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Mladinskastanovanja–pogled
nanjeskoziočimladostnikovin
vzgojiteljev
IndependentLivingProgram
–fromthePointofViewof
YoungstersandtheirCareWorkers

TinaMržekinMitjaKrajnčan

Povzetek

Članek obravnava mladinska stanovanja ali
poodpustnobivanjezamladostnikesčustvenimiin
vedenjskimi težavami skozi izkušnjemladostnikov,
kivnjihprebivajo,tervzgojiteljev,kiznjimidelajo.
Mladinsko stanovanje je oblika dela, namenjena
mladostnicam in mladostnikom, ki po končani
obravnavivstanovanjski skupininimajomožnosti
samostojnegaživljenjaalivrnitvedomovkstaršem.
Temmladostnikomjezatoomogočenosamostojno
bivanje z nadaljnjim spremljanjem in podporo
vzgojiteljaalimentorja.Takoseutrjujejorezultati,
doseženi v stanovanjski skupini, ter pridobiva
neodvisnost insposobnostsamostojnegaživljenja.
Mladinska stanovanja ali tudi postanovanjska
oblika obravnave ali poodpustno spremljanje
so namenjeni mladostnikom po dopolnjeni
polnoletnosti.Vpričujočiraziskavismoželeliprek
analizepripovedidvehmladostnic,prebivajočihv
mladinskih stanovanjih, in njunih dvehmentorjev
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izvedeti, kakšne sonjihove izkušnje inmnenjao tejobliki
bivanja in dela. Temeljna ugotovitev je, da so mladinska
stanovanjaučinkovitainpotrebnaoblikadela,kipotrebuje
nadaljnjeraziskovanjeinrazvoj.

Ključne besede: mladinsko stanovanje, poodpustno
spremljanje, osamosvajanje, mladostniki s čustvenimi in
vedenjskimitežavami,vzgojitelji.

Abstract

Thearticlediscussesapartmentsfortheyouthwithemotional
andbehavioralproblemsandtheirlivesafterleavingresidential
treatment – the independent living program. The discussion
isbasedontheirexperiencesandtheexperiencesofthecare
workersworkingwiththem.Suchapartmentsareappropriated
toyoungsterswholeavecareanddonothavethepossibilities
for independent living or returning to their parents' home.
Thustheyoungstersareenabledtoliverelativelyindependent
liveswiththehelpandsupportofpedagoguesormentors.On
theonehand,thismeansacontinuationofthepastsuccessful
workat the residentialhouseand,on theotherhand, it isa
chance for the youngsters togaingreater independencyand
abilitiesforindependentliving.Suchapartmentsandaftercare
monitoringareintendedtobeusedbyyoungstersundertheir
ageofmajority.Inthepresentresearch,wehaveanalyzedthe
storiesof twogirls living insuchapartmentsand thestories
of their mentors. We have tried to find out what are their
experiencesandopinionsofthistypeofworkandlivingare.
The basic findings of the research are that apartments for
youthareaneffectiveandnecessaryformofwork,whichstill
needsfurtherresearchanddevelopment.

Key words: independent living program, aftercare
monitoring, emancipation, youngsterswith emotional and
behavioralproblems,careworkers.
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Uvod

Med najbolj prepoznane institucionalne oblike dela z otroki
in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami običajno
umestimovzgojnezavodeinstanovanjskeskupine,vendarpapoleg
teh v našemprostoru že leta obstajajo tudimladinska stanovanja.
Kot poodpustna oblika dela so ta slabše prepoznana, čeprav jih
v svoj program dela vključujejo tri slovenske ustanove. Vzroke
lahko iščemo na različnih ravneh, vsekakor pa je pomemben
razlogzakonskaneurejenostpodročja.Vdrugih,predvsemnemško
govorečih državah, so mladinska stanovanja za določeno ciljno
skupino uporabnikov uveljavljen koncept dela, saj poudarjajo
spremljanje in pomoč na poti v samostojnost v nasprotju z
nadzorovanjem in umetnim oblikovanjem vsakdana (Stumpp,
1996). V Sloveniji so mladinska stanovanja nastala na pobudo
ustanov in strokovnih delavcev ter iz potrebe po nadaljnjem
spremljanju mladostnikov, ki po odhodu iz stanovanjske skupine
nimajomožnostipovsemsamostojnozaživeti.

Kaj je mladinsko stanovanje?

Mladinskostanovanjejeoblikadela,namenjenamladostnikom
in mladostnicam, ki so bili nameščeni v stanovanjsko skupino
in sodosegli cilje,postavljeneobsprejemu,nimajopamožnosti
vrnitve domov oziroma takoj po odpustu samostojno zaživeti,
saj polegfinančne pomoči potrebujejo tudi redno spremljanje in
oporosstranivzgojitelja(mentorja).1Takobivanjevmladinskem
stanovanju še dodatno utrdi rezultate, ki so bili doseženi med
vzgojnim procesom v stanovanjski skupini. Za mladostnike, ki
že praktično vse življenje živijo v institucijah, je odpust velika
življenjska sprememba, zato za ta korak potrebujejo veliko
podpore.Temeljna pomanjkljivost institucij namreč je, damladi
v njih ne doživijo resničnih eksistenčnih izzivov, saj je za njih
bolj alimanj poskrbljeno. Prav zato se zunaj institucije (zavoda
ali stanovanjske skupine) slabo znajdejo, saj znotraj zavodske
1Vokvirustrokovnegadelanapodročjumladinskihstanovanjjeprimerneje
uporabljatiizrazmentoralisvetovalec,sajsenjegovavlogarazlikujeodvloge
vzgojiteljavstanovanjskiskupini.
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situacijetudinilahkooceniti,kakobomladostnikfunkcioniralv
realnemživljenju.

Kojič (1995) navaja naslednje razloge za načrtovanje
poodpustnegaspremljanja:
• omejenemožnostizaposlovanja,karjetudiposledicapodaljšane

dobe izobraževanja (nadaljevanje šolanja na višjih in visokih
šolah);

• večje število mladostnikov, pri katerih med procesom
usposabljanjanibilomogočesklenitiminimalnegakonsenzaza
skupnobivanjezožjimidružinskimičlani;

• mladostniki po odpustu iz stanovanjske skupine preverijo na
novopridobljenevedenjskevzorce,karpasebrezoporesvojcev
ali strokovnjakov lahko konča s ponavljanjem vedenjskih
vzorcev,kisobiliprvotnirazlogzanamestitevvinstitucijo;

• slabialinemogočiprostorskiinfinančnipogojizanadaljevanje
alizaključekizobraževanja,oddaljenostkrajabivališčaodkraja
šolanjaindrugeovire.
VzadnjemobdobjusevMladinskemdomuJaršeuveljavlja še

drugi,takoimenovaninizkopražniprogrammladinskegastanovanja,
kijenamenjenmladostnikominmladostnicam,kisobilizodločbo
centra za socialno delo nameščeni v stanovanjsko skupino, so
nezmožnibivanjavskupini,jimbivanjevskupiniinneupoštevanje
pravilonemogočanapredekinprikaterihnistrokovnepodlageza
namestitevvdrugivzgojizavod(InternogradivoMDJ,2007).

