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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova, 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

(Tone Pavček) 
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POVZETEK  

Magistrsko delo obravnava vprašanje pomena mladinskega dela za osebni razvoj in življenjski 

potek mladih s tovrstno izkušnjo. V teoretičnem delu opišemo ključne značilnosti mladih in 

mladine kot družbenega pojava. V nadaljevanju predstavimo teorijo življenjskega poteka kot 

zaporedja prehodov z značilnostmi destandardizacije in individualizacije modernih družb. 

Dodamo sintezo opredelitev in ključnih ugotovitev s področja mladinskega dela za mlade ter v 

zadnjem sklopu teoretičnega dela opišemo teorijo pozitivnega razvoja mladih ter ekološko 

sistemsko teorijo razvoja. 

V empiričnem delu raziskujemo, kakšen pomen mladi z izkušnjo animatorskega in taborniškega 

mladinskega dela kot mladinski voditelji pripisujejo tovrstni izkušnji za svoj življenjski potek 

na različnih področjih. S 16 mladimi, 8 taborniki in 8 animatorji, starimi od 20 do 29 let, smo s 

pomočjo kvalitativne raziskovalne metode izvedli polstrukturiran intervju. Izsledki raziskave 

kažejo, da sodelujoči izkušnji mladinskega dela dajejo velik pomen in težo za njihovo življenje 

nasploh. Temeljna pri mladinskem delu se jim zdi ravno življenjskost, torej alternativa in 

dopolnitev formalnega izobraževanja ter vezivno tkivo med različnimi strukturami in 

institucijami. Vprašani navajajo, da so z mladinskim delom pridobili številne kompetence, pri 

čemer poudarjajo veščine organizacije, delo v skupini ter mehke oz. medosebne veščine, kot so 

komunikacija, reševanje konfliktov ter ustvarjalne in fizične spretnosti. Tudi na osebnem 

področju navajajo številne pozitivne učinke mladinskega dela, ki jih prepoznavajo v 

pridobivanju in razvijanju asertivnih in prosocialnih lastnosti, kot so potrpežljivost, vztrajnost, 

boljša samopodoba in prehod od osredotočenosti nase na osredotočenost na svet. V okviru 

socialnega razvoja na različnih nivojih (skupina, lokalna skupnost ter državna in mednarodna 

raven) navajajo vzpostavitev številnih zanje pomembnih socialnih mrež in pridobivanje zavesti 

o družbeni odgovornosti in aktivnem državljanstvu. Pomen mladinskega dela za poklicni razvoj 

sodelujoči mladi vidijo predvsem v pridobivanju kompetenc, za katere so prepričani, da jim 

bodo pomagale pri opravljanju poklicnega dela, ne pa nujno pri sami pridobitvi delovnega 

mesta, v kolikor njihovo poklicno delo ni neposredno povezano z mladinskim delom. 

 

Ključne besede: mladinsko delo, mladinski voditelj, osebni razvoj, kompetence 
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ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the issue of significance of youth work for the personal 

development and the life course of young people who have gained this kind of experience. The 

theoretical part describes the key characteristics of young people and youth as a social 

phenomenon. Furthermore, the theory of the life course as a sequence of transitions with the 

characteristics of de-standardization and individualization of modern societies is presented. The 

synthesis of definitions and key findings from the field of youth work for young people is added 

and in the final section of the theoretical part, the theory of positive youth development and the 

ecological systems theory of development are described. 

The empirical part explores the significance of experience of animation and scout youth work 

of youth leaders for their life course in different areas. The qualitative research method is used; 

semi-structured interviews have been made with 16 young people, 8 scouts and 8 animators, 

aged from 20 to 29. The findings of the survey show that the participants place great importance 

and significance on their youth work experience for their life in general. As the main benefit of 

youth work, the participants view the applicability of its various aspects in their own personal 

lives and stress the ways they have been able to draw from their youth work experiences to 

enrich their lives. They also consider it as an alternative form of education or one that could 

complement formal education, and as the connective tissue between different structures and 

institutions. The respondents state that they have acquired many competencies through youth 

work, emphasizing organization skills, team work, soft or interpersonal skills such as 

communication, conflict resolution and skills relating to creativity and good physical condition. 

On a personal level a number of positive effects of youth work have also been indicated, 

recognised in acquisition and development of assertive and pro-social characteristics such as 

patience, perseverance, better self-esteem and transition from self-centred focus to the outer-

world focus. In the field of social development at different levels (at the group, community, 

national and international level) the participants indicate the establishment of a number of social 

networks, which are of great importance to them, and the acquisition of the awareness of social 

responsibility and active citizenship. Young people see the significance of youth work for one’s 

professional development particularly in the acquisition of competences which are sure to help 

them in their professional fields, but not necessarily in getting work, especially if their 

professional work is not directly related to youth work. 

 

Key words: youth work, youth leader, personal development, competences 
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I. UVOD 

Pričujoče magistrsko delo je plod dolgotrajnega dela, vzponov in številnih padcev ter bitk z 

vztrajnostjo. Sama ideja oz. navdih izvira iz dolgoletnega udejstvovanja v mladinskem delu, ki 

me je posredno spodbudilo tudi k študiju socialne pedagogike. Uporabnost in smiselnost 

tovrstnega dela ter komentarji, pobude in članki ljudi, ki se poklicno ukvarjajo z mladinskim 

delom in navajajo potrebo po beleženju in raziskovanju učinkov in pomena mladinskega dela 

za mlade, so me spodbudili k raziskovanju tovrstne teme.  

Lahko bi rekli, da je mladinsko delo star paket v novi preobleki, saj ima sama dejavnost precej 

daljšo zgodovino kot sam termin, ki se je začel uporabljati kasneje. Mladinsko delo je še vedno 

oz. vedno bolj aktualno, saj predstavlja odgovor na procese izključevanja, odtujenosti in 

dezintegracije modernih družb. Zdi se, da je čedalje bolj popularna tema, o kateri se vedno več 

govori, saj je vse pogosteje predmet političnih, izobraževalnih in vzgojnih programov ter 

splošnega zanimanja javnosti. Naj samo omenimo, da je ravno v lanskem letu  v Sloveniji 

aktivno potekal sprejem nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic mladinskega delavca. 

Namen naše raziskave je na podlagi osebnih pripovedovanj sodelujočih ugotoviti, na katera 

področja življenja mladih je izkušnja mladinskega dela posegla in kako je vplivala na njihov 

osebni, socialni ter poklicni razvoj. Poleg tega nas zanima tudi, katere kompetence so 

posamezniki z izkušnjo dobili, pri čemer ni naš namen tržno nizanje pridobljenih 

konkurenčnosti in odgovor na potrebe financerjev različnih programov, kar je danes žal vse bolj 

pogosto.  

V empiričnem delu smo sodelovali z mladimi iz dveh različnih organizacij, kjer opravljajo 

mladinsko delo, s čimer smo želeli dobiti širši vpogled v polje mladinskega dela in tako 

prikazati temeljne skupne značilnosti mladinskega dela ter hkrati upoštevati razlike 

specifičnosti organizacij. V primerjavi z ozko usmerjenimi raziskavami, ki zajemajo zgolj eno 

skupino oz. organizacijo, je pričujoče delo zastavljeno širše, kar ocenjujemo kot prednost, ki 

omogoča celostni vpogled v pomen mladinskega dela za mlade same. 

Skozi branje bralce spodbujamo, da ste pozorni tudi na morebitne lastne izkušnje s tovrstnega 

področja. Vabimo vas, da tekom aktivnega branja tudi sami vzpostavite povezave, ki se vam 

morda odprejo, saj je raziskovanje neskončen proces, ki tako rekoč ni nikoli dokončno 

zaključen, ker se vedno znova vzpostavljajo nove povezave, dileme in vprašanja. Delo vas bo 

na eni strani soočilo z značilnostmi, teorijami in ugotovitvami pomena mladinskega dela za 

posameznika s tovrstno izkušnjo, po drugi strani pa vas bo spodbudilo k lastnemu razmisleku 

in delovanju na področju, v katerem marsikdo vidi prihodnost za preseganje individualističnih 

in materialističnih odnosov v družbi. Želimo vam prijeten potop v »morje« mladinskega dela 

in upamo, da vam bo branje vzpodbudilo nove asociacije, morda prijetne in manj prijetne 

spomine, nove ideje za raziskovanje in v končni fazi nekaj navdušenja za udejstvovanje v 

mladinskem delu ali pa bo vsaj prispevalo k spodbuditvi sodelavcev, uporabnikov, mladih in 

drugih, s katerimi se srečujete pri svojem delu.  
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II. TEORETIČNI DEL  

1. MLADINA KOT DRUŽBENI POJAV 

Mladost in mladina sta največkrat samoumevno razumljena kot univerzalna pojma, ki naj bi 

obstajala od vedno, kar pa ni res. Zavedanje o mladosti je pravzaprav v veliki meri posledica 

sprememb, povezanih z industrializacijo modernih družb, sam fenomen pa se v zgodovini 

pojavi razmeroma pozno, šele v začetku 20. stoletja. Znanstveno odkritje mladosti pripisujejo 

ameriškemu psihologu Hallu (1904), ki je v delu Adolescence obdobje med 16. in 19. letom 

človekovega življenja poimenoval adolescenca, torej odraščanje, ki se razlikuje od otroštva in 

odraslosti (Arnett, 1999). Prve razlage mladostništva so bile biološko usmerjene in so obdobje 

prikazovale kot neizogibno problematično, predvsem pa kot obdobje, na katero socialni in 

kulturni dejavniki nimajo veliko vpliva. 

Mladost in mladina, kot ju poznamo danes, sta posledica družbenih razmer in socializacije, 

povezani pa sta predvsem z uvedbo obveznega šolanja. Gillis (1999) je eden prvih avtorjev, ki 

pokaže, da je mladina socio-kulturni pojav, posledica industrijske družbe, ki pred tem, v 

predmodernih družbah, kot posebna družbena skupina ni obstajala in zato zanjo tudi ni bilo 

posebnega poimenovanja. Gillis (1999) pravi, da je mladina pojav modernih družb, v katerih se 

prenos temeljnega znanja z družine prenese na druge institucije. Tudi Ule (2002) poudarja, da 

je za razumevanje sodobne mladine nujno razumevanje njene »skonstruiranosti« in 

»relativnosti«, ki se kaže skozi zgodovinsko konstrukcijo. Pri tem dodaja, da mlade generacije 

predstavljajo mladino kot družbeno skupino šele, ko se »družbeno uveljavljajo s svojim 

uresničevanjem prihodnosti«, se s tem »dvignejo nad biološki in psihološki pojav odraščanja« 

ter tako postanejo »družbeno, kulturno ter politično pomenljiva družbena skupina« (Ule, 2008, 

str. 257). Odraščanje torej ni samo psihofizični proces, ampak predvsem proces umeščanja v 

družbo.  

Zupančič (1997) pravi, da za določitev zgornje meje mladostništva v sodobnih družbah 

uporabljamo naslednja merila: pravno legalno (npr. v Sloveniji 18 let), sociološko (zaključek 

obdobja, v katerem ima posameznik neopredeljeno socialno vlogo), ekonomsko (ekonomska 

neodvisnost od primerne družine), psihološko (razrešitev razvojnih nalog mladostništva ter 

doseganje relativne spoznavne, čustvene, socialne in moralne zrelosti), pri čemer zrelost 

opredeljujemo kot stanje ali obdobje v življenju, ko posameznik doseže raven delovanja 

(telesnega, čustvenega, spoznavnega, socialnega in moralnega) odraslega (Zupančič, 2009). Pri 

tem je pomembno vedeti, da posameznik dosega zrelost na različnih področjih v različnih 

časovnih obdobjih in ne sočasno. 

Po vseh merilih, z izjemo pravnega, se v sodobni družbi meje mladostništva pomikajo vse bolj 

navzgor. Različni avtorji so zato v 70. letih prejšnjega stoletja predlagali opredelitev novega 

razvojnega obdobja med mladostništvom in odraslostjo kot mladost, posameznike v tem 

obdobju pa mladina in mladi (Zupančič, 2009). 

Definicije starostnih mejnikov mladosti se razlikujejo glede na institucijo in organizacijo. 

Združeni narodi kot mlade opredeljujejo ljudi od 15. do 24. leta starosti (UN General Assembly, 

1996). Podobno tudi Bela knjiga Evropske komisije kot mlade označuje osebe, stare od 15 do 

25 let (Bela knjiga evropske komisije, 2001). Evropska komisija in Statistični urad RS kot 

mlade (Vertot, 2009) opredeljujeta posameznike med 15. in 29. letom starosti, pri čemer v vseh 

evropskih državah delež mladih predstavlja manj kot 25 % prebivalstva (Eurostat, 2009). 
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Meje med mladostništvom in odraslostjo postajajo vse bolj ohlapne, saj se starostne meje 

zvišujejo, individualne razlike glede doseganja relativne psihološke zrelosti, zaključevanja 

izobraževanja in doseganja ekonomske neodvisnosti pa so vse večje (Zupančič, 2009). 

Življenjski potek je v zahodnih družbah zaradi industrializacije postal zelo diferenciran. V prvi 

fazi modernizacije se je mladina oblikovala kot relativno samostojna in homogena generacijska 

skupnost, ki je v vrstniških skupinah razvila lastne vrednostne usmeritve in življenjske stile. V 

drugi fazi pa je prišlo do obsežnega in kompleksnega preobrata vrednostnih in življenjskih 

usmeritev, ki ne zajema zgolj mladine, temveč vse obsežnejše dele družbe in vse večji del 

prebivalstva (Movit, 2006; Ule, 2002). Glavne poteze kulturne modernizacije so (Ule, 2007, 

str. 63): 

 vse večji odmik od sveta plačanega dela in zaposlitve kot osrednjega področja vrednot 

posameznika k svetu prostega časa, potrošnje in zabave, 

 sprememba spolnih vlog, pluralizem družinskih oblik, vse večje izenačevanje 

družinskih in zunajdružinskih skupnosti, 

 sledenje novim stilom v potrošnji in množični kulturi, ki jih prinašajo in prenašajo 

množični, zlasti vizualni, mediji, 

 individualizacija življenjskih usmeritev in življenjskih poti, 

 vse večji pomen osebnih izkušenj, vrednot in idealov, 

 poudarjanje »postmaterialnih in ekspresivnih« vrednot, kot so kakovost življenja, 

samorealizacija, odnosi. 

Sčasoma je tezo o mladosti kot vmesnem ali prehodnem obdobju zamenjal spreminjajoč se 

koncept mladosti, ki zajema strukturalno reorganizacijo socializacije in odpravlja potrebo po 

posebni vmesni fazi med otroštvom in odraslostjo (Ule, 2007). Arnett (2006, str. 118) zanika 

znanstveni pomen pojma mladina in predlaga uporabo pojma »nastajajoča odraslost« oz. 

»prehod v odraslost« (»emerging adulthood«). Tako se ne govori več o mladih, ampak se 

oblikuje teza o »mladih odraslih«, ki v veliki meri označuje podaljševanje šolanja v čas po 

obdobju klasične mladosti, razširjanje šolanja na vse socialne sloje ter profesionalizacijo 

procesa socializacije (Coté, 2000). Kot ugotavlja Ule (2007), se pri tem krepi ponudba 

neformalnih in izvenšolskih dejavnosti, ker tudi vzgojne in izobraževalne institucije izgubljajo 

monopol nad vzgojo in izobraževanjem otrok in mladine. 

Glede na subjektivna merila pri opredeljevanju mladosti posamezniki največkrat navajajo, da 

odraslost pomeni sprejemanje odgovornosti za posledice lastnih dejanj, samostojno odločanje 

glede osebnih zadev, prepričanj in vrednot, vzpostavljanje enakopravnega odnosa s starši, 

doseganje ekonomske neodvisnosti in življenje v lastnem gospodinjstvu (Arnett, 2006; Arnett, 

1999). Pri tem subjektivno merilo v primerjavi s socialnimi merili bolj poudarja individualizem, 

socialno merilo pa tradicionalne starostno normativne dogodke (Zupančič, 2009). 

Prehodi iz mladosti v odraslost niso več nemoteni in predvidljivi, ampak so zelo razdrobljeni 

in individualizirani. To se kaže predvsem v vse večji individualni odgovornosti posameznika 

za uspeh ali neuspeh v prehodih (Mrgole, 2003). »Zapozneli« prehodi v odraslost ne vsebujejo 

tradicionalnih kriterijev odraslosti, kot so stalna zaposlitev, dolgoročno stabilno partnerstvo, 

starševstvo in stanovanjska neodvisnost (Arnett, 2004; Coté, 2000). 

Kot pravita Ule in Kuhar (2003), mladost ni več nekaj vmesnega (med otroštvom in 

odraslostjo), kar bi bilo treba čim prej zaključiti in tako odrasti, ampak je postala zanimivo in 
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samostojno življenjsko obdobje. Mladost ni več razumljena kot predhodnica ali nasprotnica 

odraslosti, ampak sta obe, mladost in odraslost, postali različni biografski dimenziji, ki sta vse 

bolj odvisni od samooblikovanja, ne pa od utrjenih družbenih določil in definicij (Movit, 2006). 

Mladina kot posebna družbena skupina in mladost kot posebno obdobje sta tipična fenomena 

industrijsko-kapitalistične moderne, saj se izoblikovanje tega obdobja pojavi šele v družbah, 

kjer je odraščanje postalo stvar izbire, odločanja in odgovornosti posameznika (Kuhar, 2009). 

2. ŽIVLJENJSKI POTEK 

Družba tveganja ima učinek na oblikovanje posameznika kot modernega subjekta in njegove 

psihosocialne identitete (Beck, 2009). Ule (2007) ugotavlja, da spremembe življenjskih potekov 

najbolj prizadenejo mlade, ki se kot družbena skupina ne raztapljajo v transgeneracijski pluralni 

družbi mnogih razlik, ampak se vse bolj spreminjajo v starostno skupino brez posebnosti. 

Večinska družba jih pri tem zazna le takrat, ko se čuti ogroženo ali pa ko jih prepozna kot 

potencialne potrošnike. Zato obdobje mladosti ni več obdobje eksperimentiranja, ampak 

predvsem obdobje bivanja – v smislu »biti potrošnik, študent, prijatelj« ipd. Mladi skušajo 

oblikovati svoja življenja z iskanjem ravnotežja med osebnimi željami in pričakovanji na eni 

stani in družbenimi zahtevami ter priložnostmi na drugi. To iskanje ravnotežja med 

pričakovanji in zahtevami, sposobnostmi in zmožnostmi je izpostavljeno mnogim tveganjem. 

V najširšem pomenu življenjski potek razumemo kot potovanje posameznika skozi življenjski 

cikel od rojstva do smrti (Heinz in Marshall, 2003; Ule, 2008). »Življenjski potek kot premik 

posameznika glede na pomenljive in družbeno zaželene položaje, odnose, pričakovanja in 

vrednote deluje kot glavna institucija socializacije, saj daje smernice tako za posamični 

biografski potek kot za socialno uvrščanje posameznika« (Ule, 2008, str. 18). Pojem 

življenjskega poteka je tako hkrati psihološki, saj se nanaša na spremembe v posameznikovi 

biografski izkušnji in identiteti ter socialni vključenosti, kot tudi sociološki, saj se nanaša na 

družbene, institucionalne, strukturne spremembe v socialnem in zgodovinskem času, ki 

vplivajo na življenjski potek. Heinz (1997) pravi, da analiza življenjskih potekov ne more biti 

izključno individualna niti izključno družbena, ampak mora kot svoje hevristično načelo 

upoštevati vse ravni družbene organiziranosti, pri čemer so življenjski poteki razumljeni kot 

organiziranost celotnega prostora, v katerem poteka posameznikovo življenje, ki ga skozi 

različne socialne prostore usmerjajo različni dejavniki. Družbeni dejavniki, ki vplivajo na 

življenjski potek, so »kulturni modeli, družbeni red, institucije in strukture; individualni 

dejavniki pa zajemajo pričakovanja, odločitve in izkušnje posameznika« (Ule, 2008, str. 17).  

Življenjski potek torej lahko razumemo kot premike posameznika glede na družbeno zaželene 

položaje, odnose, pričakovanja in vrednote, pri čemer gre lahko za spreminjanje socialnega 

položaja – tako za napredovanje kot tudi različne odmike in stranpoti. Gre za odzive 

posameznika na prehode, pred katerimi se nahaja, za razvoj socialne mreže oz. spreminjanje 

interakcijskega polja, ki je posamezniku v danem trenutku na voljo. Pri tem so prisotni še 

subjektivni dejavniki, kot so razvoj identitete, čustvena ustalitev v procesih odraščanja ter 

institucionalni dejavniki, kot so rituali in institucije prehodov, generacijski pritisk in 

medgeneracijski procesi (Ule, 2008; Ule, 2003). 

Kot pravita Heinz in Marshall (2003), je pri analizi življenjskih potekov potrebno upoštevati 

večnivojski pristop (»multi level approach«), ki zajema tako makro- kot mikroraven. Kulturne 

vrednote, ekonomski pogoji in družbeno-politične strukture ter razmere na makroravni 

regulirajo življenjske poteke ljudi na mikroravni, saj določajo tako priložnosti kot tudi omejitve 

za izgradnjo osebne biografije. Kot navaja Ule (2008, str. 13), je »postmoderna prinesla 
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možnost neskončnih izbir in možnosti«. Življenjski poteki so postali stvar posameznikove 

izbire in iznajdljivosti, pri čemer so spremembe tako osvobajajoče kot tudi ogrožajoče. 

Osvobajajoče je sicer dejstvo, da je človek osvobojen linearnih, togih in samoumevnih 

prehodov, po drugi strani pa je ravno zaradi tega še toliko bolj pod pritiski izbire, ki je večkrat 

nuja in prisila kot svobodna izbira. Množica izbir pomeni »tiranijo mnoštva alternativ, kjer 

družba deluje kot živ pesek, kjer nič več ni samo po sebi umevno« (Mulej, 2003, str. 299). 

Klasične družbene institucije se izgubljajo, integracija ne poteka več na podlagi razredne in 

ideološke pripadnosti, ampak na podlagi mehkejših vezi, kot sta interes neke družbene 

formacije in nazor oz. drža nekega kroga ljudi (Mulej, 2003). Moderna družba sicer morda 

navzven deluje, kot da osvobaja ljudi od družbenih struktur, vendar ravno tovrstno osvobajanje 

pogojuje nastanek novih struktur in s tem nove oblike družbene neenakosti. Modernizacija 

lahko ravno tako vodi v negotovosti in nove podreditve (Beck idr., 1994). Heinz (1997) dodaja, 

da so za raziskovanje življenjskih potekov bistvene institucije socializacije in izobraževanja, 

zaposlovanja in države blaginje. Za razumevanje mikrodinamik pa je potrebno poznavanje 

psiholoških in razvojnih teorij (Heinz in Marshall, 2003). 

2.1.  ŽIVLJENJSKI POTEK KOT ZAPOREDJE PREHODOV 

Ule (2008) trdi, da se variacije v življenjskem poteku razvijejo v prehodih, ki povezujejo 

različna področja in faze življenjskega razvoja. V vsaki organizirani družbeni skupnosti ima 

življenjski potek svoje zaporedje prehodov iz določenega življenjskega obdobja v drugo. 

Tovrstne prehode pogosto zaznamujejo različni formalni in neformalni obredi prehoda med 

življenjskimi obdobji. Dobro poznani so prehodi iz predšolskega obdobja v obdobje šolanja, 

prehodi med različnimi ravnmi izobraževanja, prehodi v zaposlitev, prehodi iz obdobja 

samskosti v partnerstvo ipd. V vsakem od prehodov dobi človek nov družbeni položaj, ki je 

pogosto povezan z vstopom v novo institucijo.  

Ule (2008) pri analizi življenjskih potekov navaja dve obliki prehodov, ki povezujejo različna 

področja in faze življenjskega poteka. Prehode loči na statusne prehode in prehode udeležbe. 

Statusni prehodi pomenijo napredovanje po hierarhični lestvici na določenem področju oz. v 

določeni instituciji (npr. napredovanje na delovnem mestu), pri čemer je zaželena mobilnost 

navzgor (Ule, 2008). Največkrat tovrstne prehode poimenujemo kar prehodi v položaju ali 

kariera. Statusni prehodi nadzorujejo življenjski potek in so temeljna referenčna točka za 

načrtovanje življenjske poti posameznika. Opredeljujejo družbeno pričakovano trajanje nekega 

obdobja, zaporedje dejavnosti in želene rezultate, s čimer vzpostavljajo t. i. »normativno 

biografijo« (Ule, 2008, str. 22). Statusni prehodi se razlikujejo predvsem glede na to, koliko 

nadzora imajo nad njimi institucije (npr. kakšne so možnosti in zahteve za napredovanje v 

izobraževanju, za vstop na delo ipd.). Statusni prehodi so torej vezani na socialno promocijo, 

prestiž in pomenijo vertikalne prehode med vplivnimi področji delovanja. 

Posamezniki morajo na prelomnih točkah življenja ravnati previdno tako v prehodih iz enega v 

drugega kot tudi znotraj posameznih prehodov. Pri tem velja, da manj kot je povezav med 

posameznimi življenjskimi področji, ki jih zagotavljajo institucije, bolj tvegani postanejo 

statusni prehodi. To poveča pritisk na posameznike, da sami oblikujejo in usmerjajo svoj 

življenjski potek. V kolikor jim ne uspe vzpostaviti manjkajočih zvez med institucijami, 

tvegajo, da bodo pri statusnih prehodih nazadovali in imeli manjši prostor delovanja in manj 

možnosti za vrnitev v normalen življenjski potek (Ule in Kuhar, 2003). 
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Druga vrsta življenjskih prehodov so prehodi udeležbe, kjer gre za spremembo smeri v 

življenjskem poteku (sprememba delovnega mesta, izguba zaposlitve). Ker posameznik 

istočasno lahko deluje v več poljih interakcije oziroma v več institucijah hkrati, govorimo o 

»večkratni udeležbi« (Ule, 2008, str. 23); tako npr. deluje v različnih interesnih združenjih, se 

izobražuje, je zaposlen, ima družino itd. Večkratna udeležba pomeni, da strukturni položaj 

posameznika ni odvisen le od ene institucije, ampak je določen z vsemi udeležbami, od katerih 

vsaka vsebuje kak poseben vidik, pomemben za njegov socialni položaj in identiteto. Kot pravi 

Ule (2008), prav spremembe območja udeležbe najbolj dramatično posegajo v življenjske 

poteke ljudi. Prehodi v socialni udeležbi pomenijo prehajanje iz institucije v institucijo in 

označujejo horizontalne prehode (npr. zamenjava delovnega mesta, izguba zaposlitve, ločitev). 

Horizontalna dimenzija prehodov pomeni razlikovanje med institucionalnimi območji v celotni 

družbi. Prehodi v socialni udeležbi pomenijo vstop v kakšno novo institucionalno ali 

interakcijsko polje (npr. rojstvo otroka) ali izhod iz njega (končanje šolanja, odhod iz matične 

družine). Tovrstni prehodi so manj jasni in manj spektakularni kot statusni prehodi. 

