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Prednamiještevilkarevije,kipredstavljaraziskovanja
članov Oddelka za socialno pedagogiko na področju
mladine.Mladost danes zaznamujejo na eni strani vse
bolj kompleksne nove možnosti biografskih potekov
in stilov življenja, na drugi strani pa jih zaznamujejo
družbene spremembe, ki so povezane s trgom dela
in zaposlovanjem, kar za mlade pomeni tvegane in
negotoveprehodevodraslost.Socialnapedagogikase
kotpoklicinznanstvenadisciplinaukvarjazrazmerjem
med posameznikom in družbo.Njena funkcija je tako
‘intermediarna’ s ciljem spodbujanja avtonomije
posameznika na individualni ravni  in zavzemanja za

večpravičnostivdružbina strukturni ravni.Pri tem jeusmerjena
takonaanalizoživljenjskihpoložajevinbiografijkotnastrukturne,
družbenosistemske okvire (različne socialne politike).  Socialno
pedagogikotakozaznamuje‘integracijskodelo’,kijeizpostavljeno
mnogo konfliktom, ki izhajajo iz odnosa med posameznikom in
družbo,kjer se socialnapedagogikazavzemazavečjopravičnost.
Njena naloga je vključevanje izključenih na področju trga dela,
zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske politike, zdravstvenega
zavarovanja… Zdi se, da zaradi mnogo družbenih sprememb in
zmanjševanjasocialnedržavepostajatanjenafunkcijaizdnevav
danboljaktualna.

Prispevki v tej reviji so zbrani z namenom, da bi z njimi
opozorili na sodobne trende izključevanja mladih na različnih
družbenihpodročjih–trgudelainzaposlovanja,sistemazdravstva,
izobraževanja – ter s tem spodbudili širšo družbeno zavest in
odgovornost,kijoimadružbadotehmladih.

PrispevekBojanaDekleveznaslovomMladinskoprestopništvo
vSloveniji vmednarodniprimerjavipredstavlja  uradne statistike
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omladoletniškemprestopništvuvSlovenijizadnjih30let.Avtorv
okvirumednarodne študije International self-reporteddelinquency
study-II, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, poda primerjalno
analizoprestopništva,naosnovikaterejemogočeoblikovatisklepe
o obsegu mladinskega prestopništva v Sloveniji v primerjavi z
izbranimivzhodno-inzahodnoevropskimidržavami.

Olga Poljšak Škraban v članku z naslovom Zadovoljstvo z
življenjem v odraslosti in z njim povezani dejavniki predstavlja
rezultatelongitudinalneraziskave,kiseosredotočanaraziskovanje
vloge interakcij v družini, merjene v obdobju mladostništva.
Dobljeni rezultati potrjujejo predpostavko, da je za napoved
zadovoljstvazživljenjemvobdobjuodraslostipomembendejavnik
ravnanjematerspotrebamihčerke,kotjihjezaznalamativobdobju
hčerkinegaotroštvainadolescence.

Članek z naslovom Izkušnje socialne v-/izključenosti mladih
v položaju dolgotrajne brezposelnosti JaneRapušPavel prikazuje
izkušnje socialnev-/izključenostidolgotrajnobrezposelnihmladih
glede na starost in doseženo izobrazbo. Gre za prikaz rezultatov
kvalitativne raziskave, ki je zajela 21 brezposelnih mladih na
območju Ljubljane v starosti od 19 do 26 let. Avtorica poudari
predvsemsistemskeovire,kimladimotežujejovključevanjevdelo
inizbiroželenihbiografskihpotekov.

Špela Razpotnik se v članku Mladi in zdravi, zakaj ne gredo
delat?!Problematiziranjedružbenegapogledanabrezdomnemlade
osredotočanavednovečja tveganja,ki so jimmladi izpostavljeni
predvsemnapodročjudelainvključenosti/izključenostinapodročju
zdravstvenega sistema. Na osnovi podatkov različnih raziskav o
brezdomstvu analizira položaj mladih brezdomnih kot posebej
ranljivoskupinomedbrezdomnimi.

Namen tematske številke bo dosežen, če bodo prispevki
spodbudilivrazličnihstrokovnihjavnostihozaveščanjeinkritično
refleksijo  o tej problematiki  ter potrebe po institucionalnih in
sistemskih spremembah, ki bodo socialno ranljivim skupinam
mladih omogočalevključevanjev  izobraževalni, zaposlovalni in
zdravstvenisistemterstemlažjeprehodevodraslost.
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