Cilji bivanja in oblike dela v mladinskem 
stanovanju

Osnovninamenmladinskihstanovanjjeprehodmladostnikovv
samostojnoživljenje,torejutrditevnanovopridobljenihvedenjskih
vzorcev,dokončanješolanja,ureditevzaposlitveinbivalnihpogojev.
Mladostniksisamoblikujestrategijeinnačinepremagovanjaovir,
napredovanja, učenja, razporejanja časa in podobno, kar pomeni
dokončnooblikovanjeidentitete.Polegtegapanajbimladostnikin
vzgojiteljmedbivanjemvmladinskemstanovanjussodelovanjem
dosegla še naslednje cilje: dokončno oblikovanje identitete
mladostnika, spodbujanje in učenje samostojnosti mladostnika,
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utrditevnanovopridobljenihvedenjskihvzorcev,izobraževanjeali
delovželenipoklicnismeri,razvijanjeinutrjevanjeintelektualnih,
telesnih in drugih potencialov, razvijanje odgovornega odnosa do
sebe in soljudi, do naravnega in družbenega okolja, kulturno in
socialnoudejstvovanje,humanizacijaodnosov,pomočpripridobitvi
bivalnih pogojev za popolno osamosvojitev in vodenje lastnega
gospodinjstva ter preprečevanje regresije v razvoju pozitivnih
vedenjskihvzorcev.

V mladinskih stanovanjih je prisotna individualna oblika
dela, povečini po potrebi in dogovoru, v nekaterih institucijah pa
so srečanja določena vnaprej v nekem časovnem intervalu. Gre
predvsem za formalne in neformalne obiske, komunikacijo po
telefonu ali dogovorjena srečanja zunaj stanovanja. V nasprotju
s klasičnimi svetovalnimi okolji je zaželeno, da mladostniku
vzgojitelj svetuje v vsakdanjih situacijah. Nalogementorja so po
Kojiču (1995): svetovanje in pomoč pri iskanju primerne lastne
sobe ali stanovanja, zagotovitev osnovnih pogojev za življenje
(prehrana,higienskiinzdravstvenipogoji),nudenjeoporeinpomoči
pri zahtevah samostojnega življenja, svetovanje pri razreševanju
konfliktov,stiskintežav,pomočpriučenjuinzaposlovanju,zaščita
socialne in osebnostne integritete. Poleg omenjenih so naloge
mentorjaše:pomočprikomuniciranjuoziromanavezovanjustikov
z različnimi institucijami (upravnezadeve, zdravstveneustanove),
pomoč pri sestavi individualnega načrta, nadzor nad realizacijo
zastavljenihciljev,povezovanjezdrugimivzgojiteljiinmladostniki
v mladinskem stanovanju in mesečna evalvacija oziroma analiza
življenjavmladinskemstanovanjuskupajsstanovalciinnjihovimi
mentorji(Hofbauer,2008).

Organizacija dela v mladinskem stanovanju

V Sloveniji je praksa takšna, da se v mladinsko stanovanje
namestimladostnika,kijepredtemžebivalvstanovanjskiskupini
zavoda ali doma, pri katerem je organizirano tudi mladinsko
stanovanje.Razlogi za to so praktične narave, saj tako vzgojitelji
mladostnika že poznajo, vedo, od kod prihaja, kakšne težave ima
inkakoseznjimispopadatermulahkoboljzaupajo.Postopekza
sprejemsezačnepougotovitvipotrebeinmožnostizavključitevv
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mladinsko stanovanje. Izhaja iz evalvacijev stanovanjski skupini,
kjer se opredelijo argumenti za namestitev. Mladostnik mora za
bivanjevmladinskemstanovanju izpolnjevatidoločenepogoje,ki
sedelijonasplošne(starostvsaj17let,osebnazrelost,motiviranost,
izobraževanje, finančna sredstva) in specifične. Zelo pomemben
pogojjeprostovoljnaodločitevposameznika.

Ob sprejemu se z mladostnikom sklene sporazum o izvajanju
programamladinskegastanovanja,pričemersoprisotnitudistarši
mladostnika ter svetovalec pristojnega centra za socialno delo.
V sporazumu se jasno določijo obveznosti ustanove, ki izvaja
program,inobveznostimladostnikaternjegovepraviceindolžnosti.
Bivanjevmladinskemstanovanjuobičajnotrajaodtrehmesecevdo
enegaleta,obizrednihprimerihpagajeobsoglasjuvsehakterjev
(mladostnika, strokovnega tima in pristojnega centra za socialno
delo)možnotudipodaljšati.

Financiranje programamladinskega stanovanja zamladostnika
poteka še naprej iz sredstev, namenjenih bivanju mladostnika v
stanovanjskiskupini.Edenizmedpogojevzabivanjevmladinskem
stanovanju je lasten dohodekmladostnika (štipendija, dohodek iz
delovnega razmerja, dohodek od dela prek študentskega servisa,
pokojnina staršev), s katerim si krije najemnino za stanovanje ali
druge stroške. Poleg tega ustanova vsemmladostnikommesečno
izplačuje finančni znesek z naslova sredstev oskrbnih dni in
razširjeneoskrbe,skaterimisiplačujejopreostalestroške.Skladno
z dogovorom in določili ustanove se del denarja izplačuje v
gotovini,delpasenakazujenatransakcijskiračunalipasenalaga
v varčevalni sklad.Del finančnih sredstev se lahko izplačuje tudi
voblikižepnine,bonovzahranoaliodprtenaročilnicevdoločeni
trgovini(Hofbauer,2008,InternogradivoMladinskegadomaJarše,
2007).Gledeplačevanjastroškovbivanjainnajemnineseustanove
razlikujejomedsebojgledenato,aliimajostanovanjevlastialije
vnajemu.

Odgovorne osebe za izvajanje mladinskega stanovanja so
strokovni delavci iz stanovanjske skupine, v kateri je mladostnik
prebivalpredodhodomvmladinskostanovanje.Delovnaobveznost
mentorja se razlikuje glede na ustanovo. V Mladinskem domu
Jaršestikpotekavzačetkuobravnaveenkrattedensko,poznejepa
postopnomanj,vendarnemanjkotenkratnamesec,vMladinskem
domuMariborpajedelovnaobveznostsvetovalca12urmesečno.
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Intenzitetaspremljanjamladostnikaserazlikujegledenaprogram,ki
gavodidoločenaustanova,razlikujepasetudigledenaindividualne
potrebe posameznika. Tako nekateri mladostniki potrebujejo le
eno srečanje in suportiven pogovor na teden ali mesec, drugi pa
potrebujejovsakodnevnopodporo.

Praksa mladinskih stanovanj v Sloveniji

Mladinski dom Jarše 
Program mladinskega stanovanja je možno izvajati v

podnajemniškem stanovanju, dijaškem domu, študentskem domu,
internemstanovanjuvprostorihstanovanjskeskupine,pri rejnikih
oz.skrbnikihinvstanovanju.Mladostnike,kinezmorejouspešno
živetivskupini,selahkovključivprojektnizkopražnegaprograma
mladinskega stanovanja (npr. skupina Črnuška gmajna). Z njimi
se pred odhodom v mladinsko stanovanje sklene sporazum o
sofinanciranju življenja zunaj skupine z minimalnimi zahtevami.
Časbivanjavmladinskemstanovanjuječasovnoomejenodtrido
največ12mesecev,bivanjepajemožnopodaljšati(Internogradivo
MladinskegadomaJarše,2007).