2.2.  DESTANDARDIZACIJA ŽIVLJENJSKIH POTEKOV IN 

UDEJSTVOVANJE V KOLEKTIVNIH DEJAVNOSTIH 

Za obdobje postmoderne je značilna destandardizacija življenjskih potekov in prehodov v 

odraslost (Bruckner in Mayer, 2005; Kohli, 2007). 

Linearne in homogene prehode v odraslost so nadomestili t. i. reverzibilni in fragmentirani 

jojoprehodi. Posamezni prehodi niso več zaporedni in samoumevni, ampak so odnosi med njimi 

vse bolj kompleksni in raznoliki, nihanja med klasično razumljenimi vlogami in nalogami 

mladih in odraslih pa so vse bolj pogosta. Prehodi niso več standardizirani, ampak izrazito 

diferencirani, kar pomeni, da vse manj sledijo standardiziranim vzorcem in postajajo vse bolj 

individualni projekti kreiranja življenjskih potekov (Stauber in Walther, 2006). 

Če so bili prehodi v obdobju industrijsko-kapitalistične moderne družbe jasni, trdni in 

predvidljivi ter življenjski potek začrtan v smeri »izobrazba–zaposlitev, delo/družina–

upokojitev«, so se z globalizacijo strukture dela in izobraževanja drastično spremenili ter postali 

vse bolj fragmentarni zaradi fleksibilizacije trga dela in nestabilnosti zaposlitev (Walther, 

2005). Z jojoizacijo reverzibilnosti prehodov je posameznik v različnih življenjskih sferah 

nenehno podvržen kontradiktornemu soočanju z avtonomijo na eni in odvisnostjo na drugi 

strani (Stauber in Walther, 2006). 

Rychen in Salganik (2003) menita, da ločevanje neposredne povezave in kontinuitete med 

izobraževanjem in zaposlovanjem še ne pomeni, da je izobraževanje izgubilo svoj pomen. 

Ravno nasprotno, izobraževanje je ključni faktor individualizirane socialne reprodukcije. Ker 

se pri tem vse bolj postavlja vprašanje, katere kompetence so potrebne za zadovoljivo življenje 

v funkcionalni družbi, se je povečalo zanimanje za vseživljenjsko, predvsem neformalno in 

informalno učenje. Field (2000) pri tem poudarja, da se morajo v tekmovanju vzgojno-

izobraževalnih sistemov in prepoznavanju formalnega in informalnega znanja posamezniki 

znajti sami in ugotoviti, katero udejstvovanje in učenje se jim splača in pripomore k 

pridobivanju sicer redkih, varnih in dobro integriranih pozicij v družbi. 

Mladost je občutljivo obdobje, prostor konstrukcij socialnih vlog in statusov, predstav o 

življenjskih ciljih ter vrednostnih ocen o dejanjih in dosežkih ljudi. Eno bistvenih vprašanj 

sodobne mladine je, kakšen je sploh njen smisel, če nima prihodnosti ali če ji je pot do nje 

zaprta. Raziskave namreč kažejo, da se mladi angažirajo v družbenih gibanjih, skupinah in 
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institucijah le, ko v tem početju vidijo smisel, možnost za uveljavljanje svojih idej in priložnosti 

za druženje in zabavo (Ule in Zidar, 2011). Raziskave sodobne mladine (Ule in Zidar, 2011; 

Ule, 2002) kažejo, da so mladi zelo pragmatični in se angažirajo v javnem življenju, ko lahko 

ta angažma povežejo s praktičnimi koristmi in emocionalnim dobičkom. V projektih, ki jim ne 

ponujajo izboljšanja osebnih možnosti ali užitka, motivacija za udejstvovanje hitro upade. 

Celotna družba 21. stoletja, še posebno mladi, imajo vse manj varnosti, kontinuitete, prostorov 

in odnosov, da bi krepili moč samousmerjenega in angažiranega delovanja (Kuhar in Razpotnik, 

2011).  

Kot navaja Ule (2008, str. 251), je »del problemov zahodnih družb prav v tem, da se ljudje niso 

več pripravljeni udejstvovati v kolektivnih dejavnostih, ki povečujejo socialni kapital 

skupnosti, in so postali pasivni ali delujejo zunaj svojih skupnosti«. To s pridom izkoriščajo 

različni tržni, medijski, politični in ideološki manipulatorji. Kot pravita Kuhar in Razpotnik 

(2011, str. 8), je »prestrašena in frustrirana oseba s ponotranjenim (reflektiranim ali 

nereflektiranim) občutkom odvečnosti idealni tip delavca, potrošnika in državljana«. 

Odgovorna odraslost zaobjema tako uveljavljanje individualnosti kot tudi sposobnost za 

skupnostno delo. Potrebno je torej ravnotežje med identitetnim in socialnim kapitalom 

posameznika. Uspešna uporaba identitetnih kapitalov pomeni, da posameznik uporablja svojo 

prožnost in osebnostno kompleksnost tako, da se lahko prilagaja večdimenzionalnim 

kontekstom družb pozne moderne (Coté, 2000).  

Coté (2000) meni, da bi mladi, ki bi uravnoteženo razvili obe komponenti (tako identitetni kot 

socialni kapital), lahko delovali kot katalizator v prizadevanjih za odpravljanje problemov v 

odraslosti, ki jih ustvarjajo sodobne kapitalistične družbe. Pri tem navaja, da so zahodne družbe 

v preteklosti enostransko poudarjale razvoj nedozorele odraslosti in zazrtosti vase, zanemarile 

pa so pomen in probleme skupnosti in odgovorne odraslosti. Podobno tudi Bauman (2002) 

opozarja na nujnost moralnega in vrednostnega udejstvovanja in ugotavlja, da javnost izgublja 

svoj emancipacijski potencial zaradi odvzema oz. izginotja potrebe po nepopolni svobodi, saj 

se po njegovem moč javnosti lahko izraža le prek nepopolne osebne svobode, ko se posameznik 

popolni svobodi odpove v dobro skupnosti. Tudi Ule (2008) eno od možnosti razvoja mladine 

vidi prav v uskladitvi svobode in solidarnosti mladih, kjer so mladi ustvarjalci nove kulture 

odgovornosti ter svoboda in solidarnost nista v nasprotju.  

Beck (2009) pravi, da se novi individualizem kaže v tem, da posamezniki niso več zadovoljni 

s tem, da moralne zakone samo spoštujejo, ampak jih hočejo aktivno sooblikovati. Kot pravi, 

»trpimo od novih oblik svobode« in ne od »krize vrednot«. Od tod naj bi izhajal strah pred 

svobodo in »otroci svobode«, ki se morajo spoprijemati z novimi in drugačnimi problemi, ki 

jih prinaša ponotranjena svoboda (Beck, 1999, str. 13). Ule (2008) meni, da je moralna želja 

mlade generacije težnja po osebnem poštenju in smislu življenja v razvoju lastne osebnosti, pri 

čemer naj bi motiv solidarnosti zavzemal podobno mesto kot motiv samouresničitve. Dodaja, 

da se samopotrditev, lastni užitek in skrb za druge ne izključujejo, ampak se medsebojno 

povezujejo in krepijo drug drugega. Poleg tega raziskave v Sloveniji (Ule, 2004) kažejo, da so 

mladi izjemno občutljivi za temeljna vprašanja življenja, kar se kaže predvsem v njihovem 

stremljenju k osebni poštenosti in k temu, da najdejo smisel življenja v razvoju samih sebe. Ule 

(2007) govori o vrednotnem sistemu individualizacije, ki nosi s seboj nove etike in sloni na 

dolžnostih do samega sebe, kar na prvi pogled deluje v nasprotju s tradicionalno etiko, ki 

temeljni na dolžnostih do drugih in družbe kot celote. 

Hughes in Wilson (2004) trdita, da se osebni in socialni razvoj nanašata na veščine, kvalitete, 

zmožnosti in vire, ki pomagajo mladim pri uspešnem prehodu v odraslost, kar pomeni, da z 
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zaupanjem, zdravo in neodvisno vodijo svoja življenja, kjer lahko izpolnjujejo potenciale. Pri 

tem je pomembno, da koncept osebnega in socialnega razvoja razumemo v kontekstu trenutnih 

socialnih in ekonomskih razmer. S tem so se spremenila tudi pričakovanja v zvezi z 

odraščanjem. V zadnjih desetletjih se prehodi v odraslost podaljšujejo, so bolj nejasni, 

reverzibilni, kompleksni in tvegani. K temu je prispevalo predvsem pomanjkanje stalnih oz. 

stabilnih zaposlitev za mlade, zaradi česar prehodi v odraslost niso več linearni in zaporedni, 

ampak reverzibilni in razdrobljeni (Beočanin idr., 2011). Razvejanost prehodov je mlade 

prisilila k temu, da morajo sami oblikovati prehode v neodvisnost. Ta prehod je prepuščen bolj 

njihovi lastni iniciativi, spletu osebnih okoliščin, družini in drugim podpornim mrežam kot pa 

zunanjim strukturam (Coleman, 2000).  

Kot pravita Chisholm in Hurrelman (1995, str. 149), osebna identiteta predstavlja sredstvo za 

pridobivanje občutka avtonomije in neodvisnosti. Pri tem mladi iščejo vire zunaj družine in šole 

in se pri gradnji identitete naslanjajo predvsem na vrstnike in pomembne vrstniške skupine. 

Coleman (2000) pri tem izpostavlja nevarnost za mlade v okoljih, kjer primanjkuje izvenšolskih 

in skupnostnih dejavnosti, kjer so mladi prepuščeni sami sebi, v okoljih, kjer se mladi razvijejo 

mimo vpliva odraslih in brez občutka pripadnosti skupnosti. Raziskave namreč kažejo, da so 

mladi v okoljih, kjer ni na voljo drugih sredstev in možnosti za doseganje neodvisnosti, bolj 

dovzetni za udejstvovanje v tveganih dejavnostih (Chisholm in Hurrelman, 1995). 

Tudi Beinart, Anderson, Lee in Utting (2002) kot enega ključnih elementov, ki ščiti mlade in 

jim pomaga pri uspešnem soočanju s tveganji in nejasnostmi, poleg trdnih odnosov z odraslimi 

in individualnimi značilnostmi posameznika, navajajo pomen aktivne vključenosti v skupnost, 

posebno v t. i. prostovoljnih dejavnostih in drugih prostočasnih participativnih dejavnostih. 

2.3.  INDIVIDUALIZACIJA ŽIVLJENJSKIH PREHODOV MLADIH 

Mladost kot življenjska faza je socialni in kulturni konstrukt, ki je močno povezan z nastankom 

institucionaliziranega življenjskega poteka v sodobnih družbah. Kot pravijo Walther idr. (2009, 

str. 7), »/o/draščanje postaja vedno bolj individualiziran proces, v katerem se mladi ne morejo 

več nanašati na tradicionalne kolektivne vzorce, ampak morajo na refleksiven način razvijati 

svoje življenjske usmeritve, ki temeljijo na posameznih izbirah in odločitvah«. 

Individualizacijo in destandardizacijo prehodov lahko interpretiramo kot enega od vidikov 

družbenih sprememb prehoda iz obdobja moderne v postmoderno oz., kot jo poimenujejo 

Walther idr. (2009, str. 116), iz fordistične v postfordistično družbo. Globalizacija je sprožila 

globok proces fleksibilizacije in razrahljala nekdanjo trdno vez med izobraževanjem in 

zaposlovanjem, kar je včasih omogočalo trdno standardizirano biografijo (Walther, 2005). 

Kot pravi Giddens (1991), se je življenjski potek posameznika začel oblikovati okoli »odprtega 

izkustva«, ki ne izhaja iz ritualiziranih biografskih prehodov in obredov. Na mesto 

tradicionalnih referentov, kot so sorodniki in sosedi, stopajo naključni referenti, ki povzročajo, 

da se življenjski potek posameznika oblikuje kot menjava začasnih projektov, pri čemer zaradi 

odprtega izkustva prehodov lahko vsako obdobje prehodov postane identitetna kriza, ki jo 

posamezniki refleksivno spoznajo za takšno, saj se moderni življenjski potek gradi na potrebi 

po soočenju s takšnimi kriznimi obdobji in njihovem reševanju (Ule in Kuhar, 2003). 

Individualizacija kot širok proces reforme modernih družb, ki vsebuje dinamiziranje in 

pluralizacijo življenjskih pogojev, vzorcev in stilov, od posameznika zahteva vse večjo 

pripravljenost za sprejemanje tveganih odločitev v življenju in vse večjo sposobnost ljudi, da 
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poskrbijo sami zase (Beck, 2009; Ule, 2000). Vsak posameznik torej vodi svoje življenje skozi 

različne institucije, pri čemer življenjskih odločitev ne sprejema več na podlagi tradicij, norm 

in socialne pripadnosti ter socializacijskih izkušenj in generacijske primerjave, ampak postane 

lastni »načrtovalni urad« za svoj življenjski potek (Ule, 2008, str. 35). Kot ugotavlja Beck 

(2009), je prisiljen, da postane samostojna »načrtovalna celica«. 

Walther (2009) pravi, da individualizacija pomeni nove priložnosti znotraj prevladovanja 

socialnih neenakosti. Posebno mlad posameznik postaja vse bolj preobremenjen z družbenimi 

konflikti in nasprotji, ki se sedaj vse bolj lomijo na njem in skozi njega brez »socialnih 

odbijačev in ligatur« (Ule, 2000, str. 62), kakršne so v prejšnjih obdobjih modernizacije 

predstavljale družina, generacijsko, razredno in slojno združevanje ljudi ter socialne in socialno 

varstvene ustanove. Namesto kolektivnih vzorcev se mehanizmi socialne reprodukcije 

prenesejo na področje individualnih odločitev (npr. nadaljevanje ali prenehanje šolanja, 

zmanjšanje poklicnih ambicij glede na možnost zaposlitve, odselitev od matične družine ipd.). 

Podobno tudi Mulej (2003) ugotavlja, da propad starih definitorjev identitet in realnosti, kot so 

družina, cerkev in ideologije, predstavlja novo fazo v modernizaciji, ki pomeni transformacijo 

starih oblik. Kot trdita Kuhar in Razpotnik (2011), se sicer zdi, da imajo mladi na račun močnih 

družinskih opor, kar je značilnost postsocialističnih in mediteranskih držav, in državnih 

»politik« podaljševanja šolanja varljiv občutek varnosti ter se ne zavedajo, da so umaknjeni s 

trga dela v majhne zasebniške lupinice in sprivatizirane oblike samouresničevanja in zabave. 

Ule (2008) meni, da je za posameznikov življenjski potek ključna optimizacija odnosa med 

individualizacijo in avtonomijo na eni strani ter socialno vključenostjo na drugi, kar pa mladim 

zaradi pasivizacije in umikanja v zasebnost v večini ne uspeva. Pluralizem življenjskih oblik in 

potekov na eni strani tako lahko predstavlja priložnost za povečanje samostojnosti in možnosti 

za upravljanje z lastnim življenjem, na drugi strani pa zmanjševanje možnosti za obvladovanje 

življenja in tveganj, kar je odvisno od »posameznikovega kulturnega konteksta, kulturnega 

kapitala, povezanosti življenj in podpornih mrež« (Ule, 2008, str. 35). Posameznikova 

motivacija tako postane ključni faktor pri socialni integraciji in socialni reprodukciji. Kot pravi 

Walther (2009), proces individualizacije spremljajo in na nek način celo krepijo premiki v javni 

politiki, ki se ukvarja s prehodom mladih k aktivaciji. Ključna značilnost tega trenda politike je 

poudarjanje samoodgovornosti posameznikov za njihovo kariero in njihovo socialno integracijo 

ter poskus uravnoteženja pravic in odgovornosti državljanov. 

Morch (2000, v Ule idr., 2002) meni, da se morajo mladi v sodobni družbi sami najti in odkriti, 

kaj bi počeli. Najti morajo torej svojo lastno pot, da bi na koncu s svojim delovanjem postali 

družbeno integrirani. Po eni strani lahko odkrijejo pot, na kateri bodo postali zelo dejavni in 

uspešni, po drugi strani pa se lahko znajdejo na poti, na kateri bodo obravnavani kot poraženci. 

Pri tem socialno vključevanje temelji na kreativnosti posameznika skozi različne socialne 

vloge, skupine in identitete, ki temeljijo na poistovetenju z njegovim delovanjem. Na drugi 

strani pa socialno izključevanje temelji na novih oblikah revščine, ki jo bolj kot materialno 

pomanjkanje in nezaposlenost zaznamuje »pomanjkanje alternativ, volje in motivacije ter 

odsotnost predstave o možnem drugačnem življenju« (Ule, 2000, str. 39). 

Projekt YOYO, ki je skušal zajeti biografsko perspektivo mladih, prepuščenih možnosti izbir, 

ki so jim na voljo, je preučeval potenciale participacije in neformalnega učenja za prehod 

mladih na trg dela v 9 evropskih državah in pokazal, da tisti mladi, ki kombinirajo formalne in 

neformalne vire z individualnimi izbirami biografij, predstavljajo uspešen model politike 

prehodov. Pri tem ni šlo zgolj za poklicne želje in izkušnje z institucionalnimi akterji prehodov 

sistemov, ampak predvsem za izkušnje v neformalnih kontekstih in omrežjih, kot so mladinsko 

delo in družina (Walther, 2005, str. 117). Izkazalo se je, da je ključnega pomena pri ocenjevanju 
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lastne biografije odraz posameznikove t. i. »motivacijske kariere«, ki je plod notranje 

motivacije in izkušnje samoučinkovitosti z vpogledom v nujnost doseganja zunanjih ciljev za 

doseganje subjektivno pomembnih ciljev.  

Ule in Kuhar (2003) pravita, da imajo ključno vlogo pri oblikovanju meril in postopkov, ki 

zmanjšujejo in obvladujejo socialna tveganja ter določajo nadomestne statusne prehode, 

institucije socialne države. Te namreč lahko zagotovijo sekundarno normalizacijo in ponujajo 

začasno podporo za premostitev preloma v kritičnih obdobjih življenjskega poteka. Takšno 

normalizacijo lahko ponudijo razne institucije socialne države, kot so uradi za zaposlovanje, 

prostovoljne organizacije in socialne službe. Tovrstne institucije skrbijo za prešolanje ali 

vrnitev v šole, za usposabljanje za delo in programe zaposlovanja in imajo moč odločanja o 

normalnosti oz. nenormalnosti življenjskega poteka posameznika, pri čemer te odločitve 

legitimirajo strokovnjaki, kot so psihologi, pedagogi, zdravniki, vse pogosteje pa tudi množični 

mediji. Poleg tega pa razumevanje življenjskih potekov in prehodov zahteva tudi  poznavanje 

časovnega konteksta, pri čemer vsak življenjski potek deluje na presečišču treh časovnih 

dimenzij: biografske, socialne in zgodovinske. 

3. MLADINSKO DELO 

Termin mladinsko delo se uporablja za opis različnih dejavnosti, področij, tematik in ukrepov 

s strani različnih akterjev v mešanih okoljih. Včasih akterja zagotavlja država, včasih je to 

civilna sfera s prostovoljci ali pa kombinacija obojega (Evropska komisija, 2014). Organizirano 

je lahko s strani mladinskih klubov in centrov, mladinskih gibanj, društev in drugih vladnih in 

nevladnih organizacij. Zajema lahko delo mladinskih voditeljev, ulično delo, upravljanje 

mladinskih centrov, vzpostavitev stika z različnimi skupinami mladih, mentoriranje, 

mentorstvo mladih ipd. Programi mladinskega dela zajemajo zelo različna področja od športa 

in rekreacije, umetnosti in kulture, aktivnega državljanstva, participacije mladih do vprašanj 

pravic, okolja, izobraževanja, medkulturnosti in zdravja (NYCI, 2016). 

Začetke mladinskega dela postavljamo v sredino 19. stoletja, torej v čas, ko so se začele 

ustanavljati prve mladinske organizacije. Jeffs in Smith (2010) sta na podlagi raziskav teorije 

in prakse podala pet ključnih elementov, ki opredeljujejo mladinsko delo: 

 osredotočanje na mlade, njihove potrebe, izkušnje, interese in prispevek, 

 prostovoljna participacija – mladi sami izberejo svojo vključenost v delo, 

 utemeljenost na odnosih: spodbujanje združevanja, povezanosti, gradnje odnosov in 

skupnosti; osredotočanje na interakcije in aktivnosti, ki vključujejo druge (EYF Policy 

paper, 2014), 

 prijateljstvo, dostopnost in delovanje z integriteto, pri čemer mladinski voditelji in 

delavci verjamejo v ljudi, se trudijo delati dobro in biti zgled drugim, 

 skrb za vzgojo in širše tudi blaginjo mladih. 

Evropski mladinski forum kot temelje mladinskega dela dodaja še (EYF Policy paper, 2014): 

 pozitivne osebne in socialne učinke, 

 neformalne in informalne učne procese, 

 opolnomočenje mladih in sodelovanje z njimi kot partnerji, 

 privlačne in zabavne pristopi ter metode. 
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Walther (2005, str. 118) pravi, da je mladinsko delo odgovor na družbene razmere, v katerih 

živijo mladi, oz. eden od odzivov na procese izključevanja, odtujenosti in dezintegracije 

modernih družb. Zaradi destandardizacije življenjskih prehodov in njegove reverzibilnosti 

mladinsko delo v kontekstu socialne politike postaja vse bolj posrednik med kontekstom 

»sistemskega« in »življenjskega sveta«, pri čemer gre tako za podporo pri integraciji 

standardiziranega življenjskega poteka oz. »normalizacijo« kot tudi za pomoč pri soočanju s 

posameznimi tveganimi življenjskimi situacijami. 

Evropska komisija (2014) navaja tri temeljne značilnosti, ki ločujejo mladinsko delo od drugih 

področij. To so osredotočenost na mlade, njihovo osebno rast ter prostovoljna participacija. 

Mladinsko delo ponuja mladim pomembne aktivnosti, ki temeljijo na potrebah in interesih 

mladih. Evropska komisija (2014, str. 5) poda prerez različnih opredelitev mladinskega dela v 

sledeči shemi. 

Ključne značilnosti metod, uporabljenih pri mladinskem delu: 

 neformalno in informalno učenje, 

 paricipatorna in/ali doživljajska (izkustvena) pedagogika, 

 v odnose usmerjene aktivnosti (učenje preko socialnih aktivnosti z drugimi), 

 mentorstvo in/ali vrstniška pomoč, sodelovanje. 

Cilj mladinskega dela je osebni razvoj, ki vodi do: 

 samodoločanja, 

 samozaupanja, 

 samozavesti, 

 socializacije. 

Osebni razvoj prispeva k: 

 opolnomočenju, 

 emancipaciji, 

 toleranci, 

 odgovornosti. 

To prispeva k: 

 participaciji v demokratičnih družbah, 

 prevenciji tveganj, 

 socialni inkluziji in koheziji. 

Glede na tipologijo se mladinsko delo deli na dve osi. Prva razlikuje med cilji, druga pa med 

ciljnimi skupinami mladinskega dela. Glede na kontinuum na eni strani razlikujemo mladinsko 

delo kot univerzalno (tisto, ki je namenjeno vsem mladim), na drugi strani pa specifične ciljne 

skupine mladih. Druga os predstavlja cilje mladinskega dela (od splošnih, kot je npr. osebni 

razvoj, do bolj specifičnih, ki so usmerjeni na določen problem) (Evropska komisija 2014, str. 

66). 
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Shema 1: Razdelitev mladinskega dela 

Movit (2006, str. 6) kot bistvo mladinskega dela navaja »vse, kar koristi mlademu človeku, da 

se celostno razvije kot osebnost, in vse, kar koristi mlademu človeku, da razvije čim več svojih 

potencialov, da bo čim bolje izkoristil priložnosti v življenju«.  

Sklep Sveta EU (Council Recommendation, 2013) o prispevku kakovostnega mladinskega dela 

k razvoju, dobrobiti in socialni vključenosti mladih pravi, da je mladinsko delo širok izraz, ki 

zajema obsežen sklop družbenih, kulturnih, izobraževalnih ali političnih dejavnosti mladih, z 

mladimi in za mlade, pri čemer tovrstne dejavnosti vse pogosteje vključujejo tudi šport in 

storitve za mlade. Mladinsko delo sodi na področje izvenšolskega izobraževanja ter med 

posebne dejavnosti v prostem času, ki jih vodijo strokovno usposobljeni ali prostovoljni 

mladinski delavci in vodje mladinskih organizacij. Organizirano je na različne načine (prek 

organizacij, ki jih vodijo mladi, organizacij za mlade, neformalnih skupin ali prek zavodov za 

mlade in javnih organov). Odvija se na različne načine in v različnih okoljih (na primer v smislu 

odprtega dostopa, v skupini, na podlagi programa, prek dejavnosti za ozaveščanje in na lokalni 

ravni), oblikuje pa se na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Podobno tudi Urad RS za mladino (2015) mladinsko delo opredeljuje kot prostovoljno in 

usmerjeno aktivnost mladega posameznika v njegovem prostem času, ki je vezana na okolje 

zunaj družine, formalnega izobraževanja ali zaposlitve. Pri tem so tovrstne aktivnosti del 

neformalne učne poti mladega človeka, ki prispeva predvsem k njegovemu osebnostnemu in 

socialnemu razvoju, hkrati pa ima tudi vpliv na skupnost, v kateri živi. Mladinsko delo 

prvenstveno omogočajo mladinske organizacije ter nevladne organizacije, ki delajo z mladimi.  

 

Leta 2010 smo z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju v Sloveniji dobili tudi 

uradno opredelitev mladinskega dela, ki pravi, da je mladinsko delo organizirana in ciljno 
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usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih 

prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 

prispevajo k razvoju skupnosti.  

 

Mladinsko delo povezuje zasebno in javno sfero in mlade vodi od zasebnega k javnemu (Smith, 

2013). Za mladega človeka predstavlja pot, ki se začne v zasebni sferi. Če je vztrajen in nagnjen 

k sprejemanju novih izzivov, ga mladinsko delo postopoma iz sfere civilne družbe vodi v sfero 

države in trga. Mladinsko delo mlade odpira okolju, v katerem odraščajo, zaradi česar v tem 

okolju postajajo vse bolj zaposljivi in se v večji meri zanimajo za družbena vprašanja. Na drugi 

strani pa mladinsko delo tudi javni sferi omogoča boljši vpogled v zasebno sfero mladih. Kot 

pravi Cepin (2011), v mladinskem delu sočasno potekata proces participacije in proces 

integracije mladih. Mladi imajo torej možnost, da s svojimi dejavnostim, idejami in elanom 

spreminjajo okolje, hkrati pa se v procesu učenja spreminjajo tudi sami oz. okolje spreminja 

njih. 

Komotar in Hauptman (2011) navajata mladinsko delo kot institucijo in dejavnost »varnih 

točk«, ki ponujajo mlademu človeku progresivni razvoj in omogočajo lažje vključevanje v ožjo 

in širšo skupnost. Mladinsko delo tako odpira mladim vrata v njihov širši družbeni prostor. 

Omogoča jim pridobivanje znanja in razvijanje ustvarjalnosti, ob tem pa jim tudi »ponuja 

organizirano 'polje' za učenje širšega sodelovanja, upoštevanja različnosti, razvijanje socialnih 

veščin in hkrati pomaga preseči negativne vplive individualizacije posameznika v današnji 

družbi« (prav tam, str. 83). 

