lahko. Udeleženci 
sedejo v krog in pričnejo z vrednotenjem.Če je udeležencev več, kot je kartic z vlogami, nekateri 
igrajo iste vloge. Opozorilo: če je v skupini kdo izločen, ta oseba ne sme dobiti kartice izobčenec. 

Primeri vlog: 
- izobčenec,
- kolerik,
- karierist,
- piflar,
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Pogovor ob koncu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir 
 

 
 
- povprečnež,
- sanjač,
- razgrajač,
- klovn,
- nerodnež,
- učiteljev ljubljenček,
- športnik,
- predstavnik razreda,
- od vseh prijatelj,
- oboževan,
- dramatičen, želi biti v središču pozornosti,
- »jokica«.
 
Pri vrednotenju voditelj vsakega udeleženca povpraša:
- Kako si se počutil?
- Kako so se drugi obnašali do tebe?
- Kaj meniš, kakšno vlogo imaš?
 
Vprašanja za skupino:
- Kaj menite o igri?
- Kako se je počutil izobčenec?
- Kako ste se do nje/njega obnašali?
- Vam je bilo lahko se pogovarjati z osebo glede na vlogo, ki jo je imela?
- Menite, da bodo neprijetne izkušnje izobčenca, katere ste slišali po igri, kaj vplivale na vaše 
razmišljanje/ravnanje v vsakdanjem življenju?
 
Emergency brake(2007).
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Ime metode 
 
Namen 
 
 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 

 
 
 

 
 
ŠEPETALCA 
 
Udeleženci spoznajo, kako je, če postaneš izločen iz skupine in kako pomembno je pomagati pri vkl-
jučevanju v skupino. Razvijejo empatijo do tistih, ki so odrinjeni na stran. Izkusijo, kako hitro se lahko 
nekoga izloči. Spoznajo načine vključevanja. 
 
štirje znaki z napisi A, B, C in D za razločevanje oseb v igri vlog, opisi vlog (glej v nadaljevanju) 
 
Mladi 
 
10-15 
 
50 minut 
 
večji prostor, lažje notranji prostori 
 
Pred skupino postavimo tri stole, kjer se bo odvijalo igranje vlog. Izberemo tri prostovoljce, ki bodo 
igrali vloge. Vsakemu od prostovoljcev izročimo kartico z opisom njegove vloge in oznako A, B ali C. 
Ko preberejo navodila, se igra vlog začne. Skupino prosimo, da dogajanje pozorno opazuje. Po 7–10 
minutah igro ustavimo in prične se prvo vrednotenje. Po kratkem pogovoru se igravlog nadaljuje, 
a tokrat se predstavi tudi novo osebo: osebo D. V kolikor je skupina dovolj močna, je zaželeno, da 
igro vlog nadaljujejo novi igralci, ki so bili prej zgolj opazovalci, pri čemer je pomemben poudarek o 
nadaljevanju in ne novem začetku. Igro ponovno ustavimo po 7–10 minutah in prične se drugovred-
notenje. Po diskusiji voditelj na kratko razloži pomembnost četrte osebe, ki lahko spremeni situacijo. S 
to razlago morajo udeleženci dobiti idejo, kako vključiti ljudi, ki so izključeni.
 
Pomembno je, da dobro razložimo vlogo osebe D. Tudi ob pogovoru se osredotočimo na njegove 
pristope in poudarimo pomen njegovega načina komuniciranja.
Opisi vlog:
- A in B: »Včeraj si bil zunaj. Govoriš o svojih pustolovščinah, a ignoriraš C in ga izločiš iz pogovora.«
- C: »Poskušaš se vključiti v pogovor A-ja in B-ja.«
- D: »Poskušaš vključiti C v pogovor cele skupine.«
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Pogovor ob koncu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir 
 

 
 
Prvi del vrednotenja:
- Kako sta se počutila A in B?
- Kako se je počutil C ?
- Kaj je skupina opazovala?

Drugi del vrednotenja:
- Kaj je bilo tokrat drugače?
- Kako se počutita A in B?
- Kako se počutita C in D?
- Kaj je skupina opazovala?
- Na kakšne načine lahko vključimo ljudi?
- Kje lahko dobimo pomoč?
- Kdo nam lahko pomaga?