V Mladinskem domu Jarše dopuščajo več možnih oblik
mladinskih stanovanj oziroma poodpustnega spremljanja. Niso
naklonjeni stanovanju v lasti ustanove, v katerega bi nameščali
mladostnike, saj menijo, da je bolje, če se mladostniki sami
znajdejo, si stanovanje poiščejo in ga tudi plačujejo. Možna
je namestitev mladostnika samostojno v stanovanje, lahko si
stanovanjedelisprijatelji.Vzgojiteljimladostnikalahkospremljajo
domapristaršihalienemodstaršev,lahkopagrezuradnoodločbo
bivat tudi v študentski dom (Mržek, 2009). Izvajajo tudi bivanje
v notranjem stanovanju v prostorih stanovanjske skupine, kjer
mladostnik prav tako biva samostojno, vendar ima ob tem več
stikovinpomočisstranimentorjainpreostalihvzgojiteljev.Takšna
oblika pomoči jemorda bolj primerna zamladostnike, ki še niso
popolnomausposobljenizadislociranosamostojnobivanjeter jim
dotestopnješemanjkamajhenkorak.Vzadnjihletihzaradipotreb
po nizkopražnem programu mladinskega stanovanja vključujejo
vprojektmlade,kine zmorejo funkcionirativ skupini, domov se
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nemorejovrniti,namestitevvdrugivzgojnizavodpajestrokovno
neutemeljena. Delo s to populacijo mladostnikov mora biti bolj
intenzivnoinspremljanjepogostejše,zanjebibilotudiprimernejše
stanovanjevlastiustanove(pravtam).

Vzgojni zavod Kranj 
Vvzgojnemzavodusozačelispostanovanjskooblikodelažev

letu1998,kosomladostnika,kijeskorajvečinosvojegaodraščanja
preživel najprej v zavodskem okolju in nato v stanovanjski
skupini,preseliliv stanovanje, ki so ga skupaj z njim uredili v
starem gradu v Preddvoru (Mržek, 2009).V začetku junija 2008
so vVzgojnem zavoduKranj dobili najemno profitno stanovanje
(Golob,2008).StanovanjejenaZlatemPolju,omogočilopanajbi
postopnoosamosvojitevmladostnikov,kisookvireskupineprerasli,
apovsemsamostojnegaživljenjaizrazličnihvzrokovšenezmorejo
živeti. Stanovanje je namenjeno dvema stanovalkama, veliko pa
je48m2(pravtam).Navajanjenasamostojnoživljenje indelo ter
vključevanjevsocialnookoljepastatudiosnovnaciljastanovanja.
VVZKranjmenijo,dabimoralitakonceptnajboljpribližatitistim
mladostnikom,kiimajonajvečtežavvodraščanju,indabimorali
bitimanjstrogipripostavljanjuzahtevobnameščanjuvmladinska
stanovanja(Mržek,2009).

Mladinski dom Maribor
MladinskemudomuMariborjeleta2003donacijaRotarykluba

Maribor omogočila ureditev prvega mladinskega stanovanja, ki
je bilo namenjeno fantom in je prvo dobilo uradno dovoljenje s
straniMinistrstva za šolstvo in šport (Vrbnjak, 2007). Stanovanje
jepopolnomaopremljenozatrimladeljudiinjeveliko50m2.Leta
2007sodobilišedrugostanovanje,vkateremlahkobivajodvedo
tridekleta(pravtam).Programpolsamostojnegaživljenjajesestavni
del pomoči mladim, ki se po končanem bivanju v stanovanjski
skupini ne morejo vrniti v družino. Ta program ni namenjen
mladostnikom, ki ne želijo ali ne morejo vstopiti na delovni trg
(MladinskidomMaribor,b.d.).

VMladinskemdomuMariborvmladinskastanovanjanameščajo
lemladostnike,kisopredhodnožebivaliveniizmedstanovanjskih
skupin, poleg omenjenega pa izpolnjujejo še druge pogoje
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(Hofbauer, 2008): polnoletnost, obvezna zaposlitev ali šolanje,
zrelost (sposobnost poskrbeti za lastno prehrano, skrb za osebno
higieno in urejenost, samostojno učenje, bujenje, pravočasen
odhododdoma),sposobnostkomunikacijessostanovalciinširšim
okoljem, skrb za zdravje in racionalno ravnanje z denarjem. Z
mladostnikompodpišejopogodboobivanju,vkateriseopredelijo
pravice in obveznosti, svetovalec pa mladostniku ostane matični
vzgojitelj(pravtam).

Delovnaobveznostsvetovalcaje12urmesečno,njegovenaloge
pa so naslednje: svetovanje in podpora, pomočpri komuniciranju
oziroma navezovanju stikov z različnimi institucijami, pomoč
pri sestavi individualnega načrta, nadzor nad izpolnjevanjem
zastavljenihciljev,povezovanjessvetovalciindrugimimladostniki
v mladinskem stanovanju, mesečna evalvacija oziroma analiza
življenjavmladinskemstanovanjuskupajsstanovalciinznjihovimi
svetovalci(pravtam).

Financiranje programa za mladostnika se ne spremeni, razen
povečanja obsega dela matičnega vzgojitelja. Okvirni stroški
zajemajo: najemnino (krije jo mladinski dom), elektriko, skupne
prostore, smetarino, hladno vodo, ogrevanje vode, ogrevanje
stanovanja in čiščenje skupnih prostorov (Hofbauer, 2008).
Mladostnikissvojimiprihodkiprispevajosvojdelež(enotretjino),s
čimersestroškizmanjšajo,hkratipasotožeprvikorakisprejemanja
materialneodgovornostizalastnoživljenje(pravtam).Najemnine
mladostniki ne plačujejo, zato so dolžni namensko varčevati za
začetek v samostojno življenje. Del sredstev iz razširjene oskrbe
in lastna privarčevana sredstva ustvarjajo varčevalni sklad, s
katerimmladostnikrazpolagapoodhoduizmladinskegastanovanja
(Hofbauer,2008).

Raziskovalni problem in namen raziskave

V Sloveniji segajo zametki nastanka mladinskih stanovanj v
začetek prejšnjega desetletja, vendar do danes obstaja na to temo
zelomalo pisnih prispevkov. Prav tako tudi ni bila opravljena še
nobenaraziskavaodelovanjutovrstneoblikepomoči,čeizvzamemo
interne evalvacije posameznih ustanov, ki med svoje programe
vključujejomladinskastanovanja.Deloma leži razlogza to tudiv
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neurejenizakonodaji,kiuradnomladinskihstanovanjnepriznavain
jimzatotudinenamenjasredstevzatovrstnedejavnosti.

Temeljni namen raziskave je bil spoznati mnenja uporabnikov
inmentorjevterizkušnjeodelovanjumladinskihstanovanj,naeni
stranimladostnikov,kivmladinskih stanovanjihprebivajo, terna
drugistrokovnihdelavcev,kisopoklicnozadolženizatopodročje.
Želeli smo pridobiti osnovne informacije o delovanjumladinskih
stanovanj iz obeh perspektiv in tako spodbuditi ustanove in
posameznike k razmisleku o tej obliki dela ter hkrati poskusiti
prispevatihkončniureditvistatusamladinskihstanovanj.