3.1.  UGOTOVITVE RAZISKAV S PODROČJA MLADINSKEGA DELA 

Mladinsko delo kot način organiziranega preživljanja prostega časa pomembno vpliva na razvoj 

mladih (Caldwell, 2005; Duerden in Witt, 2010). Raziskave kažejo, da skozi udejstvovanje v 

mladinskem delu mladi razvijajo nove veščine, utrjujejo pozitivne odnose z vrstniki in s 

starejšimi ter preko mladinskega dela sodelujejo tudi pri pomembnih nalogah, kot je razvijanje 

občutka identitete (Barber, Stone, Hunt in Eccles, 2005) in iniciativnosti (Larson, 2000). Pri 

tem Duerden in Witt (2010) opozarjata, da programi mladinskega dela niso rešitev za 

premagovanje vseh težav mladih in da nimajo vsi programi enakega učinka. Dodajata, da 

morajo programi mladinskega dela spodbujati pozitiven razvoj mladih v njihovo korist. Pri tem 

opozarjata, da se raziskave večinoma nanašajo le na programe, pri čemer so učinki in cilji 

nekaterih programov previsoki in nedosegljivi za druge, čeprav podobne programe. 

Zaradi širjenja mladinskega dela in prepoznavanja njegovega pomena, predstavlja namreč eno 

od temeljnih točk v agendah lokalne, nacionalne in mednarodne (mladinske) politike, so 

raziskave s področja njegovih učinkov vse bolj pogoste; za okvirno predstavo naj služijo 

izsledki nekaterih temeljnih raziskav s tega področja. 

Rezultati projekta Competative edge so pokazali, da mladi, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, 

prek vključevanja in angažiranosti v mladinskih organizacijah pridobijo nove izkušnje tako na 

področju posameznih veščin kot tudi na področju razvijanja novih in zrelejših vrstniških 

odnosov, krepijo občutek pripadnosti, odgovornosti in osebnega razvoja (Cepin, 2009). Tudi 

Kuhar in Razpotnik (2011) menita, da ob sodobnem poudarjanju samooblikovanja lastne 

biografije z vsemi odgovornostmi, ki so s tem povezane, mladinsko delo predstavlja pomemben 

prostor za preizkušanje biografskih poti in podporo za kakovostno odločanje ter je poleg tega 

relevanten prostor pridobivanja delovnih izkušenj in kompetenc. 
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Raziskava, opravljena v MSS, je pokazala, da je mladinsko delo udeležencem predvsem 

pomenilo življenje v skupini, zabavo in druženje s prijatelji. S prevzemanjem odgovornosti pa 

so začeli prepoznavati tudi njegovo učno dimenzijo (Cepin, 2011). Podobno tudi tuje raziskave 

navajajo, da so mlajšim mladinskim voditeljem1 najbolj pomembne socialne vezi, medtem ko 

tisti z več izkušnjami v ospredje postavljajo različne naloge (Duerden in Witt, 2010), kar 

sovpada tudi s splošnimi razvojnimi nalogami v tem obdobju (Zupančič, 2009). Tako mlajši 

kot starejši mladinski voditelji, ne glede na izkušenost, poudarjajo pomen vloge skupine za 

mladinsko delo. Poleg tega navajajo, da je udejstvovanje v mladinskem delu spremenilo njihov 

pogled na svet in jih še močneje pritegnilo k nadaljevanju mladinskega voditeljstva (Haski-

Leventhal, Ronel, York in Ben-David, 2008). Mladi z izkušnjo mladinskega dela navajajo 

pridobivanje socialnih veščin in spoznavanje delovanja organizacije in širše civilne sfere. 

Mladinski voditelji, ki so bili v mladinsko delo vključeni dlje časa, navajajo sodelovanje in 

povezovanje tudi izven meja lastne organizacije, srečevanje s sorodnimi organizacijami ter 

predstavniki oblasti, pri čemer so se nekateri na področju mladinskega dela tudi zaposlili 

(Cepin, 2011). 

Mladi Angleži z izkušnjo mladinskega dela navajajo, da ima nanje ta izkušnja močne pozitivne 

učinke. Dve tretjini vprašanih pravita, da je le-ta prispevala k precejšnji spremembi v njihovem 

življenju. Pri tem navajajo dvig samozavesti, pridobivanje novih veščin, lažje sprejemanje 

odločitev in večjo samozavest pri iskanju pomoči in informacij. 58 % vprašanih odgovarja, da 

jim je mladinsko delo pomagalo pri razumevanju in sprejemanju ljudi, drugačnih od njih, skoraj 

polovica pa meni, da so jim mladinske dejavnosti pomagale pri izboljšanju možnosti za 

pridobitev zaposlitve (Merton, 2004). 

Smith (2013) navaja številne koristi mladinskega dela. Pravi, da so tisti mladi, ki se udejstvujejo 

v skupnostnem mladinskem delu, srečnejši in bolj zdravi od tistih, ki se ne. Trdi tudi, da so 

soseske, v katerih poteka skupnostno delo, varnejše in ekonomsko bolj aktivne. Tudi Jeffs in 

Smith (2010) menita, da so odnosi med mladinskimi voditelji oz. med mladinskimi delavci in 

mladimi eni najmočnejših prav zaradi količine skupaj preživetega časa, pripravljenosti za 

učenje in zabavo ter sodelovanja v lokalni skupnosti. Hirsch (2005) v svoji raziskavi ugotavlja, 

da prav mladinsko delo predstavlja in omogoča eno najmočnejših oblik mentorskega odnosa.  

Longitudinalne raziskave pri odraslih z izkušnjo mladinskega dela navajajo, da je mladinsko 

delo pomembno vplivalo nanje. Udeleženci raziskave navajajo, da jim je sodelovanje v projektu 

mladinskega dela omogočilo prostovoljne dejavnosti, ki bi jih sicer pogrešali. Skozi mladinsko 

delo so pridobili tudi prijateljstva in pomembne odnose z odraslimi, ki so jim zaupali. Nekatere 

študije primerov celo navajajo učinek mladinskega dela kot varovalnega dejavnika pred 

kriminalnim in antisocialnim vedenjem (Holman, 2000).  

Kot prednostno nalogo za zagotovitev in okrepitev razvoja mladinskega dela za razvoj, dobrobit 

in socialno vključenost mladih Svet EU (Council Recommendation, 2013) navaja prav 

opredelitev in priznavanje osebnih, socialnih in poklicnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki 

izhajajo iz udejstvovanja mladih v mladinskem delu. Evropska  komisija je oblikovala 

mladinsko strategijo in na podlagi študij nacionalnih poročil držav ter študij primerov 

                                                 

1 Osebo z izkušnjo mladinskega dela bomo poimenovali mladinski voditelj, s čimer želimo poudariti prostovoljnost 

udejstvovanja za razliko od mladinskega delavca, ki na področju mladinskega dela deluje kot strokovnjak (Cepin, 

2011). 
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oblikovala osem področij, na katere mladinsko delo vpliva in h katerim prispeva (Evropska 

komisija, 2014, str. 137–164): 

1. Izobraževanje in usposabljanje 

Na področju izobraževanja in usposabljanja kot učinke mladinskega dela navajajo 

predvsem izboljšanje nekognitivnih veščin in boljše akademske dosežke. Poleg tega 

mladinsko delo zagotavlja alternativne možnosti izobraževanja in usposabljanja za tiste, ki 

so izpadli iz formalnega šolskega sistema, ter z izobraževalno oz. karierno orientacijo 

pripomore k izboljšanju možnosti za njihov nadaljnji razvoj. 

2. Zaposlovanje in podjetnost 

Na področju zaposlovanja in podjetnosti mladinsko delo predvsem pripomore k razvoju 

transverzalnih/medpodročnih veščin, ki so zahtevane na trgu dela. Poleg tega predstavlja 

možnost za prakticiranje veščin v realnem okolju, s čimer podpira in usmerja poklicno 

orientacijo mladih ter povezuje mlade z zaposlitvenimi mesti. 

3. Zdravje in blagostanje 

Na področju zdravja in blagostanja mladinsko delo omogoča mladim dostop do informacij 

in zaupanja vrednega svetovanja. Pripomore k spremembam v odnosih in vedenjih, 

spodbuja samozavedanje in povečuje blagostanje. 

4. Participacija 

Na področju participacije mladinsko delo mladim omogoča večje udejstvovanje in 

vključevanje v demokratične procese, povečuje politično ozaveščenost, razvija kritično 

mišljenje, opolnomoči mlade in zagotavlja možnosti za njihovo samoizražanje. 

5. Prostovoljstvo 

Prostovoljstvo kot eno temeljnih vodil mladinskega dela spodbuja solidarnost. Poleg tega 

raziskave kažejo, da zgodnje udejstvovanje v prostovoljnih dejavnostih ugodno vpliva tudi 

na udejstvovanje prostovoljnih dejavnostih v poznejših letih. 

6. Socialna inkluzija 

Izkušnja mladinskega dela omogoča socializacijo in varno okolje, z osredotočanjem na 

ogrožene skupine deluje preventivno pred izključevanjem ter se bojuje z negativno 

percepcijo posameznih skupin v širši javnosti. 

7. Mladi in svet 

Mladinsko delo prispeva k razvoju veščin in odnosov, kot so samozaupanje, globalna 

ozaveščenost in medkulturni dialog. Poleg tega povečuje ozaveščenost o človekovih 

pravicah, globalnem razvoju in drugih globalnih temah. Pomemben prispevek mladinskega 

dela je tudi izobraževanje za trajnostni razvoj. 
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8. Kultura 

Mladinsko delo veča kulturno participacijo, zagotavlja prostor za izražanje in kreativnost, 

spodbuja medkulturno razumevanje, zdravje in blagostanje ter ima širok vpliv na osebni 

razvoj. 

3.2.  KLJUČNE KOMPETENCE MLADINSKEGA DELA 

Sodobni programi mladinskega dela želijo odpraviti deficitarne modele pogledov na mladost in 

poudarjajo močne točke, vire in potenciale mladih ter pri načrtovanju intervencij upoštevajo 

nabor kompetenc, ki so potrebne za njihov razvoj. 

Movit (2009, str. 13) pravi, da je vloga mladinskega dela veliko več kot zapolnitev prostega 

časa mladih. Pri tem dodaja, da ima mladinsko delo pomembno vlogo pri pridobivanju 

kompetenc mladih. Izraz »kompetence« je širši kot izraz »veščine« in zajema tudi manj otipljive 

in opisljive elemente. Kompetence običajno razumemo kot kombinacijo veščin, znanja, stališč 

in vedenja, pri čemer jih Evropska komisija opredeljuje kot sposobnost oz. zmožnost uporabe 

znanja, »know-how«  (»znati kako«) in spretnosti v običajnih in/ali spremenljivih delovnih 

razmerah (European Commission, 2009, str. 38). Poročilo Evropskega parlamenta in 

Evropskega sveta opredeljuje kompetence kot »kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, 

ustrezajočih okoliščinam«. Evropski referenčni okvir (2007) navaja osem ključnih kompetenc: 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujih jezikih, 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

4. digitalna pismenost, 

5. učenje učenja, 

6. socialne in državljanske kompetence, 

7. samoiniciativnost in podjetnost, 

8. kulturna zavest in izražanje. 

Movit (2009) pravi, da so ključne kompetence tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno 

izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. 

Glede pomena in vloge vseživljenjske karierne orientacije v evropskem prostoru Bergmo-

Prvulovic (2012) opozarja na konceptualno nejasnost v formalnih dokumentih EU, ob čemer 

Collin (2007) pravi, da konceptualna nejasnost ustvarja prostor, kjer je koncept lahko 

uporabljen z različnimi družbenimi, ekonomskimi, političnimi in upravljavskimi nameni. 

Bergmo-Prvulovic (2012) sicer meni, da EU ne ustvarja kontradiktornih sporočil o pomenu in 

vlogi vseživljenjske karierne orientacije v sodobni družbi. Kot primer navaja osebnostni razvoj 

posameznikov, ki je močno prisoten v številnih dokumentih EU, vendar ni razumljen kot cilj 

sam po sebi, ampak je predvsem v službi odgovarjanja posameznikov na zahteve gospodarskih 

sil. Kot ugotavljata Štremfel in Lovšin (2015), težavnost odločanja v obdobju nenehnih 

sprememb zaznamuje sprememba retorike od posameznika, ki išče samouresničitev, k 

posamezniku, ki se nenehno prilagaja spreminjajočim se zahtevam na trgu dela. Bergmo-

Prvulovic (2012) meni, da je vseživljenjska karierna orientacija ujeta med dve skrajnosti – 

prilagajanje posameznika različnim (gospodarskim in drugim) strukturam ter njegov osebnostni 

razvoj in opolnomočenje. Kot pravita Štremfel in Lovšin (2015), je za avtonomnost 

posameznikov pri odločitvah in odgovorno izbiro poti za njihov osebni karierni razvoj, ne le 

kot odziv na zahteve trga dela, potrebno ustrezno podpreti njihovo emancipacijo ter kritično 

ozaveščenost o sodobnih družbenih problemih in javnopolitičnih procesih. Bergmo-Prvulovic 

(2012) dodaja, da se morata vloga in cilj izobraževanja v sodobni družbi premakniti od 
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prilagajanja trgu k opolnomočenju posameznikov za avtonomno in odgovorno delovanje v 

sodobni družbi. 

Tudi Strategija vseživljenjskosti učenja (2007) izpostavlja potrebo po razvoju karierne vzgoje 

kot prednostne dejavnosti. Posebna pozornost je namenjena predvsem razvijanju osebne in 

poklicne poti (kariere), pri čemer je poudarjeno, da sta področji močno povezani, saj se 

razvijanje osebne in poklicne poti začne že v zgodnjem otroštvu, poteka ves čas začetnega 

izobraževanja in se nadaljuje v življenju odraslega, vse do kakovostne in dejavne starosti.  

Guerra in Williams (2002, str. 2) navajata sklop kompetenc za pozitivni razvoj mladih, ki 

zajemajo spodbujanje pozitivne identitete mladih, razvijanje občutka aktivnosti, razvijanje 

samoregulacijskih veščin, spodbujanje veščin prosocialnih odnosov in pomoč mladim pri 

razvijanju sistema prosocialnih prepričanj. 

 

Tabela 1: Kompetence pozitivnega razvoja (Guerra in Williams, 2002, str. 2) 

Temeljne kompetence Kompetence pozitivnega 

razvoja 

Nasilno in antisocialno 

vedenje 

Pozitivna identiteta Pozitivni koncept o sebi, 

upanje, cilji v prihodnosti 

Negativna identiteta 

Osebna aktivnost Samoučinkovitost, učinkovito 

spoprijemanje in pripisovanje 

samoučinkovitosti 

Pristranskost, 

pripisovanje 

negativnosti in 

sovražnosti 

Samoregulacija Čustvena, vedenjska in 

kognitivna samoregulacija 

Nizka kontrola 

dražljajev in impulzivno 

vedenje 

Veščine socialnih odnosov Veščine socialnega reševanja 

problemov, empatija, veščine 

reševanja konfliktov, zmožnost 

zaupnosti 

Pomanjkanje veščin 

prosocialnega reševanja 

problemov, 

pomanjkanje empatije 

Sistem prepričanj Odnosi, norme, vrednote, 

moralno sodelovanje 

Agresivne norme in 

moralno 

neudejstvovanje, umik 

3.3.  »4H« ŽIVLJENJSKE VEŠČINE 

Veščine so naučene sposobnosti. Življenjske veščine pa so tiste spretnosti, ki pomagajo ljudem 

delovati v okoljih, v katerih živijo. Pomagajo jim, da živijo uspešno, produktivno in zadovoljno 

življenje. Model temeljnih življenjskih veščin zajema področja, ki jih predstavlja 4 peresna 

deteljica, od katerih vsaka predstavlja enega izmed H-jev (glava, srce, roke in zdravje/head, 

heart, hands, health). Vsako področje je razdeljeno na dve splošni kategoriji spretnosti. Cilj 4H 

programov pozitivnega razvoja, ki so zelo razširjeni v Ameriki, je mladim zagotoviti ustrezne 

možnosti, da izkusijo različne življenjske veščine, jih prakticirajo, vse dokler jih ne osvojijo in 

jih kasneje uporabljajo skozi celo življenje. Skozi proces izkustvenega učenja namreč mladi 

ponotranjijo znanje in se naučijo ustrezno uporabljati pridobljene veščine. Skozi programe 

pozitivnega razvoja pa se osredotočajo na razvoj veščin, ki so pomembne in uporabne tako 

zanje kot posameznike kot tudi za njihove skupnosti, v katerih živijo (Norman in Jordan, 2005). 
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Pridobljene kompetence so med seboj povezane, zato lahko kategorije, v katere so postavljene, 

med seboj variirajo glede na organizacijske strukture, v katerih mladinski programi potekajo. 

4 temeljna področja kompetenc programov razvoja mladih (Norman in Jordan, 2005, str. 2): 

 Glava: znanje, mišljenje in ustvarjalne veščine 

o Mišljenje: uporaba razuma za oblikovanje idej in sprejemanje odločitev; 

predstavljanje in skrbno preučevanje zamisli.  

o Upravljanje: uporaba virov in sredstev za doseganje ciljev. 

 

 Srce: osebne in socialne kompetence 

o Povezovanje: vzpostavitev vzajemnega odnosa med dvema osebama, ki je 

koristen in smiseln za oba. 

o Skrb: izkazovanje razumevanja, prijaznosti, skrbi in naklonjenosti drugim. 

 

 Roke: poklicne in državljanske kompetence 

o Dajanje: zagotavljanje, spodbujanje in izvajanje dogodkov (družbena 

odgovornost). 

o Delo: izpolnjevanje in dokončanje nečesa ali pridobivanje zaslužka na podlagi 

fizičnega ali psihičnega napora. 

 

 Zdravje: zdravje in fizične sposobnosti 

o Življenje: delovanje ali vedenje; način ali stil vsakdanjega življenja. 

o Bivanje: živeti življenje; uresničevanje svoje temeljne narave, vključenost v 

osebni razvoj. 

 

 

Model temeljnih življenjskih veščin zajema kompetence v opisanih štirih kategorijah in 

sledečih osmih podkategorijah. 

 

 

GLAVA 

 

SRCE 

 

ROKE 

 

ZDRAVJE 

 

Mišljenje: 

 učenje učenja, 

 sprejemanje 

odločitev, 

 reševanje 

problemov, 

 kritično 

mišljenje, 

 izkustveno 

učenje v 

skupnosti. 

 

 

 

 

 

 

Povezovanje: 

 komunikacija, 

 sodelovanje, 

 socialne 

veščine, 

 reševanje 

konfliktov, 

 sprejemanje 

razlik. 

 

Dajanje: 

 prostovoljstvo

, 

 vodenje, 

 odgovorno 

državljanstvo, 

 prispevanje k 

skupnemu 

naporu. 

 

Življenje: 

 izbire 

zdravega 

življenjskega 

sloga, 

 stress 

management 

(upravljanje s 

stresom), 

 preprečevanje 

bolezni, 

 osebna 

varnost. 
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Upravljanje: 

 postavljanje 

ciljev, 

 planiranje in 

organiziranje, 

 smotrna 

uporaba virov, 

 vodenje 

evidenc, 

 odpornost. 

 

 

Skrb: 

 skrb za druge, 

 empatija, 

 delitev, 

izmenjava 

 negujoči 

odnosi. 

 

Delo: 

 tržne/uporabn

e veščine, 

 timsko delo, 

 samomotiva-

cija. 

 

 

Bivanje: 

 samozavest, 

 samoodgovor

-nost, 

 karakter, 

 obvladovanje 

čustev, 

 samodisciplin

a.  

 

3.4.  »5C«-MODEL POZITIVNEGA RAZVOJA 

Opredelitev, kateri so temeljni elementi človekovega osebnega in socialnega razvoja, je 

ogromno. Za področje mladinskega dela je eden temeljnih »5C«-model, ki povzema ključne 

elemente pozitivnega razvoja mladih v petih točkah (Golombek, 2002, str. 7; Hamilton in 

Hamilton, 2004, str. 6; Roth in Brooks-Gunn, 2003): 

 Kompetenca (competence) zajema znanje in veščine, ki omogočajo posamezniku, da 

bolj učinkovito razume in deluje na okolje. Kompetenca posamezniku omogoča, da 

izpolni tisto, kar želi, če so okoliščine ugodne, v kolikor pa so okoliščine neugodne, mu 

kompetenca pomaga prilagoditi se razmeram in doseči, kar je mogoče. Zajema pozitivni 

pogled na posameznikovo delovanje in dejavnosti na različnih področjih – socialnem, 

akademskem, kognitivnem, zdravstvenem in poklicnem. Socialne kompetence se 

nanašajo na medosebne veščine (npr. reševanje konfliktov). Kognitivne kompetence se 

nanašajo na kognitivne sposobnosti (npr. sprejemanje odločitev). Akademske 

kompetence se nanašajo na šolski uspeh, merjen z ocenami, točkami in prisotnostjo. 

Zdravstvene kompetence zajemajo prehrano, telesno vadbo in počitek, medtem ko 

poklicne kompetence vključujejo delovne navade, raziskovanje kariernih možnosti in 

podjetnost. 

 Zaupanje (confidence) je zagotovilo in hkrati dokaz, da oseba lahko deluje učinkovito. 

Omogoča osebi, da se dokaže in zgradi karakter in osvoji kompetence  skozi situacije, 

ki predstavljajo izziv. Je notranji občutek pozitivne samovrednosti in 

samoučinkovitosti, pri čemer gre bolj za splošen samopogled kot za domeno specifičnih 

prepričanj. 

 Povezanost (connection) – gre za pozitivne povezave z ljudmi in institucijami, ki se 

odražajo skozi dvosmerne izmenjave med posamezniki, vrstniki, družino, šolo in 

skupnostjo, pri čemer k odnosu prispevata obe strani. Ne gre le za družbene odnose med 

odraslimi, ampak tudi za odnose med otroki in mladostniki. 

 Karakter (character) je tisto, kar usmerja osebo, da naredi, kar je pravično, prav in 

dobro. Pri tem gre za spoštovanje in upoštevanje kulturnih in družbenih pravil, 

posedovanje primernega vedenja in občutka, kaj je prav in kaj narobe, ter občutek 

integritete.  

 Skrb in sočutje (caring/compassion) zajemata občutek simpatije in empatije do 

drugih. 
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Nekateri viri v zvezi s tem navajajo še eno točko: prispevek (contribution), ki se nanaša na 

prispevek sebi, družini, skupnosti in institucijam civilne družbe. Kar pomeni, da oseba 

omenjenih lastnosti in kompetenc ne uporablja zgolj zase in v lastno korist, ampak jih da na 

razpolago tudi drugim. 

»5C«-model temelji tako na izkušnjah praktikov kot na pregledu razvojne literature 

mladostnikov (Eccles in Appelton Gootman, 2010; Lerner, 2004) in je povezan tudi s 

pozitivnimi učinki mladinskih razvojnih programov (Roth and Brooks-Gunn, 2003). Poudarja 

moči mladih in jim omogoča, da so videni kot potenciali, ki se lahko razvijajo (Roth in Brooks-

Gunn, 2003). Model temelji na razvojni sistemski teoriji in se osredotoča predvsem na 

plastičnost znotraj teh teorij (Lerner, 2004). Predpostavlja, da se pozitivni razvoj zgodi, če so 

moči mladih (kot npr. velik potencial za sistematično rast v tem obdobju, tj. plastičnost v tem 

razvojnem obdobju) sistematično povezane s pozitivnimi, rast spodbujajočimi viri v ekološki 

perspektivi mladih, ki so poimenovani razvojni viri (Benson, Scales, Hamilton in Sesma, 2006). 

Našteti elementi so interaktivni in mladi za zdrav razvoj potrebujejo spremembe v vsakem od 

njih (Dukakis, London, McLaughlin in Williamson, 2009). Ko mladostnik skozi čas manifestira 

posamezne elemente, definirane v »5C«-modelu, je verjetnost, da bo na življenjski poti označen 

kot vzajemno koristna oseba, večja – v kontekstu odnosov, ki zajemajo sebe, družino, skupnost 

in civilno družbo, ki se nanaša na šesti C-prispevek (Lerner, 2004). Kot pravijo Pittman, Irby 

in Ferber (2001), je poleg tega za mladostnike, katerih razvoj zajema 5C-karakteristike, manj 

verjetno, da se znajdejo na poti tveganj in težavnega vedenja, kot je npr. zloraba različnih 

substanc, delinkventnost in depresija. 

Pri tem Lerner s sodelavci (2005) opozarja, da navedeni indikatorji pozitivnega razvoja 

vsebujejo tako univerzalno kot tudi kulturno pogojeno plat. Golombek (2002) poudarja, da je 

za mlade zelo pomemben prispevek skupnosti, saj mladi z udejstvovanjem v različnih skupinah 

oblikujejo samozavest in zaupanje vase ter pridobijo temeljne življenjske veščine, kot so 

sposobnost odločanja in razreševanja konfliktov, timskega dela in dela v istem okolju. Izkušnje 

mladinskega dela mladim omogočajo pridobitev kompetenc, s katerimi spreminjajo pogled nase 

– sebe vidijo kot partnerje in nosilce družbenih interesov. Poleg tega Golombek (2002) pravi, 

da z mladinskim delom mladi pridobijo občutek za skupno dobro in ponotranjijo pozitiven 

odnos do aktivnega državljanstva. 

Tudi Kuhar (2011) poudarja pomen kompetenc, ki jih mladi pridobivajo z aktivnim 

vključevanjem v skupnost. Pravi, da mladi s participacijo pridobijo t. i. »državljanske 

kompetence«, ki deloma sovpadajo s splošnimi socialnimi kompetencami za »komunikacijske 

in socialne veščine, spretnosti reševanja konfliktov, sposobnost prevzemanja različnih 

perspektiv, medosebno razumevanje, zastavljanje ciljev, odločanje, samozaupanje, interes za 

druge ljudi in prosocialne norme. Deloma pa so državljanske kompetence specifične in se 

nanašajo na spretnosti in sposobnosti sodelovanja pri skupinskem delu in reševanja 

kompleksnih družbenih problemov (informacije, znanja, analize, vrednotenja, refleksije, 

sklepanja o političnih in družbenih problemih in vprašanjih ter na (vrednoto) družbene 

odgovornosti« (Kuhar, 2011, str. 82). 
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4. TEORIJA POZITIVNEGA RAZVOJA MLADIH 

Še pred nekaj desetletji je večina znanstvenih raziskav na mladost gledala z »deficitarne« 

perspektive, v okviru katere je obdobje okrog drugega desetletja življenja veljalo za viharno in 

burno (Hall, 1904), za obdobje razvojnih motenj (Freud, 1969) in kriz (Erikson, 1968). V tem 

kontekstu so bili mladi problem, ki ga je treba rešiti (Roth in Brooks-Gunn, 2003), in če se je v 

tem obdobju pojavil pozitivni razvoj, je bil samo posledica odsotnosti ali zmanjšanja 

problemov. Deficitarna perspektiva je močno vplivala na cilje in poteke raziskav, politiko in 

prakso, ki je bolj osredotočena na merjenje primanjkljajev in problematičnega vedenja kot na 

pozitivne poteke in procese osebnostne rasti in razvoja. Moore, Lippman in Brown (2004) 

pravijo, da je, kot kaže, precej lažje določiti, česa naj bi se mladi izogibali (nasilju, drogam) in 

s čim naj ne bi bili zaznamovani (duševne bolezni), kot pa določiti značilnosti in izkušnje, ki 

so pokazatelji njihovega uspešnega življenja in razvoja.  