Emergency brake (2007).
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Ime metode 
 
Namen 
 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opombe 
 
 

 
 
DOMINE 
 
Spoznavanje, spodbujanje telesnega stika, dvig zavedanja, da v vsaki skupini obstajajo razlike in 
skupne točke. 
 
seznam značilnosti, ki jih bomo predlagali, če se igralci ne bodo spomnili svojih 
 
Mladi 
 
ni pomembna 
 
10 minut 
 
večji prostor, lažje notranji prostori; prostor mora bitidovolj velik, da bodo na koncu lahko vsi 
udeleženci stali v krogu 
 
1. Nekdo v skupini si zamisli dve svoji značilnosti, ki ju pove skupini, npr. »Na svoji levi strani imam dva 
brata, na svoji desni strani obožujem ples.«
2. Kdorkoli iz skupine, ki ima skupno lastnost s tistim, kar je povedal, se prime soigralčeve desne roke 
(če ima z njim skupno desno trditev) oz. leve roke (če ima z njim skupno levo trditev). Na prosti strani 
nato doda vsak svojo značilnost (npr. »Na desni strani imam dva brata, na svoji levi strani pa živim v 
dvonadstropni hiši.«).
3. Na vrsto pridejo vsi člani, tako da je na koncu krog sklenjen in so med sabo povezani vsi udeležen-
ci.
4. Če izrečene značilnosti nima nihče v skupini in domina ne dobi para, igralec pove drugo značilnost, 
tako da se bo veriga nadaljevala. 
 
Navedene značilnosti so le primeri; vsak si izmisli nove (ne glede na to ali gre zavidne značilnosti ali 
ne). Pomembno je, da člani skupine vzpostavijo telesni stik, saj se tako oblikuje močnejše skupinsko 
vzdušje. Stik lahko vzpostavimo z dotikom rok, objemom čez rame, dotikom s stopali itd. 
Če se predlagane značilnosti ponavljajo, člane skupine spodbudimo, da si zamislijo drugačne. Na-
jbolje je, če značilnosti niso preproste ali vidne na prvi pogled. Lahko tudi določimo, da so značilnosti 
vezane samo na določeno tematiko (npr. moje mnenje o igrah, moji občutki o poeziji, moja želja, ki jo 
želim uresničiti v prihodnosti itd.).
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Vir 
 

 
 
Če se za to igro odločimo na začetku srečanja ali za ogrevanje, je smiselno, da se v igro vključi tudi 
voditelj in tako izkoristi priložnost za sodelovanje s skupino, hkrati pa pomaga prebiti začetne ovire.

Brander, P. (2006). Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izo-
braževanje mladostnikov ter odraslih: izobraževalni priročnik: vsi drugačni, vsi enakopravni – evropska 
mladinska kampanja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti.
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Ime metode 
 
Namen 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ČASOPISNI NASLOVI 
 
Spoznavanje,ledolomilec,pomoč pri izražanju,spodbujanje ustvarjalnosti. 
 
naslovi člankov, izrezani iz revij in časopisov (več kot je udeležencev),listki,pisala 
 
Mladi 
 
ni omejena (velike skupine za poročanje in refleksijo razdelimo v manjše skupine) 
 
15 minut 
 
dovolj velik, da so vsi naslovi iz časopisov vidni in da se lahko udeleženci po prostoru nemoteno 
sprehajajo 
 
Primerne teme:  socialno vključevanje, mladinsko delo, identiteta, družina, odnosi, zdravje, denar, 
mobilnost, medgeneracijski dialog, religija itd. Dejavnost je primerna predvsem za uvod v srečanje. 
Po prostoru razporedimo naslove, ki smo jih izrezali iz časopisov in revij (pripravimo več naslovov, kot 
je udeležencev v skupini, da bodo imeli vsi dovolj izbire). 

Udeležencem predstavimo temo srečanja in jim povemo, da bomo poskusili z nekaj besedami 
simbolično povezati svoje izkušnje na to temo, jim »dati naslov«. Udeležencem povemo z obarvano 
tematiko povezano izhodiščno vprašanje, npr.
- Kateri naslov nas najbolj opiše?
- Kako bi dali naslov svojemu življenju?
- Kako bi dali naslov svojemu otroštvu?
- Kateri naslov najbolje opiše vaše zdravje?
- Kateri naslov najbolje opiše vašo družino?
- Kateri naslov najbolje opiše vaš odnos do denarja?
- Kako bi dali naslov tipičnemu dnevu v svojem življenju?
 