Kvalitativna metodologija in vzorec oseb

Raziskava temelji na kvalitativni metodi raziskovanja zaradi
specifičnostiraziskovanetematike.Tadozdajnibilaobravnavana,
pravtakojerazširjenostteoblikebivanjainpomočivnašemprostoru
majhna.Polegtegajeobravnavanatemadovoljširoka,daomogoča
izvedbo poglobljenih intervjujev in tako neposreden vpogled v
stvarnostmladinskihstanovanj.Skozidelnostrukturiraneintervjuje
je mogoče spoznati tudi individualne poglede intervjuvancev na
bivanjeindelovmladinskihstanovanjih.

Vzorec, uporabljen v kvalitativni raziskavi, sestavljajo
štirje posamezniki – dve mladostnici, ki živita v mladinskem
stanovanju oziroma postanovanjskem režimu, in dva mentorja,
ki sta zadolžena za delo s tema mladostnicama. Posamezniki
sobili izbraninapodlagipoznanstev inmožnosti sodelovanjaz
Mladinskih domom Jarše. Vsi so v intervjuje privolili osebno.
Dekleti (Stella in Layla2) sta stari 18 let in živita v različnih
mladinskih stanovanjih, kjer so tudi različna pravila in pogoji
bivanja.Vzgojitelja sta njunamentorja, prvi (Pat) ima večletne
izkušnjenatempodročju,drugi(Mat)jestovrstnimdelomzačel
v preteklem šolskem letu, oba pa dekleti spremljata že od časa
bivanjavstanovanjskihskupinah.

2Imenasoizmišljena.
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Postopek zbiranja in obdelave podatkov

Podatkezaraziskavosmozbralizizvedboštirihpolstrukturiranih
aliodprtihintervjujev.Predizvedbointervjujevsmopripravilidve
predlogizaintervjuje,torejseznamaokvirnihtem,kismojihčrpali
izžepridobljenihpodatkov.Trebajebilosestavitipredlogovprašanj
zamladostniciinpredlogovprašanjzastrokovnadelavca.Predloge
so bile okvirne, tako da so se lahko med pogovorom vprašanja
prilagajala ter postavljala dodatna podvprašanja. Intervjuji so bili
izvedenivmajuinjuniju2009intrajalirazličnodolgo,oddvajset
minutdopolure.Intervjujisobiliizvedeniposamezno–vprostoru
sva bila prisotna samo spraševalka in intervjuvani, da ne bi kdo
od navzočih s svojo prisotnostjo vplival na zbranost in odgovore
intervjuvanega.Da bi se izognili izgubi podatkov, smo intervjuje
posnelizdiktafonominjihpoznejedobesednoprepisali,urediliter
spremeniliimenazaradivarovanjaosebnihpodatkov.

Podatke smo obdelali po postopku kvalitativne analize. Izbrali
smo odprto kodiranje – induktivni pristop, kjer smo skozi branje
besedila odkrivali pomembne teme. Intervjuje smo oblikovali v
tabeleinposameznimdelombesedilapripisalinajprejkode1.reda,
tepasmonatosmiselnozdružilivmanjšeštevilokod2.reda.Pritem
smo uporabili postopek kategoriziranja, pri katerem smo dodelili
isto imeopisom,prikaterihsmoprepoznalinekajskupnega.Tako
smodobilidesetkategorijprivzgojiteljihinosemprimladostnicah
– večina jih je med seboj podobnih, kar omogoča medsebojno
primerjavo.Dobljenekode2.redasmonatodefinirali,razporediliv
domnevneodnoseinposkušalioblikovatiteoretičniokvir.

Opis rezultatov in interpretacija

Analiza izkušenj in mnenj mentorjev 
Vmladinskem stanovanju obstaja več različnih oblik dela, saj

potekaobravnavaprivsakemmladostnikudrugače.Mladostnikepri
obravnavivzgojiteljirazlikujejogledenanjihoverazlikevtelesnem,
kognitivnem, socialnem inčustvenem razvoju ter takokvsakemu
pristopajo individualno ter ustrezno njegovim individualnim
značilnostim, sposobnostim in zmožnostim prilagodijo zahteve,
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naloge, obremenitve in ugodnosti (Interno gradivo Mladinskega
doma Jarše, 2007). Čeprav je glavni cilj obravnave v obeh
oblikah poodpustnega bivanja enak, to je vzgoja k samostojnosti,
pa se oblike dela precej razlikujejo. Povsod je glavni poudarek
na individualnem načinu dela, velike razlike pa se pojavljajo v
pogostosti spremljanja. Individualnodelo jepomembnopredvsem
kotnačinnudenjapomoči, svetovanja inoporepri prepoznavanju
in reševanju lastnih težav, težkih življenjskih situacij in osebnih
problemov (Horvat, 2000). Običajna obravnava mladostnika
pomeni,dajetanormalnokončalbivanjevstanovanjskiskupiniin
dosegelzastavljenecilje.Takšennačinspremljanjamladostnikani
velikaobremenitevzavzgojiteljealimentorje,sajseštevilosrečanj
postopoma zmanjšuje,mladostnik pridobiva samostojnost. Oblika
dela v drugem obravnavanem mladinskem stanovanju se precej
razlikuje od prve, saj gre za postanovanjsko obliko obravnave.
Delozmladostnikivtakšnemstanovanjujenestandardizirano,saj
praktičnopotekanadvehrazličnihravneh.Vzgojiteljinamrečdelajo
vstanovanjskiskupini,polegtepaješepostanovanjskaskupina,v
katerisamostojnoprebivatadvedekleti.Tidveoblikidelastasicer
ločeni,vendarprostorskozeloskupaj,kardelootežuje,sajstatako
organizacija in življenje mladostnic v stanovanju zelo povezana
s stanovanjsko skupino. Težava je tudi prehod iz stanovanjske
skupine, kjer je delo bolj strukturirano, v postanovanjsko obliko.
V postanovanjskem režimu se mentor Mat3 z mladostnico sreča
približno enkrat dnevno, ko jo obišče v stanovanju, poleg tega
pa jo spremljajo tudi drugi vzgojitelji. Mladinsko stanovanje
v pravem pomenu je bolj dislocirana enota, zato sementor Pat z
mladostnicosrečujeredkeje,podogovoru,srečanjapapotekajona
vsakdanjih lokacijah.VPatovi ustanovi obstaja tudi druga oblika
obravnave, nizkopražni program, ki je namenjen mladostnikom,
ki niso dosegli zastavljenih ciljev in ne zmorejo bivati v skupini.
Pri njih bi bilo potrebno intenzivnejše spremljanje, večji vložek
dela,torejdrugačnaformulacijamladinskegastanovanja.TudiMat
imenuje postanovanjsko obliko obravnave nizkopražni program,
sajjestanovanjepolegstanovanjskeskupine,torejstapovezavain
nadzornadmladostnicamavečja,delopanivečtakostrukturirano.
Mladostnici imata tako vzgojitelje vedno blizu, torej gre bolj za
nekakšnovmesnostanovanje,kjersomladostnikilahkosamosvoji,
3ImeniMatinPatstaizmišljeni.
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čepapotrebujejopomoč,jetablizu.Matusesicerzdiučinkovitejša
oblikadislociranostanovanje,vendarjetuditaoblikadelakoristna
innujna,kermladostnikilažjenapredujejovsamostojnost.