V zadnjih dvajsetih letih se je kot odgovor na osredotočanje na probleme in deficite oblikoval 

nov, pozitivni pristop k razumevanju razvoja mladih. Teorija pozitivnega razvoja mladih gleda 

na življenjski potek kot na zmnožek odnosov med posamezniki in njihovim okoljem (Lerner, 

2005). Eden od ključnih vidikov tega novega poudarka je plastičnost – potencial posameznika 

za sistematične spremembe v življenju. Ta potencial je zelo pomemben, ker pove, da smer 

razvoja ni fiksna, ampak nanjo lahko vplivajo in jo spreminjajo številni dejavniki, kot so 

družina, šola in skupnost (Bowers idr., 2015). Lerner (2005) poudarja, da kljub prepričanju, da 

je mladost zaradi številnih težav eno najtežavnejših obdobij v življenju posameznika, večina 

mladih nima »viharne« mladosti. Dodaja, da se perspektiva pozitivnega razvoja mladih dviga 

nad negativne in deficitarne poglede na mlade, ki so dominirale v razvojni psihologiji, 

sociologiji, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu ter na ostalih področjih, saj se osredotoča 

predvsem na moči in kvalitete mladih. Pozitivni razvoj mladih zajema tako polje raziskav kot 

prakse. Praksa bolj kot na formalnem članstvu organizacij temelji na idealih in vključuje vse 

večje štvilo programov, organizacij, političnih iniciativ, raziskovalcev in mladinskih delavcev, 

ki so zavezani spodbujanju kompetentnih, zdravih in uspešnih mladih. Pozitivni razvoj mladih 

je krovni pojem, ki zajema različne interdisciplinarne raziskave, politične in akademske 

pristope ter številna področja in discipline: od razvojne psihologije otrok in mladostnikov, 

medicine, javnega zdravja, promocije zdravja, preventive in zdravljenja do sociologije, 

socialnega dela ter vzgoje in izobraževanja.  
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Shema 2: Lerner-Lerner model pozitivnega razvoja mladih (Bowers idr., 2015, str. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot pravi Bowers s sodelavci (2015), povezavo med pozitivnim razvojem mladih in njihovo 

vključenost v kontekstualne ali »ekološke« vire predstavljajo v skupnost usmerjeni programi, 

ki odražajo duh časa razvojnih znanosti zadnjih let 20. stoletja. 
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4.1.  OPREDELITEV RAZVOJA MLADIH 

V kontekstu pozitivnega razvoja mladih se termin razvoj uporablja na vsaj tri različne načine. 

Nanaša se na naravni proces razvoja, na načela in na prakse, ki so med seboj povezani. 

 

1. Razvoj kot naravni proces. Razvoj mladih je največkrat razumljen kot naravni proces 

naraščanja sposobnosti mladega človeka za razumevanje in reagiranje na okolje. Gre 

torej za razumevanje človekovega razvoja kot naravnega razpleta potenciala 

posameznika v skladu z odnosom z zahtevami in podporo fizičnega in socialnega okolja. 

Kot pravita Hamilton in Hamilton (2004), se človek razvija celo življenje. Optimalen 

razvoj mladim omogoča, da živijo zdravo, zadovoljno in produktivno življenje, ter jim 

zagotavlja, da kot mladi in tudi kasneje kot odrasli pridobijo kompetence za življenje, 

se udejstvujejo v civilnih dejavnostih za pomoč in spodbujanje drugih ter sodelujejo v 

socialnih odnosih in kulturnih aktivnostih. Ljudje lahko aktivno oblikujejo svoj razvoj 

na podlagi interpretacij svojih izkušenj in svojih lastnih odločitev. 

 

2. Načela. V 90. letih prejšnjega stoletja se je termin razvoj mladih začel uporabljati tudi 

za sklop načel, filozofij in pristopov, ki poudarja aktivno podporo naraščajoči 

sposobnosti mladih s strani posameznikov, organizacij in institucij, še posebno na ravni 

skupnosti. Pristop razvoja mladih temelji na prepričanju, da se lahko razvijajo vsi mladi. 

Pri tem se prepletata dve načeli: univerzalnost ali inkluzivnost za vse mlade ter pozitivna 

usmerjenost, ki temelji na močeh, virih ali prednostih posameznikov. Razvoj mladih se 

je razvil kot protiutež preventivnim in zdravstvenim programom, ki mlade opredeljujejo 

na podlagi primanjkljajev, ki jih skušajo odpraviti. Hamilton in Hamilton (2004) razliko 

med pristopom razvoja mladih in pristopi za preprečitev ali zdravljenje specifičnih težav 

mladih primerjata s sistemom preventive javnega zdravja in medicinskim zdravljenjem. 

Pri čemer dodajata, da sta v obeh primerih, tako v zdravstvu kot v mladinskem delu in 

razvoju, potrebna oba prijema. 

 

3. Prakse. Tretja uporaba termina razvoja mladih se nanaša na opis različnih praks s tega 

področja v programih, organizacijah in drugih civilnodružbenih pobudah. V tej točki se 

razvoj mladih nanaša na uporabo načel (točka 2) za načrtovan niz praks ali aktivnosti, 

ki spodbujajo razvojni proces (točka 1) mladih. Razlikovanje med načeli in praksami je 

posebno uporabno, kadar proučujemo različna okolja in kontekste, v katerih mladi 

preživljajo svoj čas. Razvoj mladih poteka v družini, soseščini, mladinskih 

organizacijah, verskih organizacijah, šoli in v številnih drugih prostorih, med drugim 

tudi v virtualnih prostorih medmrežja. Pri tem se nabor praks, ki so uporabljene za 

kreiranje in ohranjanje priložnosti, spreminja, medtem ko načela ostajajo konsistentna. 

V zvezi s prvo točko velja poudariti, da je razvoj proces, in ne stanje ali cilj. Posameznik se 

kontinuirano razvija skozi celo življenje. Zato je spodbujanje razvoja mladih eden temeljnih 

namenov programov mladinskega dela, ne pa cilj, ki se ga dokončno doseže. Kot je rekel že 

Dewey (1998), je temeljni cilj in namen razvoja omogočiti posamezniku, da se stalno razvija. 

Razumevanje razvoja v tem pomenu oteži opredelitev ciljev. Zato je namesto ozko razvojnih 

ciljev in specifičnih vedenj potrebneje opredeliti področja rasti, kot je npr. »5C«-model, ki smo 

ga opisali zgoraj. Catalano idr. (2004) so skupaj z Inštitutom za zdravje otrok in človekov razvoj 

skušali vzpostaviti teoretično in empirično definicijo pozitivnega razvoja mladih. A ker so 

videli, da natančna opredelitev termina ni mogoča, so se odločili za definicijo, ki poimenuje 

cilje pristopa pozitivnega razvoja mladih. Potemtakem pozitivni razvoj mladih torej spodbuja 

sledeče: povezovanje (vzpostavljanje socialnih vezi), odpornost, socialno, čustveno, vedenjsko 

in moralno kompetentnost, samoodločanje, duhovnost, samoučinkovitost, pozitivno identiteto, 
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vero v prihodnost, prepoznavanje pozitivnega vedenja, priložnosti za prosocialno vključenost 

in prosocialne norme. 

4.2.  OD PREVENTIVE K POZITIVNEMU RAZVOJU 

20. stoletje je začelo na mladost gledati kot na obdobje, v katerem naj bi bili mladostniki deležni 

posebne podpore pri učenju in razvoju. Družbene spremembe so prispevale k drugačni 

socializaciji in drugačnim življenjskim potekom. Kot pravita Weissberg in Greenberg (1997), 

so tovrstne spremembe začele klicati po razvoju šolskih in izven šolskih programov, predvsem 

programov v lokalni skupnosti, s katerimi so želeli pomagati družinam pri vzgoji otrok in 

mladostnikov. 

Intervencije za pomoč družinam so bile v prvi vrsti odgovor na že obstoječe vedenjske težave 

otrok in mladostnikov. Osredotočale so se na zmanjšanje mladostniškega kriminala in 

preoblikovanje negativnih vzorcev iz otroštva. Zaradi vse večje osredotočenosti praktikov in 

raziskovalcev na probleme mladih, se je spekter težav vse bolj specificiral. Razvijati so začeli 

različne intervencije za različne specifične težave. Sledil je porast preventivnih programov s 

težnjo, da pomagajo otrokom in mladim še predno se vedenjske težave pojavijo. Vse do 80. let 

so se posamezni programi osredotočali samo na eno področje preventivnega delovanja, kar pa 

so zavrgli novejši preventivni modeli, ki temeljijo na upoštevanju več dejavnikov in na 

proučevanju sopojavnosti in sovplivanja problematičnega vedenja otrok in mladostnikov. 

Raziskovalci so začeli preučevati tudi okoljske kazalnike in dejavnike ter upoštevati interakcijo 

med posameznikom in okoljem (Bronfenbrenner, 1979). Poleg tega so številni začeli 

zagovarjati osredotočanje na dejavnike, ki spodbujajo pozitiven razvoj mladih s poudarkom na 

preprečevanju težav. V 90. letih so praktiki, politični odločevalci in strokovnjaki za preventivo 

zavzeli širši pogled na mladinska vprašanja (Pittman, O’Brien in Kimball, 1993). Prakticiranje 

novih pristopov s strani strokovnjakov je pomagalo k razširjanju preventivnih programov, ki so 

vključevali komponente pozitivnega razvoja mladih. Posledično so se začeli zavedati, da 

uspešen2 prehod v odraslost zahteva več kot le izogibanje drogam, nasilju, šolskemu neuspehu 

in prezgodnji spolni aktivnosti. Kot pravita Guerra in Williams (2002), je spodbujanje 

mladostnikovega socialnega, čustvenega, vedenjskega in kognitivnega razvoja postalo ključno 

za preprečevanje problematičnega vedenja. V zadnjem času število raziskav na področju 

pozitivnega razvoja narašča, pri čemer raziskovalci prihajajo do zaključkov, da preventivni 

programi mladinskega dela prispevajo k uspešnejšemu razvoju mladih (Pittman, O’Brien in 

Kimball, 1993). Pri tem navajajo nujnost, da se programi še bolj razširijo in prestrukturirajo v 

smislu preusmeritve od osredotočenosti na en posamezni problem k upoštevanju celostnosti 

sointerveniranja in sovplivanja različnih dejavnikov. Pri tem poudarjajo pomen socialnih 

domen. Raziskave namreč kažejo, da tako dejavnike tveganja kot varovalne dejavnike najdemo 

v družini, med vrstniki in v skupnosti. William (2000) opozarja, da so izkušnje mladih, 

pridobljene doma, v šoli, v skupnosti in pri delu, medsebojno povezane, in trdi, da vsi mladi 

potrebujejo konstruktivnejšo vez s starejšimi (odraslimi), torej priložnost, da participirajo pri 

konstruktivnih skupnostnih aktivnostih, kar predstavlja posebno pomoč pri težavnem vedenju, 

hkrati pa tudi delo, ki zagotavlja pot k doseganju uspehov.  

                                                 

2 Izraz »uspešen« uporabljamo zelo previdno, saj je tisto, kar naj bi predstavljalo uspešen prehod v odraslost, 

kulturno specifično, zelo različno in večkrat celo sporna točka med različnimi skupnostmi. Kot pravi Arnett (2006), 

ni enoznačne poti, ki bi definirala uspešen prehod v odraslost, poleg tega pa je zaradi individualizacije v zadnjih 

desetletjih število oblik prehodov v odraslost drastično naraslo. 
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Ideja programov pozitivnega razvoja mladih se je pojavila kot odgovor na mnenje, da 

»brezproblemskost še ne pomeni biti polno pripravljen za prihodnost«, da samo zdravljenje in 

preprečevanje nista dovolj in da morajo biti šole podprte in dopolnjene s strani različnih 

programov mladinskega dela v lokalni skupnosti (Pittman, 2000). Kot pravi Larson (2000, str. 

170), so se pretekli razvojni modeli osredotočali na patologije, »kako gredo stvari narobe«, 

medtem ko se pozitivni razvoj mladih osredotoča na to, »kako gredo stvari prav«. Gre torej za 

več kot zgolj preventivni namen, saj programi, katerih cilj je zgolj preprečevanje 

problematičnega vedenja, ne zadostujejo. Mnogo programov pozitivnega razvoja mladih naredi 

več kot zgolj prepreči težavno vedenje. Tovrstni programi zagotovijo izkušnje, katerih cilj je 

pripraviti mlade na prihodnost. Pri tem Pittman (2000) dodaja, da mladinsko delo kot program 

pozitivnega razvoja mladih predstavlja model zdravega razvoja, ki zajema tako promocijo 

zdravja3 in optimalnega razvoja kot tudi preventivo problematičnih vedenj. 

Glede na usmeritev programe v grobem ločimo na dve vrsti: preventivne oz. k problemu 

usmerjene programe in programe pozitivnega razvoja mladih. Glavna kritika preventivnih oz. 

k problemu usmerjenih programov je, da na mlade gledajo kot na povzročitelje specifičnih 

problemov, ki že obstajajo ali se bodo pojavili v kratkem (npr. uporaba drog, nasilno vedenje, 

šolski neuspeh). Tovrstni programi poudarjajo preprečevanje problematičnega vedenja in so 

večinoma usmerjeni zgolj na en problem, tudi če so problemi medsebojno močno povezani. Za 

razliko od preventivnih programov pa programi pozitivnega razvoja mladih na mlade gledajo 

kot na tiste, ki zbirajo možnosti in priložnosti, in ne problemov (Pittman idr., 2001; Roth in 

Brooks-Gunn, 2003). Tovrstno orientirani programi poudarjajo pozitivno rast in razvoj in 

navadno niso kreirani kot odgovor na specifične individualne probleme mladostnikov. Zato se 

mladi v tovrstnih programih namesto učenja strategij za preprečevanje posamičnega 

problematičnega vedenja raje osredotočajo na pridobivanje kompetenc, ki jih pridobivajo skozi 

udejstvovanje v tovrstnih mladinskih programih. Mladinsko delo tako spodbuja pozitivni razvoj 

ter hkrati preprečuje problematično vedenje, ki bi se v neprimernem in tveganem okolju ter 

nesuportivnih dejavnostih utegnilo pojaviti v prihodnosti. 

 

Tabela 2: Deficitarni in pozitivni pogled (Dotterweich, 2006, str. 8) 

 

TRADICIONALNI (K PROBLEMU 

USMERJENI) PROGRAMI 

PROGRAMI POZITIVNEGA 

RAZVOJA MLADIH 

Osredotočenost na probleme Osredotočenost na pozitivne učinke 

Usmerjenost na primanjkljaje/deficite Usmerjenost na moči, vire 

Reaktivno delovanje Proaktivno delovanje 

Ciljna skupina mladih Vključeni vsi mladi 

Mladi kot prejemniki Mladi kot aktivni udeleženci 

Programi Odziv skupnosti 

Strokovnjaki kot ponudniki Člani skupnosti 

                                                 

3 Pri tem je ključen dejavnik zdravja in kvalitetnega življenja blagostanje. Kot navaja Svetovna zdravstvena 

organizacija, je zdravje stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni (WHO, 

1948). 
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Eccles in Appelton Gootman (2002, str. 43) navajata osem ključnih dejavnikov, ki spodbujajo 

razvoj mladih: fizična in psihološka varnost, ustrezna struktura, podporni odnosi, možnost 

pripadanja, prosocialne norme, priložnost za učinkovitost in pomembnost, priložnost za 

pridobivanje in izgradnjo veščin, možnost za povezovanje med družino, šolo in skupnostjo. 

Raziskave kažejo, da več kot ima posameznik izkušenj s posameznih področij, lažje in bolj 

verjetno bo pridobil osebne in socialne vire, ki prispevajo tako k sedanjemu kot prihodnjemu 

blagostanju. 

Priložnosti in možnosti za razvoj lahko mladi pridobijo z izkušnjami v različnih okoljih. Kot 

pravita Eccles in Appelton Gootman (2002), morajo biti mladi stalno izpostavljeni pozitivnim 

izkušnjam, okolju in ljudem ter imeti obilo priložnosti, da izboljšajo svoje življenjske veščine 

in kompetence in imajo tako priložnost premikati se po karierni lestvici delovnih mest in zavzeti 

različne vloge in položaje v življenju, ki jim pomagajo pri gradnji izpolnjujočih odnosov. 

Dodajata tudi, da tovrstne izkušnje ponekod omogočajo že družina in soseske; ker pa nekateri 

mladi ne živijo v tako stimulativnem okolju, je potrebno, da tovrstne izkušnje zagotovijo vsaj 

programi mladinskega dela. 

4.3.  MLADINSKO DELO KOT PRILOŽNOST ZA POZITIVNI RAZVOJ 

Mladost je eno ključnih obdobij pridobivanja veščin, kompetenc, vrednot in gradnje socialnih 

mrež, ki mladim pomagajo pri uspešnem vstopu v odraslost. Razlike med mladimi so velike, 

nekateri gredo brez težav skozi obdobje adolescence in postadolescence, medtem ko drugi 

izkusijo velika nihanja in prepade, ki jih vodijo v tvegano vedenje. Eccles in Appelton Gootman 

(2002) pravita, da morajo prav vsi mladi pridobiti različne izkušnje, da lahko čim bolje razvijejo 

svoje potenciale. 

Pogledi razvojnih psihologov na obdobje mladostništva so različni. Čeprav večina mladih 

preide skozi obdobje mladostništva brez večjih težav, ga nekateri navajajo kot eno 

najtežavnejših obdobij v življenju (Rutter, Giller in Hagell, 1998). Če je zgodnja adolescenca 

eno najbolj stresnih obdobij (Arnett, 1999), ki zajema tako biološke kot psihološke in socialne 

spremembe, je obdobje srednje in pozne adolescence že bolj umirjeno. Za srednjo adolescenco 

je značilna potreba po intelektualno zahtevnejših nalogah, kar omogoča še večji kognitivni 

razvoj; pojavljajo se vprašanja v zvezi z identiteto, ozaveščanje kulturne raznolikosti, 

načrtovanje poklicne kariere in partnerske zveze. Za pozno adolescenco pa so značilna 

predvsem vprašanja v zvezi z načrtovanjem študija in poklicnim življenjem (Eccles in Appelton 

Gootman, 2002). Zanimivo je opozorilo Margaret Mead, da za veliko problemov v mladosti 

mislimo, da so biološkega izvora, ker se ne zavedamo interakcije med biologijo in sociologijo. 

V svoji knjigi avtorica pravi: »Adolescenca ni nujno čas stresa in obremenitev, ampak jo tako 

naredijo kulturni pogoji« (Mead, 1970, str. 170). Hamilton in Hamilton (2004) menita, da, zato 

da adolescenca ne bi bila zgolj burno obdobje, skozi katerega se morajo prebiti posamezniki, bi 

morale lokalne skupnosti postati bolj skrbni in podporni prostori, kjer vsi mladi lahko preidejo 

v odraslost kot angažirani in spoštovani člani, ki razvijajo spretnosti in kompetence. Mnogo 

razvojnih psihologov in drugih strokovnjakov s področja razvoja meni, da ravno participacija 

mladih v mladinskih in drugih skupnostnih dejavnostih, ki prinašajo priložnosti pridobivanja 

pozitivnih izkušenj, utegne zmanjšati težave pri prehodu v odraslost (Lerner idr., 2003; Lerner, 

2004). 

 

Mladost je obdobje, v katerem so mladi, predvsem tisti v postindustrijskih kulturah, podvrženi 

številnim izbiram in eksperimentiranju z različnimi vedenji in izkušnjami, ki lahko pomembno 

vplivajo na njihovo celotno življenje (Mortimer in Larson, 2002). Mladostnik se npr. odloči, 

kateri vrstniški skupini se bo pridružil v svojem prostem času, izdela izobraževalne in poklicne 
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načrte za prihodnost, ki jih preizkuša med šolanjem ipd. (Eccles in Appelton Gootman, 2002). 

Nekateri mladi eksperimentirajo s tveganimi vedenji, kot je npr. uporaba drog in alkohola, kar 

v nekaterih primerih nima dolgotrajnih posledic, medtem ko v drugih primerih tovrstno 

eksperimentiranje resno ogrozi njihovo prihodnost (Steinberg in Morris, 2001). 

Kot pravita Eccles in Appelton Gootman (2002), je zaradi vpliva vseh teh izbir in vedenj, ki 

imajo lahko dolgoročen vpliv na življenjski potek posameznika, zelo pomembno razumeti, kaj 

vpliva na to, da mladi ostanejo na zdravih, produktivnih poteh, in kaj na to, da izberejo bolj 

problematično in potencialno destruktivno pot. Na tem mestu mladinsko delo igra pomembno 

vlogo in nosi velik potencial za razvoj mladih (Barber idr., 2005), saj participacija v 

konstruktivnih in suportivnih programih v prostem času spodbuja pozitiven razvoj na mnogih 

področjih in zmanjšuje možnost udejstvovanja v problematičnem in antisocialnem vedenju. 

Izkušnja mladinskega dela lahko pomaga premostiti pomanjkljivosti v spretnostih, ki jih je že 

bilo opaziti v začetku adolescence, uči novih kognitivnih in socialnih veščin, ki so potrebne za 

uspeh v šoli in pridobitev delovnega mesta (Elder in Conger, 2000). Poleg tega mladinsko delo 

zagotavlja intelektualno zahtevne izkušnje, ki spodbujajo nadaljnji kognitivni ter socialno-

čustveni razvoj, pomaga pri vzpostavljanju močnih socialnih vezi med posamezniki ter med 

posamezniki in družbenimi institucijami, kar mladim prinaša občutek uspešnosti in 

učinkovitosti v obdobju mladosti in olajšuje prehod v odraslost. Mladinsko delo zagotavlja 

prostor srečevanja z vrstniki, s prosocialnimi vrednotami in pozitivno vizijo prihodnosti ter 

zagotavlja prostor, kjer se mladi čutijo sprejete in lahko raziskujejo svojo osebno in socialno 

identiteto (Larson, 2000).  

 

Tabela 3: Razvojni stadiji po Eriksonu z implementacijo cikla razvoja mladostnika v 

programu mladinskega dela 

Povzeto po Erikson (1968) ter Ferguson in Snipes (1997) v Eccles in Appelton Gootman (2002, 

str. 317). 

 

RAZVOJNE NALOGE V 

ŽIVLJENJSKEM CIKLU  

CIKEL PROGRAMA MLADINSKEGA 

DELA 

TEMELJNO ZAUPANJE/NEZAUPANJE 

1. leto življenja. Otrok zadovoljuje potrebe 

po navezanosti in materini ljubezni, ki je 

stalna in predvidljiva. Če ni, se pojavi 

občutek ogroženosti in nezaupanja.  

Mladi se naučijo zaupanja v skrbnost, 

kompetentnost, iznajdljivost in pravičnost 

mladinskih delavcev in varnost 

programskega okolja. 

AVTONOMNOST/SRAM IN DVOM 

2.–3. leto. Razvijanje ravnotežja med 

starševskim nadzorom in lastno avtonomijo 

(samostojnostjo). Če otrok ravnotežja ne 

najde, lahko razvije občutek sramu in dvoma 

vase ali pa nedojemljivost za kritiko. 

Izpogajanje sprejemljivega obsega 

avtonomije pri vedenju in sprejemanju 

odločitev, učenje spoštovanja pravil in 

cenjenje usmeritve programa.  

INICIATIVNOST/ KRIVDA 

3.–5. leto. Otrok intenzivno uporablja svojo 

avtonomijo pri gibanju, udejstvovanju v 

dejavnostih in postavljanju ciljev. Neuspešno 

rešena naloga poraja občutek krivde ali pa 

Iskreni poskusi sodelovanja z  mladinskimi 

delavci, voditelji in vrstniki. Učenje 

obvladovanja in premagovanja negotovosti 

ter včasih občutka krivde. 
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pretirano razvajenost, če je pri razvoju 

iniciativnosti v skladu z okoljem premalo 

omejevanja. 

DELAVNOST/MANJVREDNOST 

6.–11. leto. Otrok postaja osredotočen na 

delo, pri čemer razvija delavnost in občutek 

kompetentnosti. Pri ponavljajočih se 

neuspehih pri delu se lahko razvijeta občutek 

manjvrednosti in pasivnost.  

Trud za uresničevanje in doseganje ciljev 

zastavljenega programa, vključno z učenjem 

novih strategij za življenje in usvajanjem 

novih znanj in spretnosti. 

IDENTITETA/IDENTITETNA ZMEDA 

Adolescenca (12.–18./21. leto). Posameznik 

nenehno sestavlja večdimenzialno sliko o 

sebi, pri čemer lahko doživi močno 

identitetno zmedo, če njegova predstava o 

sebi ni potrjena tudi s strani drugih. 

Programi mladinskega dela pomagajo 

posamezniku razrešiti morebitne napetosti in 

neskladja med starimi in novimi prepričanji o 

sebi. Uspešno razrešena kriza identitete 

omogoča izgradnjo pozitivne identitete, ki 

spodbuja zdrav življenjski slog in razvoj, 

zadovoljstvo s samim seboj in občutek 

pozitivnega pričakovanja glede lastne 

prihodnosti. 

INTIMNOST/IZOLACIJA 

Zgodnja odraslost (20.–30. leto). 

Posameznik išče prijateljstvo in pristne 

intimne odnose. Uspešna rešitev krize se 

kaže v oblikovanju intimnih in ljubečih 

odnosov ter tesnih prijateljstev, neuspešno 

razrešena kriza pa v izogibanju intimnosti, 

osamljenosti in izolaciji. 

Programi mladinskega dela pomagajo utrditi 

medsebojna prijateljstva mladih (tako med 

mladinskimi voditelji kot tudi drugimi 

udeleženci) in jim omogočajo oddaljitev od 

preteklih manj konstruktivnih odnosov. 

USTVARJALNOST/STAGNACIJA 

Odraslost (30.–60. leto). Posameznik je 

produktiven, predan delu in vzgoji otrok. Če 

svoj prispevek skupnosti, družini in celotni 

družbi vrednoti kot pomemben, je 

ustvarjalen. V nasprotnem primeru razvije 

občutek stagnacije, nepomembnosti lastne 

dejavnosti in pomanjkanja potrebe po 

nadaljnjem razvoju.  

Uspešno rešena kriza se kaže v izboljšanju 

programov mladinskega dela za prihodnje 

skupine, ki se bodo vključile v nove 

programske cikle. 

 

INTEGRITETA/OBUP 

Po 65. letu se posameznik sprašuje o smislu 

preživetega življenja. Pri tem ga lahko 

navdaja občutek izpolnjenosti in 

samouresničitve ali pa razočaranje in 

obupanost nad svetom in samim seboj. 

