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Zadeva: Predlog za umestitev mladinskih delavcev na prednostno listo za cepljenje proti Covid - 19 

 

Spoštovana gospa ministrica! 

Pandemija covid-19 je prizadela življenje in zdravje ljudi širom sveta in omejila izvajanje aktivnosti na vseh 

področjih družbenega delovanja. Zaradi epidemije je že več kot eno leto prekinjeno izvajanje mladinskega dela in 

s tem delo z mladimi, kar prinaša številne negativne posledice.  

 

Med tistimi, ki so močneje občutili posledice zapiranja, samoizolacije in umika iz socialnih mrež, so predvsem 

mladi. Naraslo je število anksioznih motenj, kot so fobije, panični napadi, generalizirane anksioznosti, povečalo se 

je število depresivnih motenj. Tudi psihiatri zaznavajo večji obisk mladostnikov. Po podatkih ljubljanske 

pediatrične klinike je bilo hospitaliziranih po poskusu samomora med srednješolci v tem obdobju celo za 30 

odstotkov več kot v običajnem, primerljivem obdobju. Tuje izkušnje iz preteklosti in aktualne epidemije kažejo, 

da imajo nezmožnost obiskovanja šole, omejevanje socialnih stikov in gibanja ter drugi ukrepi v času epidemije 

pri celotni populaciji otrok in mladostnikov, posledice na področju duševnega zdravja, ki so neredko dolgotrajne 

in lahko vztrajajo še mesece dolgo po koncu teh ukrepov.  

 

Za številne mlade so prav mladinske organizacije in mladinski centri varen, socialen prostor, pomemben vir 

kvalitetnih informacij, ponudnik neformalnega izobraževanja in polje za njihovo udejstvovanje in razvoj. Ključno 

vlogo po odpravi ukrepov in ponovnemu zagonu javnega življenja bo imelo, poleg izobraževalnega sistema, prav 

mladinsko delo, še posebej pri spodbujanju in aktiviranju mladih za vključevanje nazaj v družbo.   

 

Na Mladinskem svetu Slovenije in Mreži MaMa menimo, da bi bil ponoven zagon mladinskega dela nujen in 

potreben, zato predlagamo, da Vlada RS, po zgledu šolnikov in formalnega izobraževanja, na prednostno listo za 

cepljenje umesti mladinske delavce in druge, ki delajo z mladimi v polju neformalnega izobraževanja in  s tem 

omogoči čim prejšnje varno izvajanje aktivnosti in srečanj v živo. Za marsikatero organizacijo je poletje ključno za 

izvajanje aktivnosti, zato bi bilo cepljenje mladinskih delavcev ključno za zagon aktivnosti.  

 

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu miha.zupancic@mss.si in telefonski številki (01 425 60 55). 

S spoštovanjem, 

Miha Zupančič, l.r. 

predsednik Mladinskega sveta Slovenije 

mag. Maja Hostnik 

Dirkektorica Mreža MaMa  
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