Mentorja se strinjata, da se pri velikem številu mladostnikov
po dohodu iz stanovanjske skupine kaže potreba po nadaljnjem
spremljanju. Glavni namen pomoči v mladinskem stanovanju
je usposabljanje za samostojno bivanje, za kar pa mladostnik
potrebuje podporonekogabolj odraslega.Osrednji cilj obravnave
v mladinskem stanovanju je torej vzgoja k samostojnosti, ta pa
vsebujevečmajhnihučnihciljev(Imperl,1986):shajatizdenarjem
in znati z njim razpolagati, samooskrba pri zadovoljevanju
življenjskihpotreb,prepoznatikonfliktnesituacijeinjihobvladati,
pripraviti se na poznejše življenje, demokratično razreševanje
konfliktov,skupnoživljenjeinsodelovanjezosebaminasprotnega
spola ter graditev samozaupanja in samozavedanja.Mat poudarja
predvsem opolnomočenje mladostnikov, da si bodo znali sami
pomagatiinsebodosamiboljeznašli.Vzgojiteljinamrečizhajajo
izperspektivemoči,sajposameznikaspodbujajotermupomagajo
izkoristiti svojo moč in vire, da dosežejo svoje cilje, pri tem pa
poskušajomočposameznikapodpreti tudi v skupnosti (Čačinovič
Vogrinčič, Kobal, Mešl, in Možina, 2005). Pat opozarja na
nevarnost prevelikega vključevanja vzgojiteljev v proces pomoči
ter na pomembnost utemeljenosti pomoči pri mladostnikih, ki jo
zarespotrebujejo.Strinjata se,da jepomočusmerjenana različna
področja,dagrezačloveško infinančnopodporo terdeloma tudi
za reševanje stanovanjske problematike. Način dela v Matovi
ustanovijepremalousmerjennamladostnikovoosebnostnorastin
napoudarjanjedoločenihvzgojnihzahtev.

Glavna ciljna populacija mladinskega stanovanja je v obeh
ustanovah enaka – to so mladostniki, ki so končali bivanje v
stanovanjskiskupini innimajomožnostivrnitvedomovalidrugih
možnosti bivanja. Primanjkuje jim spretnosti za samostojno
življenje, saj nimajo izkušenj z življenjem zunaj stanovanjske
skupine. Lahko so anksiozni in jim pogosto primanjkuje občutka
varnosti.Timladiljudjesobilipogostozapostavljeniževotroštvu,
prinjih jeposebejvelikzaostaneknačustvenempodročju,kar se
izražaviskanjuvarnostipriodraslih,vželjipopriznanju,potem,
dabinekomunekajpomenili(Kiehn,1997).Drugaciljnaskupinav
Patoviustanovipasomladostniki,kisonezmožnibivanjavskupini,
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senisosposobnidržatipravil,vskupininezmorejofunkcioniratiin
jihnimogočenamestitivdrugivzgojnizavod.

Velikproblemvdelovanjumladinskihstanovanjjepomanjkljiva
sistemska urejenost področja. Prva uradna omemba mladinskih
stanovanj je bila v Okvirnem vzgojnem programu za delo v
vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih
inprevzgojnemdomu(Skalaridr.,1995),kimladinskostanovanje
omenjakotoblikodelaoziromakotenovrstostanovanjskihskupin.
Mladinskostanovanjekotsamostojnaoblikapomočiinnamestitve
namrečniopredeljenovnobenemzakonu,neurejenostpasekaže
v pomanjkanju zmogljivosti za mladostnike, slabem sodelovanju
zdrugimiustanovami,predvsempavpomanjkanjustandardovza
delo. Vzgojitelji svoje delo opravljajo po lastnem občutku in po
zgledu drugih, potrebovali pa bi določene standarde in kriterije
dela.Matov predlog za celoten sistem postanovanjske obravnave
bivključevalpostanovanjskooblikodela, izkaterebimladostniki
napredovali v dislocirano mladinsko stanovanje. Zdaj to obliko
izvajajopollegalno,vendarjekljubupoštevanjuzakonovindoločb
ševednoprisotenstrahpredmorebitnimitežavami.

Mentorja se strinjata, da sta glavni alternativi mladinskim 
stanovanjem dijaški in študentski dom. Druge možnosti so še
vrnitevdomovalipalastnazaposlitevinsamostojnobivanje,sajje
mladostnikov,kisiželijoštudiratinaprej,zelomalo.Patpoudari,da
sovvečinidobriuspehituditistihposameznikov,kiseosamosvojijo
takojpoodhoduizstanovanjskeskupine.

Gledenačelfinanciranja samostojnega življenja mladostnikov
v poodpustnem bivanju se ustanovi obeh mentorjev med seboj
zelo razlikujeta. V dislociranem mladinskem stanovanju (Pat)
mladostnikom ne krijejo stroškov stanovanja, ampak le stroške
bivanja,zakateredobijodenarnapodlagiračunov.Mladostnikmora
tudi sam imetivirprihodka,ki je lahkoprihodekodštudentskega
delaalipaštipendija,pokojnina inpodobno.Eden izmedpogojev
za bivanje v mladinskem stanovanju je namreč lasten dohodek
mladostnika (štipendija, dohodek iz delovnega razmerja, dohodek
od dela prek študentskega servisa, pokojnina staršev), s katerim
si krije najemnino za stanovanje (Interno gradivo Mladinskega
doma Jarše, 2007). V postanovanjski obliki obravnave (Mat) pa
mladostnikom ni treba plačevati stanovanja in stroškov bivanja,
polegtegapaimajonamesecnavoljotudidoločenovsotodenarjaza
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prehrano.Mladostnikimesečnovarčujejovposebensklad,tadenar
pa jim je na voljo ob odhodu. Financiranje mladostnika oziroma
programa temelji na sredstvih za stroške oskrbe in sredstvih za
stroškerazširjeneoskrbepoveljavnihcenikihministrstvazašolstvo
inšport.

Mentorja se strinjata, da je delo vzgojitelja v mladinskem 
stanovanju oteženo zaradi pomanjkanja oprijemljivih standardov
insmernicdelaneurejenegapodročja.Zatosomentorjišedodatno
obremenjeniinnosijovelikoodgovornost.Tatemajevintervjujih
pogosto izpostavljena, kar kaže na nezadovoljstvo s sedanjo
situacijo, saj zaradi tegaprihaja tudido razhajanjmedvzgojitelji.
Pri obeh mentorjih je tudi opazna želja po še večji aktivnosti v
mladinskem stanovanju kakor težnja po raziskovanju te oblike
vzgojnepomoči,vendarbimoralobitizatonarazpolagoveččasa.
Nalogevzgojiteljev so široke–mladostnikepodpirajo,usmerjajo,
jimnudijovarnostinpodporo.Zadolženisopredvsemzasvetovanje
in podporo mladostniku, pomoč pri komuniciranju oziroma
navezovanju stikov z različnimi institucijami (upravne zadeve,
zdravstvene ustanove), pomoč pri sestavi individualnega načrta,
nadzor nad realizacijo zastavljenih ciljev, povezovanje z drugimi
vzgojitelji ter drugimi mladostniki v mladinskem stanovanju,
mesečno evalvacijo oziroma analizo življenja v mladinskem
stanovanju skupaj s stanovalci in njihovimi mentorji (Hofbauer,
2008).Vendar pa opravljajo tudi naloge, ki ne spadajo v opisane
zadolžitve,sajmladostnikevelikokratspremljajotudiponjihovem
odhoduizstanovanjskeskupinealimladinskegastanovanja.