Posameznik zapusti program mladinskega 

dela, vedoč, da je deloval po svojih najboljših 

močeh, in se s ponosom ozre na pretekle 

uspehe in dosežke. 

 

Eccles in Appelton Gootman (2002) pravita, da programi mladinskega dela omogočajo mladim, 

da s prevzemanjem vodstvenih vlog postajajo mentorji mlajšim, poleg tega pa jim aktivnosti v 
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mladinskem delu omogočajo tudi karierno usmerjene izkušnje v različnih poklicnih okoljih in 

načrtovanje karierne dejavnosti. Ta jim pomaga osredotočiti se na izobraževalne in karierne 

cilje, ki so neposredno povezani z njihovo, na podlagi izkušenj oblikovano, identiteto. 

Keating (1990) poudarja, da zgolj spremembe v kognitivnih sposobnostih v mladosti še ne 

zagotavljajo mladim, da postanejo boljši misleci, ampak uspešno uporabo zmožnosti prinašajo 

šele izkušnje in urjenje v veščinah. Mladinsko delo mladim zagotavlja možnost za prakticiranje 

veščin in priložnosti za pridobivanje kompetenc s prevzemanjem pomembnih vlog pri izvajanju 

in snovanju programov. Eccles in Appelton Gootman (2002, str. 57) izpostavljata predvsem 

izkušnjo mladinskega voditeljstva kot vrste tutorstva, pri katerem izkušenejši voditelji bdijo 

nad manj izkušenimi. Tovrstna izkušnja pomaga mladim: (1) utrditi že pridobljeno znanje, (2) 

naučiti se analizirati učenje skozi posredovanje znanj nekomu drugemu (pri čemer prvi postane 

boljši učenec), (3) čutiti se cenjene in spoštovane s strani odraslih in vrstnikov, (4) izboljšati 

veščine s prevzemanjem perspektive drugih. 

Za obdobje pozne adolescence je značilno, da predvsem kognitivne spremembe vplivajo na 

dojemanje samopodobe, misli na prihodnost in razumevanje drugih (Erikson, 1968). Mladinsko 

delo mladim zagotavlja možnost, da uporabijo nove kognitivne veščine, da zgradijo pozitiven 

in realen pogled nase ter na podlagi tega naredijo načrte za prihodnost (Eccles in Appelton 

Gootman, 2002). Mladinsko delo omogoča varno okolje, v katerem mladi lahko raziskujejo 

sami sebe v odnosu do številnih aktivnosti in ljudi. Tovrstne izkušnje jim pomagajo pri 

oblikovanju socialne identitete in strpnosti ter pri spoštovanju kulturne raznolikosti. 

Če so za obdobje zgodnje in srednje adolescence ključnega pomena odnosi z vrstniki, saj so 

mladi takrat še posebej dovzetni za njihove vplive, lahko udejstvovanje v mladinskem delu kot 

konstruktivnem okolju pomembno vpliva na zmanjšanje negativnih vplivov in porast ugodnih 

vplivov vrstnikov na posameznika. Mladim izkušnja mladinskega dela omogoča izkušnjo 

konkretnega dela kot tudi supervizije mlajših vrstnikov ter mentoriranje s strani starejših 

sovrstnikov. Starejši in izkušenejši mladi s tovrstno izkušnjo dobijo občutek spoštovanja in 

zavedanje, da so pomembno prispevali k organizaciji, v kateri delujejo. Mlajši pa s strani 

starejših dobijo priložnost videti konkretne primere uspešnega prehoda v odraslost (Eccles in 

Appelton Gootman, 2002). 

Ob tem Dishion, McCord in Poulin (1999) opozarjajo na nevarnost mladinskih programov, v 

katere je vključeno nesorazmerno veliko mladih z antisocialnim vedenjem (agresivno in 

vsakršno drugačno problematično vedenje ter kriminal); njihova raziskava kaže, da v takem 

okolju lahko pride do naraščanja problematičnega vedenja, posebno pri tistih, ki že imajo 

tovrstne težave. Zelo verjetno je, da do poslabšanja vedenja prihaja v okoljih, kjer ima večina 

mladih težave z antisocialnim vedenjem. Tako pride do ravno nasprotnega učinka od želenega 

– problematični mladi, ki so bili vključeni v program mladinskega dela, svoje problematično 

vedenje, zaradi katerega so bili pravzaprav vključeni v program, le še povečajo. Eccles in 

Appelton Gootman (2002) pri tem izpostavljata dejstvo, da na pozitiven razvoj mladih ne vpliva 

zgolj mladinsko delo, ampak številni dejavniki od družine do virtualnega sveta in popularne 

kulture. 

Programi mladinskega dela omogočajo konstruktivno okolje izven družine in šole, ki mladim 

omogoča možnost raziskovanja in udejanjanja neodvisnosti in avtonomnosti. Omogočajo jim 

vzpostavitev podpornih odnosov z vrstniki in odraslimi izven družine, pri čemer raziskujejo 

svojo identiteto in odkrivajo možnosti za osebno prihodnost. Poleg tega tovrstni odnosi lahko 

zagotavljajo pomembne socialne povezave, ki pomagajo pri prehodu v odraslost (Eccles in 

Appelton Gootman, 2002). Študije kažejo, da udejstvovanje v mladinskem delu prispeva k 

razvoju pozitivne identitete, večji iniciativnosti, pozitivnim odnosom z vrstniki in odraslimi, 
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boljšemu šolskemu uspehu, zmanjševanju stopnje osipništva v šoli, zmanjševanju 

delinkventnosti in uspešnejšemu prehodu v odraslost (Barber idr., 2005; Larson 2000; Lerner 

idr., 2005). Pri tem programi mladinskega dela spodbujajo pozitivni4 razvoj mladih in 

preprečujejo njihovo problematično vedenje v prihodnosti. Zato lahko rečemo, da mladinsko 

delo spodbuja pozitivni razvoj in hkrati s preprečevanjem problematičnega vedenja deluje 

preventivno (Eccles in Appelton Gootman, 2002). 

 

4.4.  BLAGOSTANJE KOT TEMELJNA KOMPONENTA POZITIVNEGA 

RAZVOJA 

Čeprav so si raziskovalci, praktiki in politični odločevalci enotni v tem, da mladinsko delo 

ugodno vpliva na osebni in socialni razvoj mladih, je izredno težko določiti, kateri dejavniki so 

ključni za pozitivni razvoj oz. dobro pripravljenost na prihodnost (Dickson, Vigurs in Newman, 

2013; European Commission, 2009). 

Skupina ameriških raziskovalcev in praktikov kot ključno komponento pozitivnega razvoja 

navaja blagostanje, pri čemer se sicer zaveda kulturne specifičnosti, zaradi katere pod vprašaj 

postavlja njegovo univerzalnost. Pri tem avtorji ne podajo dokončnega, enoznačnega odgovora, 

temveč opozarjajo na razlike med skupinami, ki cenijo individualnost, avtonomijo in 

samousmerjene dosežke, ter skupinami, ki cenijo sodelovanje in skupinsko prizadevanje za 

doseganje dosežkov (Garcia Coll in Manguson, 2000). Na razliko med individualističnimi in 

kolektivističnimi kulturami opozarja tudi Musek (2010), ki pravi, da le-te vplivajo na razvoj 

neodvisnega ali soodvisnega jaza. Pri tem je za pripadnike kolektivističnih kultur primerneje 

biti samokritičen, ker zaradi soodvisnega jaza bolj potrebujejo pozitivno oceno drugih, medtem 

ko je za pripadnike individualističnih kultur z neodvisnim jazom bolj primerno vzdrževati in 

potrjevati pozitivno samopodobo pri samem sebi in druge ocenjevati manj pozitivno kot sebe. 

Kot pravi Ogbu (1994), tako teorija kot praksa kažeta, da je občutek kompetentnosti ključnega 

pomena za pozitiven človekov razvoj. Pri tem na eni strani najdemo kulturno specifična 

področja, na katerih bi se posameznik čutil kompetentnega, pri čemer je pozitiven občutek 

kompetentnosti odvisen od tega, kako skupina, katere posameznik je član, vrednoti posamezno 

kompetenco (Shweder idr., 1998). Po drugi strani pa na abstraktni ravni najdemo nekaj 

univerzalnih področij indikatorjev posameznikovega blagostanja, kot so »potreba po občutku 

kompetentnosti, socialni povezanosti, potreba po cenjenosti in spoštovanosti, občutek dejanske 

možnosti in moči vpliva na spremembe v socialnih skupinah, občutek kontrole nad lastnim 

vedenjem in izkušnjami ter zadovoljene telesne in čustvene potrebe« (Eccles in Appleton 

Gootman, 2002, str. 68). Tovrstne nezadovoljene potrebe negativno vplivajo na razvoj 

posameznika.  

Na podlagi psiholoških, antropoloških in socioloških teorij ter uporabe praktične modrosti in 

empiričnih raziskav je skupina znanstvenikov indikatorje blagostanja opredelila v treh točkah 

(Eccles in Appelton Gootman, 2002), pri čemer: 

                                                 

4 Pri tem opozarjamo na veliko previdnost pri uporabi izrazov, kot so uspešen, optimalen, pozitiven in zdrav. 

Različne discipline in različne strokovne skupine pripisujejo tem izrazom različen pomen. V nalogi izraze 

uporabljamo za opis pozitivnega razvoja. S tem želimo posredovati idejo, da pozitivni razvoj odraža 

posameznikove sposobnosti in omejitve v določnem kulturnem okolju. Pri tem pozitivni razvoj torej ne pomeni 

uspešnejšega razvoja od večine posameznikov ali boljšega od povprečnega razvoja, ampak razvoj, ki pozitivno 

vodi skozi iskanje smiselnega in produktivnega mesta posameznika v njegovem okolju. 
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(1)  so specifične značilnosti bodisi povezane z drugimi kazalniki blaginje bodisi so 

negativno povezane s kazalniki problematičnega razvoja, 

(2)  specifične značilnosti napovedujejo pozitivne kazalce blagostanja oz. »uspešnega« 

prehoda v odraslost, 

(3)  eksperimentalna manipulacija ali treniranje določenih lastnosti povzroči spremembe na 

drugih kazalnikih trenutnega blagostanja, ustreznega delovanja ter uspešnega prehoda 

v odraslost. 

Pojem psihičnega blagostanja je ključni pojem pozitivne psihologije, ki se skupaj s pojmi sreče, 

dobrega počutja, optimizma, zadovoljstva z življenjem in življenjskega smisla nanaša na glavne 

vidike človekovega optimalnega izkustva in optimalnega delovanja. Področje pozitivne 

psihologije in z njo povezanega psihičnega blagostanja in zdravja, ki ni definirano zgolj kot 

odsotnost psihičnih motenj, ampak kot prisotnost več pozitivnih individualnih spremenljivk, je 

postalo temelj raziskovanja šele v zadnjih letih (Musek, 2010). Na nek način zametki 

razmišljanj o tem segajo več kot 2000 let nazaj, saj se je že Aristotel ukvarjal z vprašanjem 

sreče in smisla življenja. Po drugi strani pa je moderna znanstvena psihologija v svojem razvoju 

največ pozornosti usmerjala na negativne aspekte življenja, predvsem tiste, ki »povzročajo ali 

pomenijo težave, probleme in motnje v psihičnem in osebnostnem delovanju« (Musek, 2010, 

str. 286). Na to kaže tudi dejstvo, da je o strahu, jezi, agresivnosti in depresivnosti napisanih 

veliko več člankov in knjig kot o zadovoljstvu, veselju in sreči. 

Blagostanje je temeljna sestavina zdravja in ključni psihološki vidik kakovosti življenja. Kot 

pravita Biswas-Diener in Diener (2001, v Musek, 2010), »narašča pomen subjektivnega 

blagostanja v demokratičnem svetu, kjer želimo, da bi ljudje izpolnjevali svoje življenje tako, 

kot se zdi vredno njim samim, in ne tako, kot sodijo politiki, avtokrati ali eksperti«.  

Ryff in Keyes (1995) navajata pet točk, ki zaznamujejo bistvene značilnosti psihičnega zdravja 

in hkrati dimenzije blagostanja: 

 sprejemanje samega sebe, 

 pozitivni odnosi z drugimi, 

 obvladovanje okolja, 

 smisel življenja, 

 osebnostna rast. 

Če pogledamo teoretično ozadje, vidimo, da razvojni psihologi za doseganje blagostanja kot 

ključno navajajo zadovoljenost temeljnih človekovih potreb. Erikson (1968) zastavi okvir 

temeljnih dejavnikov za zdrav razvoj, ki so: zaupanje (pozitivna čustvena vez s skrbniki), 

močan občutek samozadostnosti, možnost dajanja in izvajanja pobud, zaupanje v sposobnosti 

obvladovanja zahtev lastnega sveta, dobro razvit in oblikovan občutek osebne identitete ter 

sposobnost izkusiti in izraziti resnično intimnost. Tudi druge razvojne teorije navajajo podobne 

dejavnike, kot so: zaupanje v človekovo sposobnost vplivanja na svet in doseganje ciljev 

(občutek osebne učinkovitosti), močna notranja želja posameznikov, da sodelujejo pri 

pomembnih dejavnostih (notranja motivacija), želja, da bi obvladali naloge, s katerimi se 

soočajo v življenju, želja po močni socialni povezanosti, zmožnost nadzorovanja in uravnavanja 

čustev (veščine spoprijemanja s čustvi), občutek optimizma, navezanost na vsaj eno ali dve od 

klasičnih institucij, kot so šola, verske ustanove, družina in lokalne organizacije (Harter, 1998; 

Lerner idr., 2003; Murnane in Levy, 1996). 
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Murnane in Levy (1996) sta na podlagi kriterija za uspešen vstop na trg dela med navedenimi 

spretnostmi oblikovala naslednje temeljne dejavnike za sedanjo in prihodnjo blaginjo 

posameznika: 

 občutek varnosti in zadovoljenost temeljnih potreb, 

 občutek socialne varnosti in navezanosti – zaupanje, da bodo čustvene potrebe 

zadovoljene (socialna povezanost), 

 občutek kompetentnosti (osebna učinkovitost), 

 želja po učenju in radovednost o svojem svetu/življenju (notranja motivacija), 

 občutek identitete in smisla v življenju (osebna in socialna identiteta), 

 pozitiven pogled nase in splošno duševno zdravje, 

 pozitiven občutek navezanosti na institucije. 

V zadnjih dveh do treh desetletjih so številne mladinske organizacije, fundacije in praktiki 

skušali zasnovati seznam virov, ki pripomorejo k blagostanju in pozitivnemu razvoju mladih 

(Lerner idr., 2005; Pittman idr., 2001; Roth in Brooks-Gunn, 2003). Scales in Leffert (1999) sta 

na podlagi empiričnih raziskav oblikovala seznam šestih glavnih področij, ki so: predanost 

učenju, pozitivne vrednote, socialne kompetence (med njimi veščine načrtovanja in tudi 

medosebne in medkulturne kompetence), pozitivna osebna identiteta, zavezanost ugodni porabi 

časa ter občutek avtonomije in pomembnosti. 

V zadnjih petdesetih letih je bilo opravljenih precej raziskav, ki so skušale opredeliti ključne 

značilnosti, povezane z uspehom v družbi. Eccles in Appelton Gootman (2002) pravita, da je 

večina teh raziskav izšla iz prizadevanja, da bi razumeli odpornosti in blaginjo, pri čemer so 

raziskovalci spoznali, da njihove ugotovitve močno sovpadajo s predlogi tako praktikov kot 

teoretikov. Longitudinalna študija razvoja revnih otrok in njihovih družin na Havajih navaja 

naslednje značilnosti, ki so ključne za odpornost: dobre kognitivne veščine, samozavest, 

samospoštovanje, občutek samoučinkovitosti, dobre veščine samoregulacije, dobre 

spoprijemalne in adaptacijske veščine, zdravje, močne socialne vezi z družino, močne socialne 

vezi s prosocialnimi organizacijami in mrežami, kot so šola, verske institucije, skupnostne 

organizacije ter klubi in organizacije na področju storitev ter duhovnost oz. občutek smisla 

(Werner in Smith, 1992). Podobne ugotovitve navaja tudi Clausen (1993) v svoji longitudinalni 

raziskavi, s tem da doda še značilnost načrtovanja prihodnosti in prihodnjih življenjskih 

dogodkov.  

Omenjeni študiji, tako kot še številne druge, navajata, da prisotnost predstavljenih dejavnikov 

napoveduje sedanje in prihodnje blagostanje, pri čemer posedovanje večjega števila dejavnikov 

napoveduje boljše izide, kot če posameznik poseduje zgolj nekatere dejavnike. Eccles in 

Appelton Gootman (2002) pri tem opozarjata, da to še ne pomeni, da posameznik z manj 

dejavniki ne more doseči blagostanja, in poudarjata, da veliko ljudi živi uspešno in produktivno 

življenje kljub omejenemu številu dejavnikov pozitivnega razvoja. Dobro znani so namreč 

primeri, ko so se posamezniki izkazali za »genije« kljub fizičnim, socialnim ali drugim oviram. 

Pri tem dodajata, da je v splošnem lažje doseči blagostanje z več kot z manj viri.  
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Shema 2: Razvojna teorija pozitivnega razvoja (Lerner, 2005, str. 91–92) 

 

Posameznik 

(individualne 

značilnosti) 

Prilagoditvena 

razvojna 

regulacija 

kontinuiranih, 

dinamičnih 

interakcij 

Razvojna regulacija 

rast/razvoj  

čas 

Kontekst 

(ekološke 

značilnosti*) 

blagostanje 

Rast funkcionalno želenega 

vedenja skozi razvoj: 

1. kompetence, 

2. karakter, 

3. povezanost, 

4. zaupanje, 

5. skrb in sočutje. 

Doseganje strukturno želenega 

vedenja skozi razvoj: 

1. prispevek sebi, 

2. prispevek družini, 

3. prispevek skupnosti, 

4. prispevek civilni družbi. 

»Idealizirana 

osebnost« 

 

pozitivna  

odraslost 

*osebni viri, fizični/institucionalni viri, skupinske aktivnosti, dostopnost do družine, 

šole in skupnosti  
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4.5.  OSEBNI IN SOCIALNI VIRI, KI LAJŠAJO POZITIVNI RAZVOJ 

MLADIH 

Eccles in Appelton Gootman (2002, str. 74–75) navajata nabor osebnih in socialnih virov, ki 

povečujejo zdrav razvoj in blagostanje mladih ter lajšajo prehod v odraslost. Razvrstita jih v 

štiri temeljna razvojna področja, ki so: fizični, intelektualni, psihološki in čustveni ter socialni 

razvoj. 

Fizični razvoj: 

 dobre zdravstvene navade, 

 veščine obvladanja zdravstvenih tveganj. 

Intelektualni razvoj: 

 poznavanje osnovnih življenjskih veščin, 

 poznavanje osnovnih poklicnih spretnosti, 

 šolski uspeh, 

 uporaba kritičnega mišljenja in sklepanja, 

 poglobljeno znanje o več kot eni kulturi, 

 dobre sposobnosti odločanja, 

 poznavanje veščin za manevriranje skozi multikulturni kontekst. 

Psihološki in čustveni razvoj: 

 duševno zdravje, pozitivna samopodoba, 

 veščine čustvene samoregulacije, 

 veščine spoprijemanja, 

 sposobnost reševanja konfliktov, 

 motivacija obvladovanja in motivacija pozitivnih dosežkov, 

 zaupanje v lastno osebno učinkovitost, 

 »planskost« – načrtovanje prihodnosti in prihodnjih življenjskih dogodkov, 

 občutek osebne avtonomije, odgovornost zase, 

 optimizem z realizmom, 

 koherentna in pozitivna osebna in socialna identiteta, 

 prosocialne in kulturno občutljive vrednote, 

 duhovnost ali občutek »večjega/višjega« cilja v življenju, 

 močan moralni značaj, 

 zavezanost dobri uporabi časa. 

Socialni razvoj: 

 povezanost: zaznavanje zaupanja in dobrih odnosov s starši, vrstniki in nekaterimi 

drugimi odraslimi, 

 občutek socialne pripadnosti in integracije: povezanost in cenjenje s strani večjih 

socialnih mrež, 

 povezanost s prosocialnimi institucijami (npr. šolo, cerkvijo, izvenšolskimi 

mladinskimi programi), 
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 sposobnost manevriranja v večkulturnih kontekstih, 

 zavezanost aktivnemu državljanstvu in participaciji. 

Tabela 4: Dejavniki, ki povečujejo pozitivni razvoj mladih (Eccles in Appelton Gootman, 

2002, str. 90–91). 

 Opis: Nasprotni poli: 

Fizična in psihološka 

varnost 

Varne in zdrave 

razpoložljivosti in prakse, ki 

večajo varno interakcijo med 

vrstniki in zmanjšujejo 

nevarne in konfliktne 

interakcije z vrstniki. 

Fizične in zdravstvene 

nevarnosti; občutek 

negotovosti, fizično, 

verbalno in spolno 

nadlegovanje, nevarne in 

konfliktne interakcije. 

Primerna struktura Omejeno okolje, jasna in 

konsistentna pravila in 

pričakovanja; omejena 

kontrola; kontinuiteta in 

predvidljivost; jasne meje; 

starosti primeren nadzor. 

Kaotičnost, 

dezorganiziranost, laissez-

faire; rigidnost, preveč 

kontrole in avtokratičnost. 

Podporni odnosi Toplina, bližina, povezanost, 

dobra komunikacija, skrb, 

podpora, vodenje, varna 

navezanost in odzivnost. 

Hladni, distancirani odnosi, 

preveč kontrole, nejasna in 

nasprotujoča podpora, 

nezaupanje, osredotočenost 

na zmagovanje, nepozornost, 

neodzivnost in zavračanje. 

Možnost pripadanja Priložnost za inkluzijo; 

socialni angažma, 

integracija; priložnost za 

izgradnjo sociokulturne 

identitete; podpora za 

kulturno in multikulturno 

kompetentnost. 

Ekskluzija, 

marginaliziranost, konflikti 

znotraj skupine. 

Prosocialne norme Pravila vedenja, 

pričakovanja, navodila, 

načini delovanja, vrednote, 

moralnost, obveznosti. 

Anomija, laissez-faire 

prakse, antisocialne in 

amoralne norme; norme, ki 

spodbujajo nasilje; 

nepremišljeno vedenje, 

potrošništvo, nezdrave 

prakse; konformnost. 

Podpora za učinkovitost in 

pomembnost 

Na mladih temelječe prakse 

opolnomočenja, ki podpirajo 

avtonomijo; udejanjanje 

resničnih sprememb v 

skupnosti; biti resno 

upoštevan. Prakse, ki 

vključujejo omogočanje, 

Ni izzivov; preveč 

kontrolirano; ne-opolnomoči, 

ne omogoča. Prakse, ki 

zmanjšujejo motivacijo in 

željo po učenju – pretirana 

osredotočenost na trenutno 

relativno raven zmogljivosti, 
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odgovornost, odobravanje in 

pomembne izzive. Prakse, ki 

se raje osredotočajo na  rast 

in napredek kot na trenutne 

relativne ravni zmogljivosti. 

namesto na rast in 

napredovanje. 

Priložnost za pridobivanje 

veščin 

Priložnost za pridobivanje 

fizičnih, intelektualnih, 

psiholoških, čustvenih in 

socialnih veščin; 

izpostavljenost namernemu 

učenju; priložnost za učenje 

kulturne in medijske 

pismenosti, komunikacijske 

veščine, zdrava umska 

naravnanost; priprava za 

zaposlovanje v odraslosti; 

priložnost za izgradnjo 

socialnega in kulturnega 

kapitala. 

Prakse, ki spodbujajo slabe 

fizične in psihične navade; 

prakse, ki ogrožajo šolski 

uspeh in učenje. 

Integracija družine, šole in 

skupnosti 

Skladnost, koordinacija, 

sinergija med družino, šolo in 

skupnostjo. 

Neskladnost, pomanjkanje 

komunikacije, konflikti. 

 

5.  EKOLOŠKO-SISTEMSKA TEORIJA RAZVOJA 

Bronfenbrennerjeva ekološka perspektiva predstavlja teoretični okvir za vrsto načel in 

programov razvoja mladih, pri čemer je temeljnega pomena njihovo sodelovanje v dejavnostih, 

ki jim predstavljajo izziv in krepijo trajnejše podporne odnose, ki se skozi čas spreminjajo. 

Temelj Bronfenbrennerjevega ekološkega modela je interakcija med posameznikom in 

okoljem, ki je pogojena s časovnim obdobjem, v katerem je posameznik v določenem trenutku 

življenja, značilnostmi posameznika in kontekstom (Hristovski, 2003). 

Po Bronfenbrennerju (1979) na razvoj in socializacijo vpliva okolje, s katerim je oseba aktivno 

v interakciji. Interakcija osebe z okoljem zajema tri temeljne predpostavke: 1) oseba ima 

aktivno vlogo, aktivno vpliva na njeno okolje; 2) okolje vpliva na osebo tako, da se le-ta 

prilagodi na njegove pogoje in omejitve; 3) okolje je sestavljeno iz niza koncentričnih struktur, 

različnih velikosti, ki sestojijo ena znotraj druge, po sistemu ruskih babušk, med katerimi 

potekajo vzajemni odnosi (Bronfenbrenner, 1979). Gre za mikro-, mezo-, ekso- in makrosistem. 

Kasneje je Bronfenbrenner trem definitorjem ekološkega modela, proces, oseba, kontekst, 

dodal še četrtega  čas, katerega sistem poimenuje kronosistem (Bronfenbrenner in Morris, 

2006). 

Bronfenbrenner (1979) razvoj razlaga kot rast kompetenc, pri čemer za razliko od Deweya 

(1998), ki definira razvoj izključno pozitivno, razvoj vidi tudi kot izgubo sposobnosti, kar je 

značilno za staranje in motnje, ki so lahko posledica škodljivih razvojnih vplivov. 

Temeljni element ekološkega modela in gonilo razvoja je proces, natančneje »proksimalni 

proces«, ki zajema interakcijo med posameznikom in okoljem in skozi daljše časovno obdobje 
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predstavlja primarne mehanizme človekovega razvoja. Primer proksimalnih procesov so 

aktivnosti, ki redno potekajo v daljšem časovnem obdobju in postajajo vse bolj kompleksne 

(npr. igranje inštrumenta, treniranje določenega športa ali redno sodelovanje v programu 

mladinskega dela). Poleg procesov na razvoj vplivajo tudi lastnosti osebe v razvoju, posredni 

in neposredni okoljski dejavniki in časovna obdobja, v katerih se proksimalni procesi odvijajo 

(Bronfenbrenner in Morris, 2006). 