Udeležence povabimo, da se sprehodijo po prostoru in si ogledajo razstavljene naslove. Najprimerne-
jši naslov poberejo in sedejo. Če noben naslov ni ustrezen, lahko napišejo svojega. Ko vsi udeleženci 
najdejo svoj naslov, jih na kratko predstavimo drug drugemu.
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Opombe 
 
 
 
 
 
 
Vir 
 

 
 
- Namesto časopisnih naslovov lahko uporabimo tudi reklamne slogane.
- Če imamo dovolj časa, lahko namesto že izrezanih naslovov prinesemo škarje in različne revije ter 
udeležence prosimo, naj jih prelistajo in izrežejo naslov, ki najbolj ustreza izhodiščnemu vprašanju. 
Lahko ga tudi sestavijo iz več drugih naslovov.
- Udeležence lahko spodbudimo, da poiščejo ali sestavijo čim bolj udarne, senzacionalne, simbolične 
ali privlačne naslove ali slogane na določeno temo oziroma za različna obdobja svojega življenja.
 
Slana, U. (2011). Prisluškovanje življenju – biografsko učenje v skupini.
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Ime metode 
 
Namen 
 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe 
 
 
 
 
 
Vir 
 
 
 
 
 

 
 
ŠTIRJE STOJIMO 
 
Spodbujanje sodelovanja v skupini, gradnja skupine, ogrevanje, spodbujanje interakcije med 
udeleženci, razvijanje komunikacijskih spretnosti, zabava. 
 
stol za vsakega udeleženca 
 
Mladi 
 
10 ali več 
 
10 minut 
 
Udeleženci morajo sedeti v krogu na stolih. 
 
Igralci sedijo v krogu.
Voditelj jim nato pojasni osnovna pravila igre:
- štirje igralci morajo vedno stati,
- nihče ne sme stati več kot 10 sekund, lahko pa stoji manj.
 
Igralci med seboj ne smejo komunicirati. Vsak udeleženec mora opazovati, kaj se dogaja in skupaj z 
vsemi ostalimi paziti, da bodo vedno hkrati res stali štirje igralci (nihče več in nihče manj).
 
Verjetno bo potrebnih nekaj minut, da se bodo udeleženci vživeli v igro. Ko se bodo vživeli in ujeli 
ritem vstajanja ter sedanja, bodo to delali usklajeno. Igra je razburljiva in bo ustvarila prijetno skupins-
ko vzdušje. Dobro je, da voditelj igro zaključi z vodenim pogovorom – udeležence vpraša, kako so se 
počutili, kako so vedeli, kdaj morajo vstati itd. Če se igro uporabi pred pričetkom ali ob začetku dela v 
skupinah, je to lahko uvod v skupinsko delo.
 
Brander, P. (2006). Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izo-
braževanje mladostnikov ter odraslih: izobraževalni priročnik: vsi drugačni, vsi enakopravni – evropska 
mladinska kampanja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti.
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Ime metode 
 
Namen 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe 
 
Vir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SLEPI LIKI 
 
Povezovanje skupine, prepoznavanje vlog v skupini, sodelovanje skupine. 
 
dolga vrv (na primer plezalna), trakovi za oči 
 
Mladi 
 
ni pomembna, neomejeno 
 
od 20 do 30 minut 
 
dovolj velik, sicer ni pomembno 
 
Udeleženci se postavijo v krog in primejo vrv (konca vrvi lahko zvežete skupaj). Vsem udeležencem se 
preveže oči ali pa se jim naroči, da mižijo. Ko imajo vsi zavezane oči, voditelj določi, kateri geometrijski 
lik naj tvorijo z vrvjo, npr. kvadrat, trikotnik, piramido. Udeleženci miže in v tišini tvorijo z voditeljeve 
strani določene like. Ko se jim zdi, da je lik tvorjen, pogledajo, kakšen lik so naredili. To ponovimo za 
več likov. Dobro je, da voditelj daje najprej lažje, nato težje like. Če je skupina zelo velika, jo lahko 
razdelimo v manjše skupine, ki vsaka posebej tvori dani lik. Dejavnost lahko v tem primeru naredimo 
tudi kot tekmovanje. Dejavnost zaključimo s kratkimvrednotenjem, npr. kako so se počutili, se je bilo 
težko sporazumevati. 