Mentorja različno opisujeta odnos z mladostnico. Pat opisuje
odnoskotzaupljivinodprt,trudilsejebitiStellioporazaizpeljavo
ciljevinjevednozaupalvnjenosmiselnoravnanje.Podrugistrani
odnos opisuje kot razburkan, težave so se kazale predvsem pri
mladostničinem prelaganju dogovorov in prisiljevanju mentorja,
da je pogojeval izvedbo s prekinitvijo pogodbe. Mat opisuje
odnos z Laylo kot površen, mladostnica ima velikokrat občutek
prenasičenostispozornostjo,primanjkujejisvobode.Njunodnosje
zaznamovanzzavedanjem,dabotrajallekratekčas,inzatonivelike
željepozbližanju.Matsevsvojemodnosudomladostnicevidikot
brat, ki se je angažiral glede njenega vsakdanjega materialnega
sveta.Mladostnik,kipraktičnoživizvzgojiteljem,teganamrečne
doživljazgoljkotčlovekavfunkcijivzgoje,temvečkotstarejšega
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človekazvečizkušnjamiinznanjem,kidelujepredvsemnaosnovi
lastneosebnosti(Benedik,1978).Težavesosekazalepredvsempri
njenipasivnostiintežnjahpomanipulaciji.Pritemmoramoseveda
upoštevati,dajetapopulacijamladostnikovvelikokratoškodovana
na področju medosebnih odnosov, kar narekuje vzgojiteljem
nalogo,dadolgoročno in trajnovzpostavljajostikzvarovancikot
nova odnosna oseba, omogočajo psihično reorganizacijo v smislu
utrditvejazamladostnikainpridobitvesposobnostizarazreševanje
obremenjujočihodnosov(Klasinc,2000).

Tudidružbeni odnosi dekletseprecejrazlikujejo,sajsepozna
bližina postanovanjskega režima in oddaljenost mladinskega
stanovanjaodstanovanjskeskupine.TakojeLaylavpostanovanjski
oblikivečkratvinterakcijizmladostniki,onisiželijonjenedružbe,
vendarpa je taodnosvbistvupovršen.Stella,katerevzgojitelj je
Pat,jeimelaževstanovanjskiskupiniprecejneodvisenpoložajinse
jetudipoodhoduhitroločilaterznikomerniohranjalastikov.Tudi
odsošolcevjeodstopala,prijateljejeiskalamedsebipodobnimi.

Mentorja se strinjata, da tudi po odhodu iz mladinskega 
stanovanja instanovanjskeskupinezmladostniki,če to leželijo,
ohranijostike,prostovoljno,neformalnoinkljubprekinitviodločbe.
Patopaža,dasemladostnikipoodhoduvečinomadobroznajdejo,
je pa pri vseh opazen najprej padec in pozneje ponoven vzpon
uspešnosti, ki pa je hitrejši v mladinskem stanovanju. Layla si
nadaljnjega spremljanja ni želela, njena želja je čim hitreje oditi,
StellapatudipoodhoduostajavstikihsPatom.

Analiza izkušenj in mnenj mladostnic Stelle in Layle
Mladostnici zelo podobno definirata bivanje v mladinskem 

stanovanju,torejkotzadnjostopnjopredodhodommladostnika
v samostojno življenje, kjer gre za samostojnost, neodvisnost
posameznika, redkejše stike z mentorjem in manjši nadzor.
Koncept samostojnega bivanja temelji na spoznanju, da je
učinkoviteje staviti na kakovost in intenzivnost skrbstva kot
pa na čezmerno ponudbo (Stumpp, 1996). Pomembno je tudi,
da mladostniki potrebujejo svobodo, v kateri se razvijajo,
preverjajo in ki jo doživljajo brez nadzorstva odraslih (prav
tam). Mladostnici sta samostojni, sami si razporejata čas in
delo za šolo, skrbita za prehrano. Prednosti te oblike dela za
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mladostnika v primerjavi z bivanjem v stanovanjski skupini
so: večja 'življenjskost', približanje realnemu življenju, večja
samostojnostmladostnika, skrb zase, učenje razpolaganja z viri
preživetja in večja kompetentnost pri vsakodnevnih opravilih
(Interno gradivoMladinskega doma Jarše, 2007). Stanovanjsko
skupino sta zapustili z 18 leti, Stella je zaradi nesporazuma
šla najprej živet v domačo hišo, ker pa razmere tam niso bile
primerne, se je preselila v stanovanje v Ljubljani. Eden izmed
razlogov za načrtovanje poodpustnega bivanja so namreč tudi
slabi ali nemogoči prostorski infinančni pogoji za nadaljevanje
ali zaključek izobraževanja,oddaljenostkrajabivališčaodkraja
šolanjainpodobneovire(Kojič,1995).Stanovanjesijepoiskala
sama prek spleta, pred vselitvijo pa je podpisala sporazum, v
kateremsodoločeneobveznostiterpraviceindolžnostiustanove
inmladostnika.Layla se jepreselilabližje, stanovanja jinibilo
treba iskati, s selitvijopa se je strinjala takoj, saj se je počutila
prevečomejeno,nadzirano.Sstanovanjemjezadovoljna,motijo
lokacijastanovanjavsamskemdomuterločenostodstanovanjske
skupine,karjonavdajazobčutkizapostavljenostiinosamljenosti,
bojiseodhodavsamostojnoživljenje.Stellabisiželeladaljšega
trajanjapomoči,predvsemvsmisludenarnepomoči.

Načini pomoči mladostnikom se v postanovanjski obliki
obravnave in mladinskem stanovanju precej razlikujejo. V
postanovanjskem režimu se mentor, mladostnik in preostali
vzgojitelji pogosteje srečujejo, ob ponedeljkih imajo tudi redne
sestanke. V dislociranem mladinskem stanovanju pa so srečanja
redkejša, po navadi enkrat mesečno. Glavni poudarek je na
pridobivanju samostojnosti, pomoč pa poteka tudi pri vsakdanjih
zadevah in na denarnem področju. Layla stroškov bivanja in
stanovanja ne plačuje, denar le varčuje in se uči ravnati z njim.
Stella pa mora imeti tudi lasten vir prihodka, saj sama plačuje
stroške stanovanja. Eden izmed pričakovanih rezultatov, ki naj bi
jih mladostnik dosegel z bivanjem v mladinskem stanovanju, je
namrečtudiracionalnoravnanjezdenarjeminekonomičnovodenje
lastnega gospodinjstva (Hofbauer, 2008). Del Stelline pomoči je
bilotudiiskanjestanovanja,sajjetuditoensegmentsamostojnosti.
Njenaželja je stanovanjev lasti ustanove,predvsemzaradinižjih
stroškovzanajemnino,podrugi stranipa se zaveda,da je smisel
osamosvajanja tudi to, da si stanovanje najdeš sam. Predlaga
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vmesnostanovanje,vkaterembimladostnikbival,doklernenajde
svojegastanovanja.