Ekološki model sestavljajo štirje sistemi: mikrosistem, mezosistem, eksosistem in makrosistem 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner in Morris, 2006). 

a) Mikrosistem  

Najmanjši sistem  mikrosistem zadeva strukture in procese, ki potekajo v neposrednem okolju 

vključene razvijajoče se osebe (Bronfenbrenner, 1979). Je vzorec aktivnosti, družbenih vlog in 

medosebnih odnosov, ki jih doživlja razvijajoča se oseba v okolju z določenimi fizičnimi, 

socialnimi ali simbolnimi značilnostmi, ki spodbujajo ali zavirajo sodelovanje v trajnih in 

postopoma bolj kompleksnih »face-to-face« interakcijah z osebami različnih značilnosti, 

temperamentov, osebnosti in sistemi prepričanj (Bronfenbrenner, 1994). Gre torej za 

neposredno okolje posameznikovega življenja, ki direktno vpliva na njegove izkušnje. Gre za 

ljudi in institucije, s katerimi je posameznik direktno v interakciji, kot npr. družina, vrtec, šola, 

verske institucije, vrstniki, vrstniške, interesne in druge skupine. 

Ekološko sistemski model poudarja pomen izkušnje, s čimer pokaže, da znanstveno relevantne 

značilnosti okolja za človekov razvoj ne zajemajo zgolj objektivnih značilnosti, ampak tudi 

subjektivni način doživljanja izkušnje osebe, živeče v tem okolju. Kot pravita Bronfenbrenner 

in Morris (1998), enakovreden poudarek tako izkustvene kot objektivne plati ne izvira ne iz 

antipatije do behaviorističnih konceptov ne iz naklonjenosti eksistencialni filozofiji, ampak 

zgolj iz dejstva, da zelo malo striktno zunanjih vplivov bistveno učinkuje na posameznikovo 

vedenje in da razvoj lahko opišemo zgolj na podlagi fizičnih pogojev in dogodkov.  

V zvezi s programom mladinskega dela kot mikrosistemom Duerden in Witt (2010) pravita, da 

morajo ob pozitivnem razvoju mladih mladinski delavci upoštevati vse mikrosistemske 

programske elemente – tako posameznike kot odnose med njimi, hkrati pa tudi značilnosti 

posameznega programa. Lahko bi rekli, da kar sam program predstavlja mikrostistem, pri čemer 

so interakcije vedno dvosmerne. Posameznik vpliva na dogajanje v skupini, kot tudi skupina 

vpliva na posameznika ipd. Avtorja opozarjata, da noben mladinski program ne more v celoti 

zadostiti unikatnim potrebam posameznika. Zato naj bi si praktiki prizadevali za ustvarjanje 

različnih možnosti, ki bi mladim omogočale uspešno participiranje v programih. Za doseganje 

tega je treba biti pozoren tako na mlade udeležence kot tudi snovalce in izvajalce programov. 

Pri razvoju in načrtovanju programov je potrebno upoštevati spol, etnično ozadje in fizične 

sposobnosti udeležencev. Henderson (2005) pravi, da dekleta s sodelovanjem v mladinskih 

programih lahko pridobijo pozitivni model ženskih vlog, fantje pa so deležni spodbude za 

udejstvovanje v nestereotipno moških dejavnostih (kot so netekmovalne aktivnosti, likovna 

umetnost, pisanje ipd.). Pristopi, ki upoštevajo individualne značilnosti posameznikov, sicer 

zahtevajo več dela kot togi in ozko usmerjeni programi, vendar pri tem dejavnosti, ki pomagajo 

posameznikom pri prepoznavanju svojega pravega jaza, spodbujajo razvoj identitete. Pri tem 

Duerden in Witt (2010) dodajata, da je vsak korak pri prepoznavanju tega, kar posameznika 

dela edinstvenega (naj bo to spol, etničnost, raven usposobljenosti ipd.), dober začetek k 

izboljšanju programov, ki so prilagojeni udeležencu. Na ravni programa in interakcije 
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mikrosistemov je pomembno tudi, kakšni so mladinski delavci. McLaughlin, Irbyin Langman 

(1994) nanizajo nekaj značilnosti učinkovitih mladinskih delavcev: vidijo potencial v mladih, 

so v prvi vrsti osredotočeni na mlade, so zelo samoučinkoviti in pristni. Raziskave so pokazale, 

da je ravno samoučinkovitost odraslih pri delu z mladimi najmočnejši kazalec pozitivnih 

odnosov med mladimi in odraslimi, pri čemer velja, da so samozavestni mladinski delavci 

učinkoviti mladinski delavci (Duerden in Witt, 2010). Huebner, Walkerin McFarland (2003) 

menijo, da morajo mladinski delavci načrtno razvijati in spodbujati samoučinkovitost svojega 

delovnega tima. Izsledki njihovih raziskav namreč kažejo, da so mladinski delavci bolj 

učinkoviti, če imajo dostop do kakovostnega in stalnega usposabljanja. Pri čemer naj bi tudi 

kratkoročni programi usposabljanja pozitivno vplivali na sposobnosti mladinskih delavcev za 

delo z mladimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 3: Ekološkosistemski model na podlagi programov mladinskega dela (Duerden in 

Witt, 2010, str. 111) 

Duerden in Witt (2010) pravita, da imajo odnosi, ki se razvijejo med mladimi in mladinskimi 

delavci, v kontekstu programov pomembne razvojne učinke. Raziskave kažejo, da najbolj 

učinkoviti odnosi zajemajo pogoste in trajne stike, čustveno bližino in visoko mentorsko 

samoučinkovitost (DuBois, Holloway, Valentine in Cooper, 2002). Dodatne študije kažejo na 
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pomembnost mladinskih delavcev pri spodbujanju temeljnih psiholoških potreb po avtonomiji, 

povezanosti in izgradnji kompetenc (Duerden in Gillard, 2008). Kot pravijo Karcher, Nakkula 

in Harris (2005), naj bi ravno povezanost med udeleženci in mladinskimi delavci ter z njo 

pridobljene kompetence predstavljale zaščitni dejavnik v klubovanju dejavnikom tveganja, ki 

so sicer močno prisotni v življenju mladostnikov. Pri tem Duerden in Witt (2010) dodajata, da 

morajo vodje mladinskih programov tako v primeru zaposlovanja mladinskih delavcev kot tudi 

pri izbiri mladinskih voditeljev kot prostovoljcev dosledno skrbeti za njihovo usposabljanje in 

vzpostavljati podporno klimo, ki upošteva psihološke potrebe članov. Temeljno načelo dela 

vodij s sodelavci naj bi bilo enako delu mladinskih delavcev z mladimi. Kot pravita Duerden in 

Witt (2010), gre zgolj za prenos modela in odnosov na različne skupine. 

Sestavni deli programov mladinskega dela in njihova usmerjenost močno vplivajo na 

interakcije v mikrosistemu. Dejavnosti lahko vsebujejo elemente, ki spodbujajo razvoj bodisi 

deviantnega vedenja (npr. bloki nestrukturiranega časa, omejen nadzor odraslih, pomanjkanje 

znanja o alternativnih možnostih preživljanja prostega časa) bodisi prosocialnega vedenja (npr. 

strukturirane aktivnosti, pozitivni odnosi med vrstniki in odraslimi, možnosti za pomembne 

naloge in izzive) (Duerden in Witt, 2010). Pri tem avtorja opozarjata, da se morajo mladinski 

delavci zavedati, kako strukturirati program za namerno spodbujanje pozitivnega razvoja 

mladih. Temeljni dejavniki, ki povečujejo pozitivni razvoj mladih, so opisani v tabeli št. 4 

(Eccles in Appelton Gootman, 2002). 

Kot pravita Duerden in Witt (2010), je seznam elementov pozitivnega razvoja uporabno orodje 

za evalvacijo in izboljšavo programov, saj ne zadeva le samoocenitve, ampak zagotavlja tudi 

vpogled v druge kontekste (kot sta družina in šola), kar krepi širjenje socialne mreže, 

pripadnosti in pomaga pri izgradnji identitete (Erikson, 1968). Catalano in Hawkins (1996) 

menita, da bolj ko se udeleženec čuti pripadnega programu, večja je verjetnost, da se bo vedel 

v skladu s prepričanji in vrednotami, ki so skladne s programom. Do občutka pripadnosti pride, 

ko imajo mladi možnost participirati v dejavnostih, za izvajanje katerih posedujejo potrebne 

kompetence in pri katerih prejmejo pozitivno potrditev s strani mladinskih delavcev in 

voditeljev (Duerden in Gillard, 2008). Pri tem Ellis in Caldwell (2005) dodajata, da se mladi 

najbolj angažirajo v okoljih, kjer imajo možnost izražanja mnenj, pri čemer so njihova mnenja 

resnično upoštevana in vplivajo na spremembe (npr. mladinskega programa ipd.). Larson 

(2000) trdi, da mladi, ko začutijo pripadnost in povezanost ter vidijo, da je njihovo mnenje 

cenjeno, začnejo razvijati pobudo, ki temelji na notranji motivaciji z direktno usmerjenostjo k 

doseganju želenega cilja. Avtor zato predlaga, naj mladi sodelujejo v dejavnostih, ki spodbujajo 

notranjo motivacijo, usklajeno delovanje in zahtevajo trajno vključenost. Primer tovrstnega 

delovanja so nedvomno programi mladinskega in prostovoljnega dela. Priložnosti, kjer je glas 

mladih slišan in kjer lahko razvijajo pobude, jim pomagajo pri razvoju identitete, ki je eden 

ključnih razvojnih procesov (Erikson, 1968). Torej programi, ki spodbujajo povezanost, dajejo 

mladim glas in jim prepuščajo pobude, spodbujajo tudi raziskovanje identitete in povezanosti 

in pripadnosti. 

Duerden in Witt (2010) dodajata, da so mikrosistemi oz. programi lahko uspešni, če dosegajo 

želene cilje. V zvezi z doseganjem pozitivnega razvoja obstajajo številni modeli, ki jih 

opredeljujejo. Najbolj znanja je opredelitev po »5C«-modelu, ki smo ga v delu že opisali, še 

nekoliko bolj podrobno opisani razvojni cilji pa so v dokumentu razvojnega inštituta, ki zajema 

40 razvojnih virov. 20 zunanjih razvojnih virov, ki zajemajo 5 kategorij  podpora, 

opolnomočenje, meje in pričakovanja ter konstruktivna poraba časa  ter 20 notranjih razvojnih 

virov, ki zajemajo 4 kategorije  zavezanost učenju, pozitivne vrednote, socialne kompetence 
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in pozitivna identiteta. Vseh 40 razvojnih virov je navedenih v prilogi 3. (Hamilton in 

Hamilton, 2004; Search institute, 2012).  

Skupna značilnost obeh modelov je osredotočenost na pozitivne razvojne vire, namesto na 

dejavnike tveganja. Pri čemer, kot smo že navedli, za pozitivni razvoj ni dovolj zgolj odstranitev 

dejavnikov tveganja (Pittman idr., 2001). Duerden in Witt (2010) v zvezi z oblikovanjem 

programov mladinskega dela, torej mikrosistemov, pravita, da bi se morali tovrstni praktiki 

predvsem vprašati, doseganje katerih ciljev oz. virov trenutno spodbujajo in katera področja bi 

morali še krepiti, da bi olajšali pozitivni razvoj mladih.  

b) Mezosistem 

Mezosistem zajema povezave in procese med dvema ali več mikrosistemi, v katere je vključen 

posameznik v razvoju (Bronfenbrenner, 1979). Mezosistem se tako nanaša na povezave med 

mikrosistemi, kar pomeni, da kar se zgodi v enem od mikrosistemov, lahko vpliva na drug 

mikrosistem, zato je tovrstne odnose potrebno ravno tako vzeti pod drobnogled. Gre torej za 

interakcije posameznikov iz različnih mikrosistemov, v katerih posameznik v razvoju direktno 

ne sodeluje, vendar vseeno vplivajo nanj. Primer je lahko interakcija med starši in učitelji, med 

sosedi in v primeru mladinskega dela  za mladinske voditelje  interakcija med starši in 

vodstvom organizacije. 

Pittman, Diversi in Ferber (2002) pišejo, da mladinski delavci in drugi strokovni delavci lahko 

pomembno povečajo vpliv svojih programov, če delajo povezano z drugimi skupinami oz. 

mikrosistemi, kamor so mladi vključeni, npr. šola in družina. Bronfenbrenner (1979) poudarja 

pomen sodelovanja različnih mikrosistemov za posameznikov razvoj, saj se razvojni potencial 

poveča, v kolikor se skupine oz. okolja, v katerih posameznik deluje, medsebojno poznajo in si 

zaupajo. Zato se sodobni mladinski programi, katerih delo temelji na skupinskem pristopu k 

razvoju mladih, v svoje delo trudijo vključevati starše, učitelje in vrstnike sodelujočih mladih.  

Kot pravi Benson (2006), so programi mladinskega dela, ki delujejo v okviru skupnosti, 

temeljni primer mezosistemov, ki so namenoma strukturirani tako, da spodbujajo pozitivni 

razvoj mladih. Tovrsten pristop je učinkovit, ker sodelovanja pogosto vodijo k vzpostavitvi 

temeljnih vrednot skupnosti, ki spodbujajo razvoj mladih. To pomaga mladim, da prejmejo 

enotno spodbudno sporočilo s strani skupnosti v različnih mikrosistemih, se pravi na ravni 

mezosistema. Duerden in Witt (2010) vodjem skupnosti predlagata, da za doseganje klime v 

skupnosti, ki spodbuja pozitivni razvoj mladih, določijo cilje oz. vire pozitivnega razvoja, ki jih 

želijo doseči in jih promovirajo v skupnosti. 

c) Eksosistem 

Eksosistem zajema procese in povezave med dvema ali več sistemi, v katerega praviloma 

razvijajoči se posameznik načeloma ni neposredno vključen, vendar dogodki v tem sistemu 

posredno vplivajo na procese v sistemih, v katere je posameznik neposredno vključen 

(Bronfenbrenner in Morris, 2006). Eksosistem torej tudi vpliva na delovanje mikrosistema. 

Eksosistem otroka npr. zajema delovno mesto staršev, družinske mreže, sosede, družinske 

prijatelje. Primer, kako eksosistem otroka vpliva nanj, je posledica starševe izgube zaposlitve. 

Kakovost interakcije znotraj eksosistema torej vpliva tudi na kakovost interakcije v mezo- in 

mikrosistemu. Eksosistem staršev npr. zajema odnose med šolo in skupino sosedov. 
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(Bronfenbrenner, 1979). Primer eksosistema je tudi vpliv odnosa starši-učitelj na otrokov šolski 

uspeh. 

V kontekstu mladinskega dela eksosistem predstavlja prav posredno vključenost staršev v 

mladinske programe, torej ločeno od udejstvovanja mladih v programih. Mladinski delavci, ki 

skušajo vzpostaviti odnos z družinami njihovih udeležencev, avtomatično povečajo vplivnost 

mladinskih programov in s tem povečajo zmožnost pozitivnega vplivanja na življenja mladih 

(Bocarro in Witt, 2005). Duerden in Witt (2010) menita, da je prvi korak na poti k dobri 

interakciji med starši in mladinskimi delavci že njihovo pozdravljanje in srečevanje. 

Primer dobre prakse na ravni eksosistema je tudi pomen usposabljanja mladinskih delavcev, saj 

lahko le primerno usposobljeni mladinski delavci in voditelji na pravi način delajo z mladimi, 

ki se vključujejo v njihove programe (DuBois idr., 2002). Avtorji dodajajo, da morajo mladinski 

delavci in voditelji programov ustvarjati tak sistem vodenja in usposabljanja, ki pri mladih 

spodbuja samostojnost, občutek povezanosti in usposobljenosti. Duerden in Witt (2010) trdita, 

da morajo biti mladinski delavci dovolj usposobljeni in kompetentni pri svojem delu, povezani 

z nadrejenimi, pri čemer naj bi se čutili dovolj svobodne tako za sprejemanje odločitev o 

programu kot za pomoč s strani sodelavcev, kar naj bi krepilo njihovo avtonomnost. Odnosi 

med mladinskimi delavci in vodji programov naj bi odsevali tudi interakcije, ki jih imajo 

mladinski delavci z udeleženci programov. 

Kot pravita Duerden in Witt (2010), lahko mladinski delavci na ravni eksosistma veliko 

pridobijo in naredijo skozi oblikovanje povezanih skupnosti. Kar širi ozaveščenost o programu 

in njegovih ciljih ter zagotavlja večji dostop do virov in priložnosti tudi izven samega programa. 

Evalvacija mednarodnega okoljsko izobraževalnega programa za mladostnike je npr. pokazala, 

da izvajalci programov razlog za uspeh in nemoteno delovanje programov pripisujejo prav 

veliki podpori staršev udeležencev in vodstev šol (Duerden in Witt, 2010). Pri tem avtorja 

dodajata, da mladinski delavci in drugi praktiki, ki si prizadevajo za vzpostavitev širše zunanje 

podpore mladinskim programom in za širjenje njihovih vrednot in kompetenc, s tem svojim 

delom povečujejo možnost pozitivnega vplivanja na spremembe življenj mladih. 

d) Makrosistem 

Najširši sistem  makrosistem predstavlja krovni vzorec ideologij, ki so značilne za določeno 

kulturo ali subkulturo. Zajema torej stališča, prepričanja, vrednote, zakone in navade določene 

kulture ali subkulture (Bronfenbrenner, 1979). Vključuje temeljne kulturne, politične, verske, 

politične, socialne in ekonomske vrednote ter socialno politiko (Bronfenbrenner in Morris, 

2006). 

Splošen primer vpliva makrosistemov na vrstniške skupine, ki ga navaja Bronfenbrenner, je 

razlika v vrednotah med ameriškimi in sovjetskimi mladostniki. Poleg tega sta med tema dvema 

skupinama razlike tudi v verskem sistemu in samem poteku zgodovine, ki je vplival na 

ekonomski status, tehnologijo in kulturo (Bronfenbrenner, 1973, v Hristovski, 2003). 

Če gledamo z vidika programa mladinskega dela, makrosistem sestoji iz širšega kulturnega 

konteksta, ki obdaja mlade (npr. javno mnenje o mladih, trenutna klima mladinske politike ipd.) 

(Duerden in Witt, 2010). Tako je bilo npr. še do nedavnega mladostništvo videno kot težavno 

razvojno obdobje z zahtevnimi biološkimi spremembami in izbruhi deviantnosti (Hall, 1904). 

Kot pravi Bales (2001), še vedno prevladujejo negativni pogledi na mladostnike, k čemur 
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prispevajo tvegana vedenja nekaterih mladih, čeprav gre večina mladih skozi obdobje 

adolescence in postadolescence brez večjih težav. Glede na splošno nagnjenost k osredotočanju 

na negativne vidike, Bales (2001) naniza sledeče predloge za izboljšanje makrosistemske 

perspektive, se pravi javne podobe mladih:  

 uporabljati besedo mlad ali mladostnik namesto besede najstnik, 

 v medijih prikazati, da so mladi vključeni v strukturirane izvenšolske dejavnosti in šport, 

 razložiti, kako se mladi skozi strukturirane dejavnosti učijo pozitivnih vrednot, 

 spodbuditi voditelje in druge zaupanja vredne odrasle, ki bi javno (po)hvalili mlade, 

 spodbuditi starejše, da bi jamčili za mlade, 

 izogibati se navajanju mladih kot primerov »herojev«, 

 pokazati, da mladi altruistično rešujejo družbene probleme, 

 osredotočiti se na dobre in uspešne mlade, 

 usposobiti zagovornike mladih, da bodo pozitivno govorili o današnjih otrocih in 

mladini, 

 izzvati medije, da prikažejo bolj uravnotežen pogled na mlade. 

MacDonald and Valdiviesco (2000) menita, da je potrebnega več prizadevanja za merjenje  

kazalcev pozitivnega razvoja, kar je v nasprotju s prevladujočo prakso, ki skoraj izključno 

raziskuje zgolj tvegano vedenje. Pri tem predlagata mladinskim delavcem in drugim praktikom, 

da že pri zbiranju podatkov o učinkih in vplivu svojih programov poskrbijo, da se bodo zbrani 

podatki nanašali tako na spodbujanje pozitivnega razvoja kot tudi zmanjševanje tveganega 

vedenja. 

Duerden in Witt (2010) na ravni makrosistema poudarjata tudi pomen mladinskega dela za 

sprejemanje raznolikosti in prakticiranje tolerantnosti, saj programi mladinskega dela mladim 

omogočajo pozitivne izkušnje spoštovanja različnosti na podlagi spola, etnične, verske in 

spolne usmerjenosti ipd. Pri čemer dodajata, da je po drugi strani spoštovanje različnosti na 

širši makrosistemski ravni lahko dober temelj za širjenje tolerance na manjših, mikrosistemskih 

ravneh v različnih skupnostih. 

Tabela 5: Temeljne značilnosti ekološkosistemske teorije (Duerden in Witt, 2010, str. 116) 

Ekološki nivo  Opis Primeri dobrih praks 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrosistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zavedanje o 

specifičnih 

značilnostih mladih 

kot ciljne populacije. 

Prizadevanje, da bi se 

mladi v programu 

dobro počutili. 

 Sodelovanje odraslih, 

ki imajo pozitiven 

odnos do mladih. 

 Zagotovitev stalnega 

usposabljanja 

mladinskih delavcev. 
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Individualne, 

intraindividualne in 

programske značilnosti. 

 Evalvacija 

programov po 

kriterijih pozitivnega 

razvoja mladih 

(Eccles in Gootman, 

2002). 

 Zagotavljanje 

možnosti mladim, da 

imajo svoj glas in 

izbiro. 

 Načrtno razvijanje 

programov s 

specifičnimi cilji. 

 

 

 

 

Mezosistem  

 

 

 

 

Sistemi v katere so mladi 

neposredno vključeni. 

 

 

 Vzpostavitev 

sodelovanja z drugimi 

sistemi (npr. družina, 

šola, drugi programi 

itd.). 

 Prizadevanje za 

razvoj poenotenih 

skupnosti v tem, da 

spodbujajo pozitivni 

razvoj mladih. 

 Spodbujanje 

sodelovanja staršev, 

da bi bolje razumeli 

izkušnje svojih otrok. 

 

 

 

Eksosistem  

 

 

Sistemi, v katerih mladi ne 

sodeluje neposredno, vendar 

še vedno vplivajo na njihova 

življenja (npr. odnos učitelj-

mladinski delavec). 

 Prizadevanje za 

vzpostavitev 

pozitivnega odnosa s 

starši in družinami 

mladih, ki obiskujejo 

programe.  

 Vodstvo mora svoje 

sodelavce v 

programih 

obravnavati tako, kot 

pričakuje, da bodo 

mladinski delavci 

obravnavali mlade. 

 

Makrosistem  

 

Družba v širšem pomenu. 

 Zagovorništvo 

mladih. 

 Predlogi za 

izboljšanje odnosa 

javnosti do mladih 

(Bales, 2001). 
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V zvezi s programi mladinskega dela Duerden in Witt (2010) dodajata, da je nerealno 

pričakovati, da bi programi vplivali na spremembe prav na vseh ekoloških nivojih. Poleg tega 

je nemogoče zagotoviti popolno prileganje programa prav vsakemu posamezniku, vendar že 

majhna sprememba in prizadevanje v tej smeri lahko prinese veliko v posamezen sistem. 

Duerden in Witt (2010) pravita, da dobro zasnovani mladinski programi lahko igrajo 

pomembno razvojno vlogo in prispevajo k temu, da mladi postanejo polno delujoči odrasli. Pri 

tem opozarjata, da se morajo praktiki in raziskovalci povezati in delati skupaj, da bi tako 

spodbujali širjenje in uporabo najboljših praks. Kot pravita, bodo takšna prizadevanja najbolj 

učinkovita, če bodo zavzela celostno perspektivo razvoja mladih, kot ga opredeljujeta tudi 

teorija pozitivnega razvoja in ekološkosistemska teorija. V okviru teh dveh teorij je ključna 

naloga mladinskih delavcev, da spodbujajo pozitivne interakcije med mladimi kot udeleženci 

programa, samim programom ter njegovimi elementi (npr. osebjem, prostori, opremo, 

dejavnostjo itd.), pri čemer je pomembno povezovanje z drugimi zunanjimi sistemi (npr. 

družino, šolo, drugimi mladinskimi programi, organizacijami, društvi itd.). Duerden in Witt 

(2010) sicer izražata zavedanje, da so naloge pozitivnega razvoja mladih zelo zahtevne in včasih 

zastrašujoče, a vseeno opozarjata, da vse več literature že govori o trajnostnih učinkih 

mladinskega dela na pozitivni razvoj mladih. Zato poudarjata, da je tudi nadalje, tako v teoriji 

kot v praksi, treba vse bolj ozaveščati o pomenu mladinskega dela za mlade same in vse bolj 

razširjati njegove različne programe.  
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III. EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Tako domači kot tuji avtorji navajajo pomanjkanje raziskav z vidika pomena mladinskega dela5 

za razvoj posameznika (Cepin, 2009; Dickson, Vigurs in Newman, 2013). Opravljenih je bilo 

veliko raziskav s področja preventivnih učinkov dejavnosti mladinskega dela, ki zmanjšujejo 

negativne dejavnike tveganja (Mckee, Oldfield in Poultney, 2010). Po nekaterih študijah 

mladinsko delo opravlja tudi vlogo varovalnega dejavnika pred kriminalnim in antisocialnim 

vedenjem (Holman, 2000) ter uporabo drog (Merton, 2004). Zelo malo pozornosti pa je bilo v 

dosedanjih raziskavah posvečenih vlogi mladinskih dejavnosti za razvoj posameznika. Kot 

pravijo Dickson, Vigurs in Newman (2013), so, ne glede na pomanjkanje raziskav, pomen, 

obseg in globina mladinskega dela bistveni za določanje in izgradnjo mladih. Namen naloge je 

torej pogledati preko vprašanj, »če« in »zakaj« mladinsko delo deluje, in skušati dobiti vpogled 

v to, kakšno vlogo in pomen ima mladinsko delo za posameznikov življenjski potek in razvoj. 

6.1.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Na katera področja posameznikovega življenja je posegla izkušnja mladinskega dela  in 

kako se to kaže?  

2. Katere kompetence je posameznik pridobil z izkušnjo mladinskega dela? 

3. Kakšen pomen izkušnje mladinskega voditeljstva6 posameznik prepoznava za svoj osebni 

razvoj? 

4. Kakšen pomen izkušnje mladinskega voditeljstva posameznik prepoznava za svoj socialni 

razvoj (v odnosu do skupine mladih, lokalne skupnosti in širše družbe)? 

5. Kakšen pomen izkušnje mladinskega voditeljstva posameznik prepoznava za svoj poklicni 

razvoj? 

 

6.2.  METODA  

V raziskavi je bil uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop (Mesec, 2009). Kvalitativna 

metoda je za pričujoče delo še posebno dragocena, saj je pozorna na »glas« preučevanega 

subjekta, ki sicer s kvantitativnim pristopom ostaja skrit znotraj objektivnosti in posplošitev. 

Kvalitativna metoda prispeva k razumevanju nazorov, stališč in izkušenj posameznikov z 

vidika njihovih preteklih izkušenj (Merril in West, 2009).  