Pomembno je, da je med postavljanjem likov tišina. 
 
Lenarčič, M., Mikac, M. (2010). Igre za gradnjo timov in skupin. Ljubljana: Salve.
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Ime metode 
 
Namen 
 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe 
 
 
 
 
 
Vir 
 

 
 
KAJ ME JE DOLETELO? 
 
Spodbujanje pogovora na določeno temo, hitro reagiranje na postavljena vprašanje, enakomerna 
vključitev vseh udeležencev v pogovor. 
 
plakat ali kartice, kocka 
 
Mladi 
 
od 4 do 30, idealno 15 
 
30 minut 
 
ni pomemben 
 
Voditelj izbere temo, o kateri se bodo pogovarjali. Razdeli jo na šest področij, lahko sam ali skupaj z 
udeleženci. Pogovor o temi bo potekal tako, da udeleženci dajejo svoje pripombe le na področja, 
ki bodo določena z metom kocke. Vsi udeleženci sedijo okrog plakata. Na njem je narisan krog, ki je 
razdeljen na šest polj. Polja so oštevilčena s števili od 1 do 6. V vsak del kroga se vpiše po ena tema 
ali zanimivi vidiki glavne teme. Ta polja lahko izpolni voditelj v pripravi na predlagano temo ali pa 
jih pripravijo udeleženci. Eden izmed udeležencev vrže kocko. Številka, ki se pojavi, določa temo s 
plakata. Metalec kocke pove svoje mnenje o temi, ki jo je zadel. Lahko se oglasi še kdo drug, vendar 
ni obvezno. Ko je povedal svoje mnenje ali izkušnje s tega področja, poda kocko svojemu sosedu in 
tako naprej. S pogovorom zaključimo, ko nihče nima več kaj za dodati k temi. Pri večji skupini lahko 
napišemo tematska področja na kartice, ne na plakat. Udeleženci vlečejo kartice. Igra teče naprej 
enako kot v osnovni različici. 
 
Voditelj mora na začetku dati jasna navodila, da ne pride do skakanja v besedo udeležencu, ki je na 
vrsti. Če so udeleženci zelo zgovorni, mora voditelj paziti, da v pogovoru ne zaidejo na druge teme 
ter da se pogovor ne razvleče. Če so udeleženci manj zgovorni, jih lahko voditelj spodbudi k razmišl-
janju s pomožnimi vprašanji. Pri vrednotenju dejavnosti mora biti voditelj pozoren na to, kaj so se 
posamezniki naučili o temi.
 
Pinosa, R., Gornik, J. (2002). Igrajmo se – kartoteka. Ljubljana: Salve.
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Ime metode 
 
Namen 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe 
 
 
 
 
Vir 
 
 
 
 
 

 
 
SEMAFOR 
 
Vsi udeleženci se odzovejo na določeno temo. 
 
za vsakega udeleženca ena rdeča, rumena in zelena kartica, list 
 
Mladi 
 
od 5 do 100, idealno 30 
 
45 minut 
 
ni pomemben 
 
Pri pogovorih v večjih skupinah se lahko zgodi, da kdo od udeležencev na pride na vrsto oz. do be-
sede. S sistemom »kartončkov« lahko vsak izrazi svoje mnenje.
Vsak udeleženec dobi po eno rdečo, rumeno in zeleno kartico. Vodja pogovora ali eden izmed 
udeležencev izrazi svoje mnenje glede teme. Vsi lahko na to podajo svoj odziv: kdor se strinja, dvigne 
zeleno kartico, kdor se ne strinja, dvigne rdečo kartico in kdor je neodločen ali nezainteresiran, dvigne 
rumeno kartico. Povratna vprašanja in pojasnila so možna le v omejenem obsegu. Nato naslednji 
predstavi svoje mnenje itd. Tako je pri vsakem stališču vedno povsem razvidno mnenje celotne 
skupine. Po manjših skupinah lahko na koncu udeleženci izrazijo svoje počutje. So jih kartončki ome-
jevali? So se lahko izražali?
 