Mladostnicizelorazličnogledata nase in na svoje osebnostne 
lastnosti. Stella je veliko bolj zrela in odrasla kljub svoji
neorganiziranosti, svojeglavosti in prelaganju obveznosti.Vidi se,
dajebilaževpreteklostivajenasamostojnosti,iznajdljivostiinskrbi
zase.Polnojezaposlena,prostegačasajiprimanjkuje.Prihodnostise
vnasprotjuzLayloneboji,sajženačrtujenadaljnjeizobraževanje
in ustanovitev lastnega podjetja. Layla po eni strani velikokrat
poudari pomen samostojnosti in neodvisnosti, a se prav tega tudi
boji. Strah jo je samostojnega bivanja, negotovosti, pomanjkanja
denarja, obenem pa to vrsto neodvisnosti že komaj pričakuje.
Bivanjevpostanovanjskemrežimujiustreza,sajvzgojiteljinimajo
večtolikonadzoranadnjo,lahkosvobodnorazporejačas,postalaje
boljsamostojna,kopotrebujepomoč,pa je tavednoblizu.Veliko
nestrinjanjeizražavzvezizomejitvami,obveznostmiinnadzorom,
motijotudipremalodružbe,sajjeločenaodstanovanjskeskupine.

Mladostnicisestrinjata,daalternativi mladinskemu stanovanju,
kotstadijaškiinštudentskidom,nepridetavpoštev,sajjetamše
večomejitev,nadzora,večhrupainmanjprostora.Stellinadomača
hišatudinivečprimernobivališče,polegtegapajeprevečoddaljena
odLjubljane.

Bivanjemladostnicseprecejrazlikujetudivfinančnem vidiku,
sajStellastroškebivanjaplačujesama,zaradičesarmoraimetitudi
svojprihodek,stroškenajemninepaplačaustanova,vendarjihmora
mladostnicadokazatizračuni.Financiranjeprogramamladinskega
stanovanja za obe mladostnici poteka še naprej iz sredstev,
namenjenih bivanjumladostnika v stanovanjski skupini. Stella je
nekajdenarjazaslužilasamazdelomprekštudentskegaservisa,ima
pa tudi štipendijo, rejnino, oskrbnino od ustanove, nekaj denarja
pajipošiljamama.Denarnividikjeneskrbi,medtemkojeLaylo
vednostrah,daimapremalodenarjaindanebomoglasamostojno
zaživeti, čeprav se zaveda, da si je vse prislužila sama. Ker ima
vse stroške stanovanja inbivanjaplačane, jiprimanjkujeobčutka,
koliko denarja realno porabi na mesec za samostojno življenje.
Realenobčutek jepridobilazanakupehrane, saj imamesečnona
razpolagodoločenznesek,zakateregamoradobropreračunati,kako
ga bo porabila. Del finančnih sredstev se namreč lahko izplačuje
tudivoblikižepnine,bonovzahranoalivoblikiodprtenaročilnice
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vdoločenitrgovini(Hofbauer,2008inInternogradivoMladinskega
domaJarše,2007).Denardajetudivvarčevalnisklad,tadenarpaji
bonavoljoobodhoduzaprvestroškestanovanja.

Mladostnici različno povesta o svojihodnosih z mentorjema.
Stella je zelo redkobesedna in pogovor z mentorja hitro spet
preusmeri nase. O odnosu pove, da je smešen, predvsem zaradi
njene svojeglavosti in ležernega pogleda na svet. Njuni stiki so
redki,predvsem telefonsko inprek spleta,vendarveč spremljanja
mladostnicanepotrebuje.Svetovanjekotmetodapotekanarazlične
načine:mladostniklahkopridevstanovanjskoskupinovdelovnem
časusvojegamentorja,mentorgaobiskujevstanovanju,srečujeta
seneformalnozunajskupine,vednopastadosegljivapomobilnem
telefonu.Vnasprotjusklasičnimisvetovalnimiokolji jezaželeno,
da vzgojiteljmladostniku svetuje v vsakdanjih situacijah.Mnogo
problemskih pogovorov poteka kot 'pogovori mimogrede', ki jih
sprožijo vsakdanje situacije, ki jih mladostnik včasih po nekaj
minutahprekine,včasihpaseželinadolgopogovarjatizmentorjem
(Stumpp,1996).VečosvojemodnosuzMatompoveLayla,karje
razumljivo,sajznjimpreživiveččasainigrapomembnejšovlogo
vnjenemživljenju.Njunodnosocenjujekotzadovoljiv,čepravse
ne poznata dolgo časa, zato odnos ni zaupljiv, je bolj svetovalen.
CeniMatovopripravljenostpomagati,sajsevednopotrudiinizraža
skrb,poskrbizanjeneželjeinpotrebe.Mladostnicipomenitežavo
pomanjkanje stikov in občutek zapostavljenosti, saj si želi večjo
intenzivnostodnosazvzgojiteljem.Znekaterimidrugimivzgojitelji
vstanovanjskiskupinisedobrorazume,zdrugimipane,sajpravi,
danedelujejoponjenihpričakovanjih.

Glede drugih družbenih odnosov Layla omenja le stike s
prebivalci stanovanjske skupine, ki pa jih je po njenem mnenju
premalo.Zasemeni,dajedružabnaoseba,zatojivpostanovanjskem
režimumanjkadruženjainpogovorov,kakršnihjihjebiladeležna
vstanovanjskiskupini.Motijo,dasespreostalimimladostnikine
more družiti, saj jih ločujejo zaklenjena vrata. Po drugi strani pa
opisuje,dasedobro razume les tremimladostnikivstanovanjski
skupini, najboljši odnos pa je oblikovala s svojo sestro in
sostanovalko v stanovanju. V nasprotju z Laylo si Stella ne želi
stikov zmladostniki v stanovanjski skupini in jih tudi z nikomer
ni ohranila, saj živi daleč stran. Že nekaj časa načrtuje obisk
skupine,vendargaprelagazaradipomanjkanjačasa.Obodhoduiz
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stanovanjskeskupinejespetobnovilastaraprijateljstvavdomačem
kraju,nipaobdržalastikovizsrednješole.Zdajvelikočasapreživi
sfantominvelikodela,takodasosprijateljiostalileobčasnona
zvezi.

Obe mladostnici sta v določenem trenutku glede pomembnih 
dejavnostidajalivelikpoudarekštudentskemudeluinzaradi tega
nastranskitirpostavilišolo.Stellijenapornonočnodelonatakarice
začelo puščati posledice tudi na zdravju, predvsem pa je zaradi
tegazanemarilašolo,zatosejerajeposvetilapripravamnamaturo.
Tudi za Laylo je študentsko delo prioritetno, saj pušča učenje za
takrat, ko bo imela čas. Delo je pomembno, ker želi zaslužiti in
privarčevati čimvečdenarjapred svojimodhodom,zato jiostane
tudimalo prostega časa. Stella načrtuje po opravljenimaturi eno
letopavzirati,sivzetičaszaseterobiskatiočetainmatervtujiniter
nekajčasapreživetiznjima.

Sklepi

Vkvalitativniraziskavismoželelispoznatikonkretnamnenjain
izkušnjeopoodpustnembivanjutakodvehmladostnic,kisamostojno
bivata,kottudidvehmentorjev,kiznjimadelatainjuspremljata.
Raziskavajepostalašeboljrazgibana,kersmovnjejobravnavali
intervjuvance iz dveh različnih oblik poodpustnega spremljanja
– dislociranega mladinskega stanovanja in postanovanjskega
režima. Zaradi kvalitativne narave raziskave se je treba izogniti
kakršnemukoli posploševanju, čeprav so se v intervjujih izrisale
tudidoločeneobjektivneznačilnostiposameznegaprograma.Tako
je iz odgovorov mentorjev razviden potek dela v obeh oblikah
poodpustnegaspremljanja,karlahkopovežemozrazličnimividiki
pomočimladostnicamainnjunimiizkušnjami.