6.3.  VZOREC  

Zaradi širšega vpogleda v raziskovalna vprašanja smo vzorec zajeli v dveh različnih 

organizacijah mladinskega dela. S tem smo dobili vpogled v podobnosti in razlike izkušnje 

mladinskega dela ter v pomembne skupne točke, ki so temelj mladinskega dela. Vzorec je 

sestavljalo 16 mladih z izkušnjo vsaj triletnega mladinskega dela, starih od 20 do 29 let, in sicer 

4 fantje in 4 dekleta z izkušnjo mladinskega dela v okviru Oratorija Slovenija, kjer so delovali 

kot mladinski voditelji – animatorji, ter 5 deklet in 3 fantje z izkušnjo mladinskega dela v okviru 

Zveze tabornikov Slovenije, kjer so opravljali vlogo taborniških vodnikov. Do vzorca smo prišli 

                                                 

5 V celotnem delu preučujemo mladinsko delo v kontekstu prostovoljne participacije mladih in ne v kontekstu 

poklicnega udejstvovanja mladinskih delavcev. 

6 Izraz mladinsko voditeljstvo, ki označuje prostovoljno obliko mladinskega dela, zaradi lažje razumljivosti in 

berljivosti ter v skladu s kontekstom občasno nadomestimo z izrazi animatorstvo oz. oratorijsko voditeljstvo ali  

taborništvo oz. taborniško vodništvo.  
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po principu snežne kepe. Prvi stik s sodelujočimi je bil vzpostavljen na različne načine: prek 

elektronske pošte, telefona in v živo. Udeleženci so se na podlagi posredovanega vabila 

prostovoljno javljali k sodelovanju. Z zainteresiranimi smo posamično določili termin srečanja, 

ki jim je ustrezal. Večina sodelujočih je študentov, trije so zaposleni (1 animator in 2 tabornika). 

Pet od osmih animatorjev je še vedno aktivnih v tovrstnem mladinskem delu, medtem ko je 

polovica vprašanih tabornikov, kot so se izrazili, v tem pogledu »upokojenih«. Leta izkušenj 

mladinskega dela med animatorji variirajo od 3 do 10 let, pri tabornikih pa od 4 do 14 let. Za 

lažje razumevanje bomo na kratko opisali animatorje in tabornike ter njuni organizaciji.  

Animatorji so prostovoljci, torej mladinski voditelji, ki se ukvarjajo z animiranjem skupin otrok 

v okviru vzgojnega gibanja Oratorij, ki poteka v slovenskih župnijah (Oratorij Slovenija, 2016). 

Animatorji so običajno srednješolci in študentje, ki imajo opravljenih nekaj usposabljanj in 

tečajev s področja animiranja ter se udeležujejo srečanj animatorjev na regionalni in državni 

ravni. Oratorij je eden največjih slovenskih prostovoljnih mladinskih projektov. V letu 2016 je 

v Sloveniji potekalo več kot 280 krajevnih oratorijev, kjer je sodelovalo več kot 6000 

prostovoljcev animatorjev in preko 20.000 otrok osnovnošolcev, udeležencev (prav tam). V 

osnovi je oratorij enotedenski program za otroke, ki združuje dramske predstave, ustvarjalne 

delavnice, igro in učenje, petje in duhovnost, sproščenost in vzgojo ter daje občutek sprejetosti 

in pripadnosti širši skupnosti (Oratorij Slovenija, 2014). Oratorij ima svoj vzgojni slog, ki 

temelji na štirih vzgojnih stebrih: dom (sprejetost), šola (učenje za življenje), dvorišče (igra) in 

župnija (duhovnost). Pri tem je bistvena animatorjeva dejavnost in usmerjenost asistence, torej 

animatorjeva prijateljska navzočnost ob udeležencu oratorija, kar je tudi eden od temeljev 

vzgojne metode Janeza Boska (Oratorij Slovenija, 2016). 

Taborniki delujejo v okviru Zveze tabornikov Slovenije, nacionalne skavtske organizacije, ki 

deluje v skladu s svetovnim skavtskim gibanjem. Zveza tabornikov Slovenije velja za največjo 

mladinsko organizacijo v Sloveniji, saj v svoje dejavnosti vključuje okoli 10.000 aktivnih 

članov, povezanih v blizu 100 društev tabornikov (rodov) po vsej Sloveniji (Pugelj, 2016). 

Zveza tabornikov Slovenije je prostovoljna, nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna 

vzgojna organizacija, odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje (Taborniki, 

2016). Namen Zveze tabornikov Slovenije je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju 

njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti kot posameznikov 

in kot odgovornih državljanov ter članov lokalne, državne in mednarodne skupnosti (Sekula 

Krstič, 2006, str. 41). Delo v taborniški organizaciji temelji na združevanju v majhne skupine 

– vode, ki jih vodijo prostovoljci – vodniki po opravljenem vodniškem tečaju. Le-ti 

predstavljajo naše preučevane subjekte – mladinske voditelje, torej osebe z izkušnjo 

mladinskega dela. Temeljna načela oz. življenjska vodila taborništva zajemajo: dolžnosti do 

svojega osebnega razvoja, dolžnosti do družbenega razvoja in dolžnosti do duhovnega razvoja 

(Taborniki, 2016). Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema 

vrednot, ki sloni na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje 

lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so)delujejo v družbi (Pugelj, 2016). 

6.4.  RAZISKOVALNI INSTRUMENT  

Podatki so bili pridobljeni s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki omogoča nepozitivističen 

pristop in celosten vpogled v doživljanje izkušnje (Vogrinc, 2008). Kot pravi Mrgole (2003), 

še tako skrbno pripravljene in obdelane ankete ne morejo zagotoviti vstopa v svet kakovosti 

mladih, saj skozi ankete mladi lahko interpretirajo in reprezentirajo svoj svet le na podlagi 

vnaprej z gledišča raziskovalca pripravljenih odgovorov. Polstrukturiran intervju pa 
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vprašanemu omogoča svoboden odgovor, ki ni vnaprej usmerjan od raziskovalca, kar omogoča 

vstop v kakovostni svet intervjuvanca. 

Delno strukturiran intervju je zajemal pet vsebinskih sklopov  opis poti mladinskega voditelja 

s področji prepoznavanja vplivanja na posameznikovo življenje, kompetence, pridobljene z 

mladinskim voditeljstvom, mladinsko voditeljstvo in osebni razvoj; mladinsko delo in socialni 

razvoj ter mladinsko delo in poklicni razvoj. Podrobnejša izhodiščna vprašanja za intervju se 

nahajajo v prilogi 1.  

6.5.  POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so bili pridobljeni z izvedbo intervjujev. Z desetimi sodelujočimi smo izvedli intervjuje 

v parih, kar pomeni 5 intervjujev v parih ter šest posamično. Z osmimi sodelujočimi smo 

opravili intervju v živo, s preostalimi osmimi pa smo zaradi krajevnih in časovnih omejitev 

opravili intervju prek skypa. Intervjuji so potekali od 20 minut do 1 ure, v povprečju 30 minut 

na osebo. Intervjuji so bili opravljeni v maju in začetku junija 2016.  

Iz posnetkov intervjujev smo naredili transkripcijo, ki smo jo jezikovno nekoliko dodelali v 

pravilnejši, lažje berljiv in razumljiv jezik, kjer se nam je to zdelo potrebno. Na nekaterih mestih 

smo zaradi teže pomena ohranili jezikovno zaznamovane besede in tujke. Vseskozi smo težili 

k čim manjšemu poseganju v zapis izrečenega. Ob prvem branju posameznih intervjujev smo 

označili dele besedila, ki so se nam zdeli za raziskavo pomembni. Intervjuje smo kodirali, 

posamično enega za drugim. Določili smo kode 1. in 2. reda ter kategorije, ki smo jih zaradi 

širine raziskovalnih vprašanj predhodno deduktivno določili, še vedno pa smo pustili prostor 

tudi za induktivno oblikovali kategorij (primer kodiranja se nahaja v prilogi 2). Tekom analize 

podatkov smo si ves čas ob strani pisali »memo«, torej opombe, pripombe, asociacije in odnose 

med posameznimi kodami in kategorijami, kar nam je pomagalo pri definiranju končno 

oblikovanih kategorij in zapisu interpretacije. 

7. PRIKAZ REZULTATOV 

Na podlagi analize in sinteze zbranih podatkov smo oblikovali šest kategorij, in sicer: 1. ozadje 

vstopa v mladinsko delo in pot mladinskega voditeljstva, 2. kompetence, 3. osebni razvoj, 4. 

način mišljenja in zaznavanje sveta, 5. socialni razvoj in 6. poklicni razvoj. V prikazu rezultatov  

smo skupini animatorjev in tabornikov zaradi lažjega in hitrejšega vpogleda v rezultate prikazali 

ločeno. Opredelitev kategorij s kodami 2. reda in ponekod zaradi nazornosti tudi s kodami 1. 

reda (označene s tabulatorji) je prikazana tudi v tabelah. Zaradi količine teksta in lažjega 

pregleda so kode 2. reda tudi znotraj besedila zapisane podčrtano kot naslovi posameznih 

poglavij. Pod črto oz. ob tabelah smo zapisali ključne trende ugotovitev obeh skupin. V 

interpretaciji smo ugotovitve predstavili po posameznih raziskovalnih vprašanjih. 
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Kategorija 1: Ozadje vstopa v mladinsko delo in pot mladinskega voditeljstva 

Zap. 

št. 

Ime  Starost Skupno 

število let 

sodelovanja 

v 

organizaciji 

– še kot 

udeleženec 

Število 

let MD 

Vrsta MD Poklic/študij 

1. Samo 21 let 10 let 6 let Taborniški vodnik, 

načelnik rodu, 

izobraževalec 

Študent 

medicine 

2. Tadej 29 let 21 let 14 let Taborniški vodnik,  

različne druge 

funkcije v 

taborniški karieri 

Trgovec 

3. Ula 27 let  9 let 9 let Taborniška 

vodnica 

Vzgojiteljica 

predšolskih 

otrok 

4. Bojan  22 let 15 let 7 let Taborniški vodnik Študent 

energetike 

5. Živa 24 let 5 let 4 leta Taborniška 

vodnica 

Študentka 

medicine 

6. Sanja 28 let 13 let 5 let Taborniška 

vodnica, starešina, 

stegovodja 

Študentka 

biotehnologije 

7. Mina 22 let 14 let 7 let Taborniška 

vodnica 

Študentka 

športne vzgoje 

8. Mateja 28 let 21 let 13 let Taborniška 

vodnica 

Prof. sociologije 

in zgodovine 

9. Laura 20 let 10 let 6 let Animatorka Študentka 

japonologije in 

primerjalne 

književnosti 

10. Martina  22 let 8 let 7 let Animatorka Študentka 

razrednega 

pouka 

11. Miha 25 let 11 let 10 let Animator Študent 

zootehnike 

12. Davor 26 let 4 leta 4 leta Animator Poklicni gasilec 

13. Maja  21 let 9 let 6 let Animatorka Študentka 

razrednega 

pouka 
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14. Žan 24 let 3 leta 3 leta Animator Študent 

strojništva 

15. Neja 21 let 9 let 6 let Animatorka in 

voditeljica oratorija 

Študentka 

zdravstva 

16. Matej  20 let 6 let 4 leta Animator Študent 

strojništva 

 

A) Taborniki 

Zgoden vstop kot udeleženec 

Šest od osmih tabornikov je svojo taborniško pot začelo že zelo zgodaj v osnovni šoli  v prvem 

ali drugem razredu, na podlagi osebnega povabila prijateljev. Bojan pravi: »Začel sem že zelo 

zgodaj, v 1. razredu OŠ. Tabornik, ki je bil kasneje naš vodnik, je prišel delati propagando v 

naš razred in smo se s prijatelji odločili. Bili smo neka klapca štirih, ki smo se vpisali in začeli 

hodit k tabornikom«. Podobno tudi Mateja pravi: »Skupaj z najboljšo prijateljico sva šli skupaj 

k tabornikom«. Nepoznavanje delovanja tabornikov pred priključitvijo izpostavi le Mina z 

besedami: »Jaz na začetku sploh nisem vedela, kaj je to taborništvo.«, medtem ko ostali 

taborniki o tem ne govorijo.  

Taborništvo v družini  

Zelo izkušen tabornik Tadej, ki pravi, da je »opravljal vse možne taborniške funkcije«, zasluge 

za pričetek ukvarjanja s taborništvom pripisuje svojemu bratu, ko na hudomušen način 

pripoveduje: »Mene je za tabornike navdušil starejši brat. Ko sem bil majhen, 1. razred, in je 

enkrat prišel s taborjenja, mama je bila cela ogorčena, ker je imel toliko umazanih cunj in je 

bil cel umazan. In je rekla, če so se sploh kaj umivali, in je rekel, da se niso nič umivali. In to 

je bilo meni zelo zabavno in sem rekel, da hočem postati tabornik, ker se taborniki nič ne 

umivajo. Tako da zaradi tega sem potem tudi šel k tabornikom«.  

Povabilo zaradi delovnih izkušenj 

V nasprotju z zelo zgodnjim ukvarjanjem s taborništvom se je Ula odločila za taborniško pot 

šele pri 18. letih, ko je bila kot bodoča vzgojiteljica, ki obvlada delo z otroki, za to naprošena, 

ker jim je v rodu primanjkovalo vodstva. Kot pravi, si je sicer od »vedno želela k tabornikom, 

a nekako ni bilo ne prilik ne časa«.  

Večletno strnjeno sodelovanje in opustitve, prekinitve  

Večina tabornikov je svojo pot nadaljevala skozi celo osnovno šolo. Samo je zaradi bivanja v 

tujini za 3 leta opustil tabornike, vendar se je ob vrnitvi v Slovenijo spet aktivno vključil. Živa 

je do tabornikov prišla posredno preko enoletne izkušnje skavtstva v času osnovne šole. Zaradi 

neprijetnega vzdušja v skupini se je odločila skupino zapustiti, v času srednje šole pa se zaradi 

pomanjkanja časa na nikakršen način ni ukvarjala z mladinskim delom.  

Stik z izvenšolskimi dejavnostmi, ne zgolj zabava  

Živa pravi, da si je po prekinitvi udejstvovanja v mladinskem delu ob zaključku gimnazije 

ponovno zaželela, da bi imela »stik še z drugimi stvarmi, ne samo s tistim, kar se učim«. 
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Podobno tudi Sanja razloži svojo situacijo: »Jaz sem hodila k tabornikom celo osnovno šolo, 

potem sem pa nehala. Tako da v srednji šoli šoli nisem bila pri tabornikih. Potem sem pa na 

eni točki se odločila, da mi ni dovolj samo žurat in se imeti fajn, ampak da bi rada kej več in 

sem prišla nazaj k tabornikom«. Za razliko od ostalih sta omenjeni sami prevzeli pobudo za 

ponovno vključitev in taborniško vodništvo.  

Vstop zaradi pridobivanja kompetenc, osebnega razvoja 

Živa je pisala najbližjim tabornikom »če bi se lahko pridružila, da bi prišla v vodstvo, ker bi 

zelo rada delala z otroki in pri tem napredovala«.  

Povabilo v vodniško delo  

Vsi ostali vprašani so bili v taborniško vodništvo povabljeni s strani njihovih vodnikov, ki so 

jih, na podlagi predhodnega uspešnega taborniškega udejstvovanja tekom osnovne šole, ocenili 

kot primerne vodnike. Kot pravi Samo: »Na taboru tisto leto so me prosili, če bi bil pomočnik 

vodnika. In sem potem celi 9. razred pomagal imeti vod. Potem sem šel na vodniški tečaj v 1. 

letniku«. Podobno tudi Mina govori o spodbudi s strani starejših vodnikov: »Naši vodniki, ki so 

nas imeli, so nas kar vse poslali na vodniški tečaj. Seveda, če smo bili zainteresirani«. 

Prijateljstva, sprejetost, povezanost 

Za vse vprašane tabornike je bila za nadaljevanje taborniškega udejstvovanja in prevzemanje 

vodstvene vloge in s tem vstop v polje mladinskega dela ključnega pomena prav prijetna, 

nepozabna in zabavna izkušnja taborniškega udejstvovanja v mlajših letih, kjer so se v skupini 

počutili sprejete in povezane. Kar jih je spodbujalo k nadaljnjemu udejstvovanju in 

prevzemanju odgovornejših funkcij.  

B) Animatorji 

Povabilo prijateljev in skupine 

Podobno kot taborniki so skoraj vsi vprašani animatorji vstopili v mladinsko voditeljstvo na 

podlagi povabila prijateljev ali mladinske skupine. Dva sta vstopila v animatorsko delo izrazito 

samoiniciativno na podlagi lastnega veselja in zanimanja. Zanimiva pa sta tudi dva primera, v 

katerih je začetek udejstvovanja v animatorstvu posledica »teženja prijateljice«. Laura pravi: 

»Najprej sem šla, ker mi je Tina skoz težila, daj pridi na to, in se je ful veselila«.  

Prijateljstva, sprejetost, povezanost, koristna prostočasna dejavnost 

Kot temeljni razlog za začetek udejstvovanja v animatorstvu skoraj vsi – razen ene animatorke 

– navajajo dobro družbo, prijateljstvo in prijetno počutje v skupini. Dve intervjuvanki 

animatorstvo opisujeta kot eno od prostočasnih dejavnosti, s katero sta koristno porabili svoj 

prosti čas. Laura pravi: »Fino je tudi za prosti čas med poletnimi počitnicami, sicer nimaš nič 

za početi. Po drugi strani bi pa rad bil frej. Ampak s tem zapolniš čas in imaš dejansko kaj za 

povedat, kaj si počel poleti, ne samo, da si ležal doma in pač delal nič. Da ne zapravljaš časa«. 

Podobno tudi Maja: »Sem šla potem kot animatorka, ker sem hotela, da bi zapolnila tisti čas, 

vsaj en del poletja, da bi imela nekaj za delat, da bi imela neko druščino. In sem pač šla za 

animatorko«.  
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Direkten vstop v animatorstvo brez predhodnega udejstvovanja kot udeleženec 

Le dva od vprašanih nista imela predhodne izkušnje kot udeleženca na oratoriju, ker v času 

njunega obiskovanja osnovne šole tovrstni programi v njunih krajih še niso potekali. Kot pravi 

Davor: »Ko sem imel nekako 16 let, se je šele v našem kraju začela ideja za oratorij, prej ni 

bilo nič. Tako da sem bil od samega začetka tam«. Tudi Žan ni imel popolnoma nobenih 

izkušenj in predstav, kar zadeva animatorstvo. Takole opisuje svojo odločitev za sodelovanje: 

»Takrat še sam pravzaprav sploh nisem imel pojma, kaj je to sploh (biti animator), tudi na 

oratoriju nisem nikoli prej sodeloval. Sem rekel, glej nova izkušnja, mogoče se pa kaj naučim. 

Tako da prvič, ko se bil, sem bil v bistvu napol gledalec, napol udeleženec pomojem. Pol 

animator«. 

Zgoden vstop kot udeleženec  

Vsi ostali so imeli vsaj nekajletne izkušnje sodelovanja na oratoriju kot udeleženci, kar jih je 

tudi motiviralo pri kasnejšem udejstvovanju pri animatorskem delu. Miha pravi: »Začetki moji 

so bili taki, da ko sem bil še majhen, sem hodil najprej v  (a-kraj) na oratorij, potem sem hodil 

v (b-kraj). Potem sem šel ene dvakrat na (c-kraj). In mi je bilo vedno ful fletn. In ko sem izvedel, 

da bo v našem kraju oratorij, sem si rekel: hudo, to bom jaz takoj zraven«. 

Vstop zaradi pridobivanja kompetenc, osebnega razvoja 

Nasprotno pa Žan poudarja, da svojega udejstvovanja nikoli ni jemal kot prostočasno aktivnost, 

ampak zgolj kot odgovor na povabilo vrstniške skupine in priložnost za učenje. Neja je edina 

od udeleženk, ki pravi, da ni vstopila v animatorstvo zaradi druženja ali povezanosti v skupini, 

ampak predvsem zaradi možnosti učenja in pridobivanja kompetenc in referenc, ki jih prinašajo 

tovrstne izkušnje: »Jaz se animatorstvo grem ne iz veselja, ampak iz tega, ker vem, da lahko 

vsak nekaj da in nekaj pridobi. Jaz zrastem osebnostno in nekaj spremenim pri sebi in na 

splošno«. Pravi, da je že skoraj hotela izstopiti iz animatorskih vrst, vendar je bila izvoljena za 

voditeljico animatorjev in oratorija, kar ji je predstavljalo izziv, ki ga je sprejela.  

Prijateljstva, sprejetost, povezanost in učenje odgovornosti 

V nasprotju z Nejino nepretirano navdušenostjo nad povezanostjo v skupini Martina pravi: 

»Sem komaj čakala, da postanem animatorka, že od 9. razreda. Res takoj sem si želela priti 

zraven. Skoz je bila dobra družba, hitro sem se vklopila«. Pri tem doda, da animatorstvo »nekaj 

da in nekaj vzame« in da se moraš »zaradi animatorstva tudi odpovedati določenim stvarem«, 

ter pojasni, da bi šla v času oratorija lahko tudi na morje, »sploh v prvem tednu počitnic, ko bi 

se hotel malo sprostit iz zažurat«, a se je vseeno vedno odločila za animatorstvo. Na zanimiv 

način in nekoliko kritično na prehojeno animatorsko pot gleda Matej, ki pravi, da je v tovrstne 

vode mladinskega dela vstopil predvsem zaradi prijateljev in kolegov, pri čemer svoje prvotno 

delovanje ocenjuje še kot nedoraslo in nezrelo z besedami: »Pač nisem mel še dovolj razvitih 

in razjasnjenih stvari, kaj bi jaz dejansko v življenju počel in zakaj sem jaz dejansko prišel za 

animatorja«. Pri tem cilja predvsem na dejstvo, da je več časa in energije posvetil zabavi s 

prijatelji kot pa otrokom, za katere je bil zadolžen, kar se je z leti močno spremenilo. 

___________________________________________________________________________ 

Iz opisanega lahko pri obeh skupinah razberemo izjemen pomen prijateljskih vezi znotraj 

skupine, ki so bile tudi glavni povod za začetek udejstvovanja v mladinskem delu. V obeh 

skupinah so vprašani večinoma imeli predhodne izkušnje z udejstvovanjem v mladinskem delu  
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kot udeleženci. Le ena tabornica omenja, da pred udejstvovanjem kot udeleženka ni imela 

nikakršne predstave o poteku tovrstnega mladinskega dela, medtem ko dva animatorja pravita, 

da v primerjavi z ostalimi pred opravljanjem animatorskega dela nista imela izkušnje 

udeleženca na oratoriju. Zaradi dolgoletne tradicije taborniškega dela nekateri taborniki 

izhajajo iz družin, kjer so bili že starši taborniki in so tudi svoje otroke spodbujali k tovrstnemu 

udejstvovanju. Starši animatorjev niso bili animatorji, saj je ponovna oživitev oratorijskega dela 

stara komaj dobrih 20 let. Vseeno pa lahko govorimo o nekih značilnostih vrednot in prioritet 

družin, ki so spodbujale mladinsko animatorsko delo. Glede na drugačno strukturo in potek dela 

mladinskih skupin v različnih organizacijah je videti, da je mladinsko delo v taborništvu bolj 

formalizirano, strukturirano in hierarhično določeno, medtem ko je med animatorji hierarhični 

razvoj bolj prepuščen lastnim ambicijam in idejam.  

Obe skupini prepoznavata ne samo socialno koristno plat udejstvovanja v skupinah 

mladinskega dela, ampak se zavedata njegovega pomena za razvoj kompetenc in osebni razvoj. 

Pri čemer poudarjajo tudi, da ne gre zgolj za lastno korist, ampak tudi za učenje odgovornosti, 

včasih celo v njihovo breme za širše skupno dobro. 

Sodelujoči taborniki so večkrat prekinili svoje udejstvovanje v skupini, in sicer iz povsem 

logističnih razlogov, kot sta preselitev in pomanjkanje časa, dvakrat pa je bilo omenjeno tudi 

prenehanje opravljanja taborniškega vodništva zaradi nerazumevanja v skupini. V animatorski 

skupini znotraj zajetega vzorca sodelujočih ni bilo primera zapuščanja in vračanja v mladinsko 

delo. Omenjeni pa sta bili dve nesoglasji in razmišljanje o opustitvi dela, ki pa se je v enem 

primeru končalo s prestrukturiranjem vloge v skupini – posameznica je postala vodja oratorija. 

V drugem primeru pa se je posameznica utrdila v vodenju skupine in zavedanju, da se skoraj v 

vsaki skupini najdejo člani, ki negodujejo in delujejo razdiralno.  

Kategorija 1: Ozadje vstopa v mladinsko delo in pot mladinskega voditeljstva 

 

Taborniki  Animatorji 

Zgoden vstop kot udeleženec  Zgoden vstop kot udeleženec  

Taborništvo v družini 

(poznavanje/nepoznavanje) 

Direkten vstop v animatorstvo brez 

predhodnega udejstvovanja kot udeleženec 

Povabilo v vodniško delo Povabilo prijateljev in skupine 

Povabilo zaradi delovnih izkušenj  

Prijateljstva, sprejetost, povezanost Prijateljstva, sprejetost, povezanost 

Vstop zaradi pridobivanja kompetenc, 

osebnega razvoja 

Vstop zaradi pridobivanja kompetenc, 

osebnega razvoja 

Stik z izvenšolskimi dejavnostmi, ne zgolj 

zabava 

Učenje odgovornosti, koristna prostočasna 

dejavnost 

Večletno strnjeno sodelovanje in opustitve, 

prekinitve 
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Kategorija 2: Kompetence  

A) Animatorji 

Različne kompetence za življenje  

Obe skupini vprašanih navajata ogromno veščin, znanj, spretnosti in kompetenc, ki so jih 

pridobili skozi mladinsko delo v okviru taborništva in animatorstva in so jim že »prišle prav na 

različnih koncih«, v številnih situacijah in na številnih področjih v življenju. Zanimivo je, da je 

ena od animatork še posebno poudarila, da se je skozi animatorstvo naučila »stvari, ki se jih v 

šoli ne moreš naučiti, ampak se naučiš ene stvari, za katere se mi zdi, da se jih ne moreš naučiti, 

če ne greš sam skoznje v življenju«. Pri tem pravi, da animatorstvo omogoča ravno tovrstno 

učenje. 

Kompetence organiziranja 

Glavna kompetenca, ki jo navajajo vprašani, je veščina organizacije. Martina pravi: »Jaz sem 

se preko tega naučila, kako organizirat stvari in kako si čas razporedit, če si pač odgovoren za 

tako stvar. To mi je pomagalo pri tem. Ker tega nisem znala, ampak sem se zelo dobro naučila«. 

Pri čemer dodaja, da gre za upoštevanje tako lastnega kot skupinskega časovnega plana. Tudi 

oratorijska voditeljica Neja pravi, da gre pri tovrstnem delu predvsem za vodenje in 

organizacijo. Kot pravi: »Management pa organizacijo imamo tu. In tu se naučiš ene 

organiziranosti, dobiš vrednoto dela, potrpežljivost, izkušnje z govorjenjem z nadrejenimi, 

komunikacija z župani, župniki, ravnatelji, direktorji«. Kot mnogi drugi pove, da se je naučila 

komunikacije tako z nadrejenimi ljudmi, ki so na položajih, kot tudi s sovrstniki, soanimatorji 

in mlajšimi. Takole pravi: »Kot navaden človek, ki nima nobene poklicne kompetence oz. ne 

vem kaj, ampak moram že z njimi skomunicirat zadeve, da bomo izpeljali, kajne. To ti vse da«. 