Voditelj mora biti pri vodenju pogovora pozoren na to, da imajo vsi približno enako časa za pred-
stavitev mnenja ter da ne prihaja do skakanja v besedo. Voditelj mora biti pozoren, da zaključi s 
pogovorom šele takrat, ko vsi izrazijo svoje mnenje, hkrati pa mora paziti, da se pogovor preveč ne 
razvleče oz. da se ne zaide na druge teme.
 
Pinosa, R., Gornik, J. (2002). Igrajmo se – kartoteka. Ljubljana: Salve.
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Ime metode 
 
Namen 
 
 
Pripomočki 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ŽIVLJENJSKE ZGODBE 
 
Razumevanje in prepoznavanje stereotipov, predsodkov in vzrokov za njihov nastanek. Posledice 
stereotipov.  
 
4 plakati, 4 lističi z vprašanji, pisala oz. flomastri, 4 fotografije predstavnikov različnih  skupin 
 
Mladi 
 
od 8 do 40 
 
45 minut 
 
ni pomemben 
 
Udeležence razdelimo v skupine. Vsaki skupini damo sliko predstavnika posamezne skupine in jih 
prosimo, da za o osebo na plakat napišejo življenjsko zgodbo. Udeleženci v zgodbo, ki jo pišejo, 
vpletejo stereotipe o posameznih skupinah ljudi. Časa imajo 10 minut.

Podvprašanja za oblikovanje zgodbe:
- Kako mu/ji je ime?
- Kje živi?
- Koliko bratov in sester ima?
- Koliko je star/a?
- Kako to vpliva na njegovo/njeno življenje?
- Kateri so njegovi/njeni hobiji?
- Kdo so njegovi/njeni najboljši prijatelji/ce? Na kakšen način preživlja čas s svojimi prijatelji/
cami?
- Kako se razume z ostalimi družinskimi člani?
- V katerih dejavnostih se oseba na sliki odlikuje?
- Kaj je/bo počel/a pri osemnajstih letih?
- Ali živi na domu svojih staršev oz. blizu doma svojih staršev?
- Ali ima partnerja/partnerko?
- Ali je/bo pri tridesetih oče/mama?
- Kako uspešno kariero ima/je imel/a?
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Opombe 
 
 
Vir 
 

 
 
Udeleženci odgovore zapišejo na plakate na steni, ob katere pritrdijo sliko predstavnika/predstavnice 
posamezne generacijske skupine. Skupine nato med seboj primerjajo opise. Čigavo življenje je težje 
ali lagodnejše? Zakaj? Čigavo življenje je bolj pomembno, uspešno? Glede na kaj se uspešnost/
pomembnost merita? Ko je pogovor končan, pregledamo zgodbo še enkrat. Posebno pozornost 
namenimo osvetljevanju stereotipov, ki so jih zapisali.
 
Zaključek: udeleženci ponovno razmišljajo v skupinah, kaj lahko vsaka izmed skupin prispeva za bol-
jše sožitje med generacijami (10 min). Sledita poročanje in razprava na zapisane predloge. 
 
Voditelj mora biti pozoren, da se stereotipne predstave o življenju posamezne skupine ne utrdijo še 
bolj, ampak da razprava poteka v smeri detabuiziranja razlik in medsebojnega sožitja. 
 
Blazinšek, A., Kronegger, S. (2008). Govoriš medkulturno?: T-KIT za medkulturni dialog. Ljubljana: 
CNVOS.
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Pripomočki 
 
 
 
 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ETIKETE 
 
Raziskati odnos med pričakovanji, ki jih drugi gojijo do nas, in našim vedenjem. Zavedati se vpliva, ki 
ga ima naše vedenje na druge. Spodbuditi pogovor o učinkih, ki jih imajo stereotipi. 
 