Obanačinapoodpustneobravnavesta individualna inprimerna
za določeno populacijo mladostnikov. Dislocirano mladinsko
stanovanjezredkejšimspremljanjem,večjodistanco,večjozahtevo
posamostojnostiinfinančnisamostojnostimladostnikajeprimerno
zaposameznike,kisosposobnineodvisnegaživljenja,apotrebujejo
občasno svetovanje in finančno pomoč. Postanovanjska oblika
obravnave pa je primernejša za mladostnike, ki v stanovanjski
skupini zaradi svoje starosti ne morejo več bivati, niso pa še
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sposobni popolnega samostojnega življenja ter potrebujejo poleg
finančne pomoči pogostejše spremljanje in podporo. Spremljanje
namreč poteka vsakodnevno, poleg tega pa imajo mladostniki
zagotovljenotudipopolnodenarnopomoč.

Napisanoseizražatudivodnosudekletdomentorjev,sajjepri
Stelliočitnanekakšnadistancadomentorja,oodnosupovemalo,pri
Laylipajekljubželjiposvobodivozadjuvednotežnjapopogostih
stikihzmentorjem,povečjipodpori,pomočiinstrahpredpopolno
samostojnostjo.

Obstajapa še tretjinačinobravnave, t. i.nizkopražniprogram,
kiizhajaizopažanj,dadoločenimladostnikinisosposobnibivanja
vskupini,upoštevanjapravil,izpolnjevanjaciljev,zanjepatudini
mogoče bivanje v drugih ustanovah. V to skupino mladostnikov
spadajo tisti, ki so nezmožni bivanja v skupini, niso se sposobni
strogo držati pravil, v skupini ne napredujejo in jih ni mogoče
namestiti v drugi vzgojni zavod. Pri tem poleg finančne pomoči
potrebujejo tudi relativno redno spremljanje in oporo s strani
mentorja(InternogradivoMladinskegadomaJarše,2007).Delov
takšnemprogramustakšnopopulacijobizahtevaloboljintenzivno
spremljanje, večji vložek dela, pri čemer pa naletimo na težave
sistemskegavidika.

Menimo, da je težko presojati, katera oblika dela je boljša in
učinkovitejša, saj vsaka zadosti potrebam svoje ciljne populacije.
Dejstvo je, da so potrebe po tej obliki pomoči velike in da se
pojavljajo pri širokem krogu mladostnikov. Zato bi bilo najbolje
ustvariti kombinacijo vseh teh načinov dela z mladostniki v
poodpustnemobdobju.Kopostanenadaljnjebivanjemladostnikav
stanovanjskiskupininepotrebno,sajježedosegelzastavljenecilje,
semorapremaknitinavišjoraven,kjerbilahkobilaprvastopnja,
nekakšnovmesnostanovanje,vkaterembižebivalsamostojno,še
vednopabiimeldovoljtakopsihološke,socialnekottudifinančne
podpore.Medtemčasombisiiskalsvojestanovanje,kamorbise
preselilčeznekajčasainkjerbibiltudideležpomočimanjši.Tako
bisezmentorjemsrečevalredkeje,seboljopiralnadrugeljudiv
svojemokoljuinsamprispevalčedaljevečjideleždenarjazasvoje
življenje.

Dejstvo, ki je razvidno iz intervjujev z mentorjema, je, da je
velikaoviraprirazvojumladinskihstanovanjsistemskaneurejenost
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področja. Zaradi pomanjkanja zakonov, ki bi urejali ta segment,
poodpustno spremljanje deluje pod pristojnostjo stanovanjskih
skupin in se iz tega naslova tudi financira. Največji problem je
prerazporeditev dela med vzgojitelji, saj ti poleg mladostnikov v
stanovanjski skupini spremljajo še mladostnika/-e v mladinskem
stanovanju in so takodvojnoobremenjeni.V skupini izpolnjujejo
normativ mladostnikov, poleg tega pa imajo še mladostnike v
mladinskemstanovanju.Zaraditegasosesprvapojavljaletudiovire
prinezaupanjusstranidrugihslužb,vendarpasosčasomaugotovili,
da se ta način dela obnese (Mržek, 2009). Zakonska urejenost bi
vsekakorprineslaprecejvečfinančnihsredstevinssistematizacijo
verjetno tudi dodatna delovna mesta. Če k temu dodamo še
odsotnostpotrebnihstandardovinprotokolovdela,dobimomajava
tla,nakaterihstojijovzgojiteljioziromamentorji.Gledenanjihovo
željopovečjiaktivnostiterponadaljnjemraziskovanjuinrazvijanju
tegapodročjapomočimenimo,dabijimbilotrebaomogočitiboljše
pogojedela.

Izkušnje tako intervjuvanih mentorjev kot tudi mladostnic z
delom in bivanjem v mladinskem stanovanju so zelo dobre. Za
mladostnicinepridejovpoštevnobenedrugealternativebivanja,
saj menita, da je takšno spremljano bivanje najboljše, da jima
omogoča dovolj svobode in da sta pridobili samostojnost, kar je
tudiglavninamencelotneobravnave.Tudimentorjamenita,daje
tozeloučinkovitnačinpomoči,kigajetrebašedodatnorazvijati
in raziskovati,sajdosegajomladostnikipoodhodudobreuspehe.
Timladostnikisosicervdoločenih trenutkihzelosamostojni,saj
sovtoprisiljeni,vendarpabiobprehitriosamosvojitvilahkozašli
na stara pota.Mladostniki namreč po odpustu preverijo na novo
pridobljene vedenjske vzorce, kar pa se brez opore svojcev ali
strokovnjakov lahko konča s ponavljanjem vedenjskih vzorcev,
kisobiliprvotnirazlogzanamestitevvinstitucijo(Kojič,1995).
Mladinsko stanovanje je torejmehanizem, ki prepreči, da bi bili
mladostnikiv18. letu starostipo izhodu iz institucijeprisiljeniv
samostojnoživljenjepoprincipu'znajdisesam'.Zasodobnodružbo
jenamrečznačilenprocespodaljševanjamladostništva,koostajajo
posamezniki doma pri svojih starših tudi do 30. leta in več. Za
mladenasplošnojedanesznačilno,dasvojoidentitetogradijobrez
soočanja s situacijami in izzivi neodvisnega življenja (Leskošek,
1999). Pogosto se od doma odselijo šele takrat, ko vzpostavijo
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novopartnerskozvezo,stempaselepreselijoizeneskupnostiv
drugo.Odmladostnikovvvzgojno-izobraževalnihustanovahpase
zahteva, da institucijo zapustijo takoj, ko dopolnijo polnoletnost,
kar pomeni, da vzgojno-izobraževalni sistem ne sledi družbenim
spremembam.

Sklenemolahko,dasopoodpustneoblikepomočimladostnikom
potrebneinkoristneterdabibilonujnospodbujatinjihovnadaljnji
razvoj. Treba bi bilo sistematizirati načine dela in območje
delovanja v prihodnosti razširiti na večji krog uporabnikov, tudi
tistihmladostnikov,kibivmladinskostanovanjelahkovstopilibrez
poprejšnjegabivanjavstanovanjskiskupini.
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