Za vsakega udeleženca bela samolepilna nalepka, velika približno 5x2 cm. Na vsako nalepko napiše-
mo značilnost, npr. neodgovoren najstnik, duhovit dedek, sitna mamica, romska deklica, ki ne hodi 
v šolo, gluha mamica samohranilka, brezposelna diplomantka kulturologije, odličnjak v 6. razredu, 
invaliden študent medicine, mlad brezdomec … Namenoma predstavnikom posameznih skupin 
pripišemo lastnosti, ki se skladajo s stereotipnimi predstavami posamezne skupine. 
 
Mladi 
 
10 ali več 
 
30 minut 
 
ni pomemben 
 
Navodila za izvedbo:
1. Nalepke prilepimo udeležencem tako, da ne vidijo kaj piše na nalepki, ki jo nosijo. Vidijo pa, kakšne 
nalepke imajo ostali v skupini.
2. Skupini pojasnimo nalogo.
Vsi v skupini dobijo neko nalogo, npr. da izdelajo poster, načrtujejo dogodek, prestavijo pohištvo 
ali imajo debato o vprašanju: »Če bi lahko v našem mestu nastopila slavna pop skupina, katero bi 
izbrali?«
Jasno razložimo, da se morajo med izvajanjem naloge drug do drugega obnašati tako, kot piše na na-
lepki. Če nekomu na nalepki piše npr. len očka v srednjih letih, se morajo do tega igralca vsi obnašati, 
kot da je vedno len (ob tem pa ne smejo nikoli izreči besede, napisane na nalepki).
3. Igralci si v okviru aktivnosti prizadevajo, da bodo s soigralci ravnali v skladu s stereotipom, zapisan-
im na nalepki.
4. Na koncu igre igralci lahko ugibajo, kaj jim piše na nalepki, čeprav to ni glavni namen igre.
Pomembno je, da imajo igralci dovolj časa, da povedo svoje mnenje.
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Sledi pogovor:
- Kako so se počutili med igro?
- Se je bilo težko vesti do ljudi v skladu z napisom na nalepki?
- Se je kdo začel obnašati v skladu z napisom na nalepki (recimo ali je tisti, ki mu je na nalepki pisalo 
duhovit, začel pripovedovati šale in se je obnašal samozavestneje; je tisti z nalepko len nehal po-
magati ali sploh sodelovati)?
- Kakšne nalepke dajemo predstavnikom posameznih skupin v vsakdanjem življenju? Kako to vpliva 
nanje ter kako vpliva na naše mnenje in razmišljanje o njih?
- Komu v vsakdanjem življenju dajemo nalepke, ki smo jih uporabili v igri?So upravičene?
 
Voditelj mora biti zelo pozoren, da se stereotipne predstave o življenju posamezne skupine ne utrdijo 
še bolj, ampak da razprava poteka v smeri detabuiziranja razlik in medsebojnega sožitja.
Posameznim skupinam lahko pripišemo tudi lastnosti, ki se ne skladajo s predstavnikom posamezne 
skupine. V tem primeru je potrebno vprašanja prilagoditi.
 
Brander, P. (2006). Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izo-
braževanje mladostnikov ter odraslih: izobraževalni priročnik: vsi drugačni, vsi enakopravni – evropska 
mladinska kampanja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti.



6060

 
 
Ime metode 
 
Namen 
 
 
 
Pripomočki 
 
 
Udeleženci 
 
Velikost skupine 
 
Trajanje aktivnosti 
 
Prostor 
 
Opis metode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOZI ME VLAK V DALJAVE 
 
Razumevanje in prepoznavanje predsodkov in stereotipov ter vzrokov za njihov nastanek. Razume-
vanje in prepoznavanje diskriminacije in vzrokov za njen nastanek. Ugotavljanje posledic stereotipov 
in diskriminacije v družbi.Soočenje različnih vrednot in stereotipov. 
 
za vsakega udeleženca izvod priloge (dostopno tukaj, stran 101), pisala oz. flomastri, plakati 
Mladi 
 
10 ali več 
 
od 6 do 40 
 
70 minut 
 
ni pomemben 
 
Vodja udeležencem razdeli liste s seznamom sopotnikov na vlaku (priloga) in jim poda navodila: 
»Zamislite si, da se peljete z vlakom iz Ljubljane v Pariz. Potovanje bo trajalo dva dni. Običajno ne izbi-
rate svojih sopotnikov. Tokrat boste s seznama na listu izbrali tri, s katerimi bi potovali, in tri, s katerimi 
ne bi. Na listu obkrožite tri, s katerimi bi želeli potovati in prečrtajte tri, s katerimi si nikakor ne bi želeli 
deliti kupeja (10 min).«
 
Potem ko vsak posameznik izbere sopotnike in si jih zapiše na listek, jih razdelimo v skupine po na-
jmanj tri in največ pet članov. Vsak predstavi svoje odločitve ter razloge zanje. Odločitve primerjajo in 
ugotavljajo podobnosti. Potem vsaka skupina na osnovi individualnih seznamov izbere tri sopotnike, 
s katerimi si želi potovati, in tri, s katerimi ne želi potovati. Poleg tega se dogovorijo za argumente o 
vsaki odločitvi in se pripravijo na skupno diskusijo (30 min).
 
Sledi plenarna razprava s poročanjem vsake skupine. Vsaka skupina predstavi sklepe in vzroke za 
skupno odločitev. Povedo tudi, v katerih »primerih« so se mnenja v skupini najbolj razhajala.
Na tablo ali plakat zapisujemo odločitve in se pogovorimo o posameznih stereotipih in predsodkih.
Osnova za pogovor so poročila skupin. Za začetek primerjamo različne rezultate.

http://issuu.com/socialnaakademija/docs/3_zajcje_naprej
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V nadaljevanju lahko postavljamo vprašanja:
- Je takšna situacija sploh mogoča?
- Je kdo v skupini kdaj doživel podobno situacijo?
- Kateri dejavniki so vplivali na odločitev o izbiri oziroma odklonitvi sopotnikov?
- Če skupini ni uspelo sprejeti skupne odločitve, kje so vzroki?
- Kaj je bilo pri izbiri najtežje?
- Kateri dejavniki so povzročili, da skupina ni mogla sprejeti soglasne odločitve?
- Kakšni stereotipi so se porajali ob seznamu potnikov?
- Ali se stereotipi skrivajo v opisih potnikov ali zgolj v naši glavi oziroma domišljiji?
- Od kod nam take predstave?
- Kako bi se počutil v situaciji, ko se nihče ne bi hotel peljati v istem kupeju s tabo?
 
Pomembno je, da je seznam potnikov zelo dolg, tako da se bo skupina s težavo dokopala do soglasja. 
Po potrebi jim omogočimo več časa, tako za individualni kot za skupinski del naloge. Seznam lahko 
skrajšamo na največ 10 do 14 potnikov in jih prilagodimo situaciji skupine. Nekateri opisi potnikov 
morajo vključevati manjšine, ki jih skupina pozna, vključno z »nevidnimi« manjšinami, kot so invalidi, 
HIV pozitivni itd. 
Marsikatera skupina ne bo uspela doseči soglasja. Tega vidika igre ne poudarjamo preveč, saj utegne 
pripeljati do izsiljene odločitve. Pomembno je namreč tudi to, zakaj se v taki situaciji ne moremo 
odločiti soglasno. 
Pomembno je, da vsak spoštuje mnenje soigralcev in jih ne napada zaradi osebnih pogledov. Če so 
nekatere odločitve dvomljive, je pametneje, da se pogovorimo o razlogih, ki so botrovali taki odločit-
vi, kot pa da o tem zaslišujemoeno osebo. 
Igra se lahko hitro sprevrže v obdolževanje. Zato je potrebno paziti, da se pogovor ne bo razvijal v 
smeri »kdo ima najmanj predsodkov«, ampak obravnavamokot dejstvo to, da imamo predsodke prav 
vsi.
Pomembno je tudi, da v pogovoru poudarimo dejstvo, da so opisi potnikov zelo kratki, da iz njih o 
njihovi osebnosti oziroma družbenem okolju izvemo zelo malo. Vendar: se ne odzivamo na enak 
način na informacije v časopisih, na televiziji, v pogovorih in ob srečanjih z ljudmi, ki smo jih srečali 
prvič?
 
Brander, P. (2006). Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izo-
braževanje mladostnikov ter odraslih: izobraževalni priročnik: vsi drugačni, vsi enakopravni – evropska 
mladinska kampanja proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti.
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