Dodaja tudi, da se je naučila čisto »birokratskih stvari, kot so pisanje prošenj, zahval, poročil, 

vodenja financ ...«.  

Socialne kompetence 

Kompetence dela v skupini 

Naslednje pomembno področje so kompetence vodenja skupine, skupinskega dela in 

sodelovanja v skupini. Prav vsi animatorji so povedali, da so se skozi izkušnjo mladinskega 

dela naučili »vodenja« in »sodelovanja v skupini«. Matej in Maja pri tem dodajata, da je 

posebno težka naloga biti voditelj sovrstnikov in usklajevati bližino in distanco, prijateljstvo in 

delovne naloge, vzpostaviti primerno mejo med obojim. Maja pravi: »Pa že tko, če hočeš bit 

nek vodja. Da boš zgubil nek ..., mislim tista meja, med tem ali boš z njimi še prijatelj, čeprav 

si bil prej isti kot oni, ali te bojo takoj kr na enkrat mel za unga sitnega, pa tistega, s katerim se 

ne boš več pogovarjal, razen formalno o teh stvareh, z ostalimi se pa hecaš in govoriš še o 

drugih stvareh. Njemu boš pa rekel. Ne, smo se zmenil, da bomo tko naredil. Ma tko ...«. Matej 

pri tem poudari, da se ob primernem vodenju zelo hitro »vzpostavi enakovrednost v skupini ... 

Načeloma vsi vejo, da si načeloma ti v skupini ... kako bi rekel, ne šef, ampak glavni, odvisno, 

kako se sliši ... ampak vzdušje pa je popolnoma tako, da vsi lahko povejo vse. Da nihče ne bo, 

tudi če bo kaj narobe, povedal, oz. če bo, kar nekoliko ne bo prav, ne, da ne bo prav, recimo, 

če bo začel neko nekoliko svojo temo, ko bomo ostali videli, ali pač da narobe razmišlja, mu ne 

boš rekel, da je bedak. Ampak, da se ti zdi, da je to tako in tako in smo vsi v enakem krogu«. 

Številni se zavedajo pomembnosti in zahtevnosti tovrstnega delovanja in kritično ocenjujejo, 

da imajo še vedno težave s sodelovanjem v skupini in da bi tovrstno veščino še lahko izboljšali. 
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Matej, Maja, Žan in Neja pravijo, da se zavedajo pomena sodelovanja v skupini ali s 

soanimatorjem, a pravijo, da imajo včasih težave s tem, da želijo imeti popolni nadzor nad 

dogajanjem, da obvelja njihova ideja, želijo biti glavni ali imeti veliko pozornosti in težko 

zaupajo drugemu. Kljub temu pa se zavedajo, da lahko skupaj naredijo veliko več kot zgolj 

posamezniki. Kot pravi Neja: »Vsak posameznik je pomemben, vendar skupaj lahko premikamo 

gore«. 

Žan pravi, da se je skozi animatorstvo naučil, kako podati informacijo, da jo lahko drugi sprejme 

in razume. Kot pravi, jo moraš podati tako, »ne da je tebi jasna, ampak da je njemu jasna«, kar 

pomeni posredovati informacijo na način, ki je drugemu razumljiv in primeren njegovi starosti, 

razvoju, izobrazbi in izkušnjam. Podobno tudi Neja poudarja pomen podajanja povratnih 

informacij, »uporabe refleksij«, izmenjave mnenj in stalne komunikacije med animatorji z 

namenom izboljšanja programa, lažjega delovanja in tudi boljših medsebojnih odnosov. Pravi, 

da pred animatorstvom ni bila vajena dajati iskrenih povratnih informacij. Takole pravi: »Fora 

je, da prej nikoli ne bi šla v to, da bi popravljala enega človeka ... nikoli ne bi še naprej rekla, 

tole je pa treba še popravit. Tako, da to se sedaj učim, kako nekomu povedat, da nekaj ni dobro 

naredil, oz. na kakšen način mu to povedat«. Medtem ko se Neja uči dajati negativne povratne 

informacije, Matej pravi, da je odkril, da je imel težave z dajanjem pozitivnih in spodbudnih 

povratnih informacij, ker je vedno sporočil samo tisto, kar ni bilo v redu, ne pa tudi tisto, kar je 

bilo dobro. Matej: »Niti človeku ne poveš, da je koncept dober, ti sam pri sebi misliš, aha, vredu, 

ampak tole, tole in tole ... na koncu pa izpade, ej tole je totalno bedno, daj mi nekaj drugega. 

To je ena stvar, ki sem jo opazil pri sebi, da ni ravno kul. Moraš najprej človeku povedat, da je 

kul. oz. ga pohvalit, ampak da bi bilo precej bolje, če še tole in tole izboljša«. 

Animatorja Matej in Žan izrazita pomen »mehkih veščin« oz. medosebnih veščin za uspešno 

delovanje v življenju, še posebno na področju zaposlovanja, o katerem bomo več povedali v 

nadaljevanju. Tako onadva kot številni drugi pravijo, da so se skozi animatorstvo naučili 

poslušati, sprejemati mnenja, graditi odnose, sklepati kompromise, razreševati konflikte, se 

dogovarjati, pogovarjati, vzpostavljati dialog. Matej pravi: »In je res ... zelo veliko ti da ..., 

sploh mladi ti dajo veliko, kako se dialog vzpostavlja«. 

Kompetence vzpostavljanja stika in motiviranja 

Prav vsi vprašani poudarjajo, da so pridobili kompetence dela z ljudmi, predvsem z otroki. 

Laura opisuje svojo izkušnjo: »Prej nisem imela stika z njimi (z otroki) in sem videla ... aha, 

otrok ni samo ful fleten, ful dobr, ampak da so tudi otroci, ki so problematični in moraš priti 

tudi do njih, meni je bilo to vedno zelo blizu«. Tudi drugi animatorji navajajo številne 

pridobljene veščine dela z otroki. Martina pravi, da je skozi animatorstvo spoznala številne 

metode za delo z otroki in tudi različne tehnike ohranjanja zbranosti in discipline v skupini. V 

zvezi s tem Laura celo dodaja, da je jasno, da vsakdo ne more opravljati tovrstnega dela. Maja 

pravi, da se je naučila, kako motivirati in voditi otroke, in da je spoznala, da »se otroci največ 

naučijo prek dela, da konkretno nekaj delajo s svojimi rokami, ko se učijo skozi likovno, 

glasbeno, plesno ali dramsko umetnost«. Davor in Laura omenjata tudi, da sta se pri delu z 

avtoriteto naučila »vzpostaviti avtoriteto«. Pri tem Matej dodaja, da je spoznal, da se »naučiš, 

da pač samo s trdo roko oz. to ne gre nikamor«. V zvezi z avtoriteto je zanimiva Laurina opazka, 

ko pravi, da je tekom animatorskega dela opazila, da imajo moški animatorji veliko večjo 

avtoriteto kot ženske in jo lažje vzpostavijo. Pri čemer Davor na podlagi animatorske izkušnje 

celo pravi, da »ženske ne znajo vzpostavit avtoritete«, kadar pa jo imajo, izpadejo »tečne in 

zatežene v očeh vseh«. 
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Praktične veščine  

Davor je izpostavil, da je prav skozi izkušnjo animatorstva prvič stopil na oder in pričel z 

dramsko igro. Takole pravi: »Pa mogoče ne da sem se kaj naučil, ampak da sem dobil neko 

priložnost. Preboj. Sploh nisem nikoli razmišljal, da bi kdaj karkoli, kjerkoli igral. Npr. da bi v 

KUD-u igral sploh nisem nikoli razmišljal, ampak sem igral tam pri oratorijski igri in sem 

posledično prišel do KUD-a«. 

Številni animatorji kot npr. Miha, Davor, Martina idr. pravijo, da so se s pomočjo animatorstva 

izurili v improvizaciji. Miha pravi: »Naučil sem se, da lahko nekaj izpelješ, tudi če nisi do 

potankosti pripravljen«. Neja govori o iznajdljivosti in prilagodljivosti in pravi: »Moraš se 

prilagodit, včasih popustit svoje stvari in ... nisem samo jaz ... naj še on nekoliko oz. kakorkoli«. 

Animatorji izpostavljajo tudi nekaj konkretnih veščin, ki so jih pridobili tekom svojega 

udejstvovanja, in sicer: postavljanje šotora, petje, učenje iger, ples, ločevanje odpadkov, 

izboljšanje kreativnosti skozi ustvarjalne delavnice, poznavanje in uporaba različnih kreativnih 

tehnik, npr. »servietna«, »origami«, »mozaik« ..., izboljšanje fizične kondicije, orientacije. 

B) Taborniki 

Kompetence organiziranja 

Tudi taborniki pravijo, da so skozi taborništvo pridobili veliko spretnosti, veščin in kompetenc. 

Tadej pripoveduje: »Pridobil sem ogromno, ogromno znanja, kar s pridom uporabljam« in 

dodaja, da mu pridobljeno znanje služi na različnih področjih v življenju. Podobno kot 

animatorji tudi taborniki navajajo organizacijo in veščine vodenja skupine kot temeljne 

kompetence, pridobljene z vodniškim delom. Citirali bomo Samove besede, ki povzemajo 

sporočila tudi ostalih vprašanih. Takole pravi: »Predvsem v organizacijskem smislu se mi zdi, 

da imamo tu tudi en velik korak«. Kot pravi Živa, gre za »organiziranje dogodkov, 

organiziranje akcij, postavljanje scene, vse, kar se tiče od ideje in brain storminga do prevoza 

tja, hrane ...«. Na kratko bi lahko rekli od ideje do izvedbe. Kar pomeni od »obveščanja za 

akcijo ..., organizacije prostora« do tega, »da moraš obvestiti policijo, prijaviti, koliko ljudi je, 

narediti finančni plan, zbirati denar, pisati poročila, da si dobil denar ... noooo, joj, birokracija, 

papirji... Potem ... sestavit program, potrebščine, ki jih potrebuješ za program; izračunat, 

koliko ljudi bo, ocenit, koliko ljudi bo približno prišlo od tvoje populacije, koliko ljudi 

pričakuješ, da bo prišlo ...«. Gre torej tako za programsko kot tudi tehnično načrtovanje 

dogodka vključno z vodenjem administracije in financ. Poleg tega Samo navaja, da se je naučil 

tudi »organizacije časa«. Pravi, da si sedaj po izkušnji taborništva zna bolje »razporedit čas«. 

Prav tako tudi Živa pravi, da ji je taborništvo »dalo pogled na to, koliko določene stvari vzamejo 

časa, koliko časa potrebuješ za priprave na to«, in dodaja: »Nisem več tako zaletava, kot sem 

bila. Včasih sem bila zelo zaletava in sem mislila, to je čisto preprosto, to lahko kamot 

organiziraš in vse to. Sedaj imam nekoliko realnejšo sliko, koliko časa, materiala, denarja in 

ljudi potrebujemo«. Kar ji pomaga pri nadaljnjem planiranju akcij in dogodkov, »da si ne 

nakoplje preveč«, saj pozna svoje, časovne in druge meje. 

Socialne kompetence 

Kompetence dela v skupini 

Sanja tako kot še mnogi drugi navaja kot temeljne pridobljene kompetence »vodenje skupine«, 

»sodelovanje v skupini« in uporabo »mehkih veščin«. Pri tem navaja predvsem to, da se je 
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»naučila bolj z nenasilno komunikacijo stvari povedat«. Kot pravi, se je naučila tudi 

»komunikacije v stresnih situacijah, stress managementa«. Tudi Samo pravi, da se pri 

tabornikih naučiš, »da znaš precenit situacijio, preden začneš paničarit. Ker se mi zdi, da smo 

tudi pri tabornikih včasih potisnjeni v situacije, ki so nepredvidljive«. Na zanimiv način se izrazi 

Živa, ki pravi, da se je naučila tudi »predvidit nepričakovano«. Pri tem cilja na pomembnost 

zavedanja, da se lahko zgodi marsikaj. Zato že vnaprej predvideva nekatere situacije, do katerih 

lahko pride, od nepredvidenih vremenskih pojavov do zapletov v skupini, ter se vedno zaveda, 

da vsak trenutek lahko pride do nepredvidene situacije in da bo nanjo morala na primeren način 

odreagirati, tudi če se z njo morda še ni srečala. Mina dodaja, da ko imaš za seboj nekaj izkušenj 

in »da[š] čez neke izzive« ter si pri tem uspešen, se v nadaljevanju tudi z drugimi, težjimi izzivi, 

ki prihajajo v življenju, »lažje spopadeš« in »ne potrebuješ več toliko opore«. Podobno kot 

Matej in Maja pri animatorjih tudi Mateja pri tabornikih glede vodenja skupine pravi, da je 

najtežja naloga, ki jo je sicer na podlagi izkušenj osvojila, kako »biti voditelj svojim vrstnikom, 

uveljaviti se pri vrstnikih, da te poslušajo, in vzpostaviti avtoriteto in spoštovanje ter jim biti na 

nek način še vedno blizu kot vrstnik«. Pri tem poudarja, da tovrstne odnose omogoča le 

taborništvo, ker se vzpostavi posebna vez med voditelji in otroki, ker »grejo za dlje časa 

nekam« in »tam prenočijo«, »kar je drugače od odnosov v šoli«. Poleg tega navaja, da se je 

naučila sodelovanja z različnimi generacijami, pri čemer kritizira šolo, da je to »edino 

nenaravno okolje, kjer smo ločeni po starosti. Povsod drugje se generacije mešajo. Taborniki 

so eno naravno okolje naravnega sožitja in medgeneracijskega povezovanja«. Ula in Samo 

pravita, da sta se skozi  mladinsko voditeljstvo naučila »timskega dela«, kar Samo opiše kot to, 

»da znaš delovat skupaj z ekipo in znaš ..., da nimaš tistega občutka, da si sam, ampak da znaš 

delovat z ljudmi v ekipi, jih poslušat in sprejeti tudi drugo mnenje in se znati prilagodit«. Ula 

pravi, da se je skozi sodelovanje v skupini naučila predvsem, da lahko vsak »pomaga drugemu« 

in da se »drug od drugega lahko učimo«, glede na posamezna področja, ki jih posameznik 

obvlada. Živa pravi, da jo je taborništvo »izoblikovalo predvsem v kontekstu z učenjem. Ne kot 

predavanje, ampak predajanje znanja na različne načine«, pri čemer navaja pridobitev 

didaktičnih in pedagoških kompetenc posredovanja znanj in učenja. 

Kompetence vzpostavljanja stika in motiviranja 

Kar 6 tabornikov pravi, da so se izurili v javnem nastopanju. Tadej celo pravi, da se je kot 

piarovec pri tabornikih izuril v »stikih z javnostjo«. Mina in Tadej pravita, da sta skozi 

mladinsko delo »izgubila strah pred javnim nastopanjem« pred množicami. Pri tem Mateja in 

Mina izpostavljata predvsem kompetenco »dela s starši«. Tadej dodaja, da se je poleg tega izuril 

v »komunikativnosti« ter naučil »dela z otroki, pionirstva in prve pomoči«. Še trije vprašani 

pravijo, da so pridobili kompetenco dela z otroki, česar prej niso znali oz. so  mislili, da ne 

znajo, npr. »Ah, jaz itak ne znam z mulci delat«, kot Sanja opiše svoje razmišljanje ob vstopu 

na vodniško pot. Živa pravi, da se je naučila »brati ljudi, brati otroke« in »da v bistvu že vidiš, 

da je nekaj narobe«. Ula pravi, da se je naučila predvsem, »kako da se otroke da učiti stvari na 

zelo lušten način. Da se vse prek prakse, vse iz njihove motivacije na njihove pobude«. Tudi 

Živa pravi, da se je naučila, »kako jih [otroke] motivirat, da se bodo kaj naučili in kaj naredili«, 

ter pri tem poudarja, da se je s tovrstnimi izkušnjami naučila tudi »kako reči ne in stati za tem«. 

Samo meni, da se je naučil dela z ljudmi v smislu, da ga ni več strah pristopiti k različnim 

ljudem. Tako pravi: »Ker je [taborništvo] vseeno delo z ljudmi, da mi je prebilo ta led, da pač, 

dostopnost do ljudi, da te nihče ne bo pojedel, če boš do nekoga dostopil, pristopil«.  
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Praktične veščine 

Tadej pravi, da se je prav »pri tabornikih navdušil za fotografijo«, kar ga je »potem prineslo 

tako daleč«, da jo je »kasneje tudi poklicno uporabil« in sedaj predstavlja neko »pristransko 

dejavnost v življenju«, pri kateri uživa in lahko ob tem še kaj zasluži. 

Taborniške veščine 

Pozabiti ne smemo tudi »taborniških veščin«, ki so jih naštevali skoraj vsi sodelujoči. Vezave 

vozlov, »uporaba različnih orodij«, kot so nož, sekira, žaga, postavljanje in kurjenje ognja, 

orientacija, tako po zemljevidu s kompasom kot tudi orientacije v mestih, kar jim zelo koristi 

»na potovanjih s prijatelji«, pravita Bojan in Mina. Potem so tu še »poznavanje vremenskih 

pojavov«, rastlin v gozdu in njihove uporabe, življenje v naravi, postavljanje različnih objektov 

v naravi – bivakov in drugih »pionirskih objektov«. Živa pravi, da se je naučila kuhanja za 

veliko ljudi. Bojan pravi, da je pridobil tudi telesno kondicijo ter ročne spretnosti. Živa je 

omenila tudi poznavanje 12 taborniških zakonov, ki delujejo kot smernice, ki ji opiše sledeče: 

»To so vodila, po katerih se taborniki ravnamo, zato da je naše delovanje optimalno in da 

vzgajamo samostojne, odgovorne, iniciativne ne tabornike, ampak dejansko državljane. 

Družbeno odgovorne«. 

___________________________________________________________________________ 

Pridobljene kompetence v obeh skupinah mladinskega dela so si zelo podobne, kar kaže in 

potrjuje temeljno univerzalnost mladinskega dela, ne glede na specifičnost organizacije, v 

okviru katere se mladinsko delo odvija. Obe skupini poudarjata življenjsko uporabnost 

pridobljenih veščin.  Prav tako obe skupini na pomembno mesto postavljata pridobitev 

kompetenc, ki zadevajo organizacijo. Na področju socialnih kompetenc so taborniki pri delu v 

skupini bolj poudarili kompetenco upravljanja s stresom, medtem ko so animatorji večjo težo 

namenili pomenu povratnih informacij. Prisotnih je nekaj manjših razlik na področju praktičnih 

veščin, kjer so opazne specifike posamezne skupine mladinskega dela. Podrobnejša primerjava 

se nahaja v tabeli. 
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Kategorija 2: Kompetence  

 

Taborniki Animatorji 

Različne kompetence za življenje  

 uporabnost na različnih področjih v 

življenju 

Različne kompetence za življenje  

 lastne izvenšolske izkušnje 

Kompetence organiziranja 

 veščine organizacije 

 veščine komunikacije 

 vodenje, upravljanje 

 vodenje financ 

 upravljanje s časom 

 načrtovanje, predvidevanje 

Kompetence organiziranja 

 veščine organizacije 

 veščine komunikacije 

 vodenje, upravljanje 

 vodenje financ 

 upravljanje s časom 

 

Socialne kompetence 

 kompetence dela v skupini: vodenje 

skupine, sodelovanje, nenasilna 

komunikacija, komunikacija v 

stresnih situacijah, upravljanje s 

stresom, soočanje z izzivi 

 kompetence vzpostavljanja stika in 

motiviranja: vzpostavitev avtoritete 

in spoštovanja, medgeneracijsko 

sodelovanje, timsko delo, pomoč, 

medsebojno učenje, posredovanje 

znanja, učenje učenja, delo z otroki,  

starši 

Socialne kompetence 

 kompetence dela v skupini:  

vodenje skupine, sodelovanje, 

podajanje povratnih informacij, 

refleksija, poslušanje, sprejemanje 

mnenj, gradnja odnosov, sprejemanje 

kompromisov, razreševanje 

konfliktov, dogovarjanje, 

vzpostavitev dialoga 

 kompetence vzpostavljanja stika in 

motiviranja: otroci, starši, nadrejeni; 

vzpostavljanje avtoritete 

Praktične veščine  

 prva pomoč 

 pionirstvo 

 fotografija 

 javno nastopanje, stiki z javnostjo, 

 taborniške veščine: vezava vozlov,  

uporaba orodij, postavljanje in 

kurjenje ognja, orientacija, 

poznavanje vremenskih pojavov, 

rastlin, postavljanje objektov v naravi 

 kuhanje 

 fizična kondicija 

 ročne spretnosti  

 poznavanje taborniških zakonov 

 

Praktične veščine  

 dramska igra 

 improvizacija 

 postavljanje šotora 

 petje 

 učenje iger 

 ples 

 ločevanje odpadkov 

 razvijanje kreativnosti 

 poznavanje ustvarjalnih tehnik 

 fizična kondicija 

 orientacija 



59 

Kategorija 3: Osebni razvoj 

A) Taborniki 

Kontinuiteta razvoja  

Sodelujoči v večini odgovarjajo, da tekom mladinskega dela pri sebi niso opazili sprememb, 

ampak jih vidijo šele sedaj, ko jih kdo spomni nanje in jih spodbudi k razmišljanju o tem. Bojan 

pravi: »Tako je ... ima določene stvari. Določene stvari se spremenijo, če nekaj delaš. Ne vem, 

kako bi točno povedal. V bistvu je precej, kako bi rekel, podzavest, se mi zdi. V smislu, da veliko 

delaš skupaj, tudi v skupini in se tudi med seboj povežeš«. Nekateri pravijo, da jih je taborništvo 

tako zaznamovalo, da niti ne vidijo sprememb oz. o njih ne morejo govoriti, ampak to jemljejo 

kot dejstvo, da so z njim rasli, se razvijali in se ne želijo poglabljati v to in razmišljati, kaj je 

drugače, ker se jim to zdi popolnoma običajen proces. Mina pravi: »Ne vem, če mi je kdaj kaj 

spremenilo, ker sem že od drugega razreda s tem in sem se preko taborništva nekako učila 

življenja«. Tadej pogovor celo napelje na primerjavo in pravi: »Nočem sedaj govorit, kaj bi se 

zgodilo, če ne bi bil pri tabornikih. Takrat so me taborniki potegnili notri in to je to«. Večina 

sodelujočih raje kot o spremembah, ki naj bi jih prineslo ukvarjanje z mladinskim delom v 

njihovo življenje, govori o tem, da je to njihov način življenja. »Taborništvo je del življenja«, 

»taborništvo je način življenja«, »enkrat tabornik, vedno tabornik« in še druge podobne besede 

so bile večkrat slišane v intervjujih. Veliko si jih niti ne predstavlja življenja brez taborniške 

izkušnje, saj jih je tovrstno mladinsko delo tako močno zaznamovala.  

Spremembe v odnosu do sebe 

Živa pravi, da je z vodenjem skupine »močno zrasla«, se naučila »reči ne in stati za tem« ter 

motivirati otroke, »da se bodo kaj naučili in kaj naredili«. Bojan o tem, kaj bi brez taborniške 

izkušnje, pravi: »Morda tudi ne bi znal pogledati stvari iz toliko zornih kotov. Recimo sem tudi 

vodja tečajev, kjer skušamo spodbujati kreativnost in razmišljanje izven okvirjev. S tem pridobiš 

tudi neko opcijo, da neko stvar uporabiš na čim več načinov. Da nisi tako ozkogled, ampak da 

skušaš čim širšo sliko zajet. In meni je to pomagalo že v večih stvareh. To sem sigurno pri 

tabornikih vsaj razvil, če ne že pridobil«. 

Sanja pravi: »Ko sem se pridružila tabornikom, sem bila precej kolerična, direktna. Če mi je 

šlo kaj na živce, sem direkt povedala. Kar je na nek način lahko zelo nasilno izpadlo. Tako da 

sedaj sem se naučila z bolj nenasilno komunikacijo stvari povedat. Malo bolj zadihat, ko je 

kakšna situacija, ko bi rada povedala kaj neprimernega. Tako, da se mi zdi to ena velika stvar«. 

Pravi, da je  zelo ponosna, da je naredila »velik preskok v čustveni inteligenci in samokontroli«. 

Velika večina vprašanih pravi, da so skozi izkušnjo taborništva pridobili večje »samozaupanje« 

in oblikovali boljšo samopodobo. Mateja pravi, da je na podlagi uspešno izpeljanih projektov 

in akcij postala »bolj samozavestna. Mina meni, da se zaradi izkušnje taborniškega vodništva 

počuti »bolj sposobno v vseh stvareh«, ki jih počne. Sanja trdi: »Taborniki ti dajo eno okolje, 

kjer je vedno polno izzivov«. Sama se je spopadala z izzivi, za katere je sprva mislila, da jih ni 

sposobna opraviti, vendar nadaljuje z besedami: » ... ko se soočiš z izzivom, vidiš, da ne glede 

na to, kako težak je izziv, vedno nekako izpelješ. In to je neko zaupanje, da ne glede na to, koliko 

je kakšna situacija huda. Da pač ... prideš do tja, kamor želiš.« Podobno o sebi pripoveduje 

tudi Samo: »Dosti manj sem v sebe zaupal prej kot sedaj. Misim, da ti da to, ko začneš z nekimi 

projekti, pa ti neki projekti uspejo«. Bojan pravi, da je s pomočjo izkušenj pri tabornikih 

»izgubil strah pred novim«, ker je »že marsikdaj moral kakšno stvar začeti iz nič«. Podobno 

tudi Mina pravi, da se zaradi že pridobljenih izkušenj pri tabornikih ne ustraši več izzivov, ki ji 
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pridejo v življenju naproti. Takole pravi: »Tudi kakšnih težjih izzivov, ki prihajajo v življenju, 

se pač ne ustrašiš, ker veš, da si dal že nekaj čez. Tudi, če je bila tista čisto osnovna stvar, če si 

že nekaj dal, da se lahko spopadeš s tem oz. da se ne bojiš teh večjih izzivov, ki ti pridejo v 

življenju, ker veš, da si že imel neko izkušnjo s tem. Sploh ko si bil toliko mlajši«. Zato pravi, da 

ji ni več težko prevzemati različnih nalog, ker zaupa vase in ima za seboj že toliko uspešno  

»odvodenih projektov« in se zaveda, da bo izpeljala tudi naslednjega, ki bo prišel. Tudi Sanja 

pripoveduje, da je preko vodenja skupine »veliko pridobila tudi na samozavesti«. Mina pravi, 

da jo je v primerjavi z ostalimi vrstniki taborništvo oblikovalo v »bolj samostojnega« in »bolj 

praktičnega človeka« že v zgodnjih letih. 

Spremembe v odnosu do drugih 

Prevlada skupnega dobrega nad trenutnimi osebnimi interesi 

Sanja meni, da se tega lahko naučiš pri tabornikih, ker »postaviš cilj pred sebe, ker ti je toliko 

pomemben, ker čutiš to poslanstvo organizacije, da nisi ti vedno center pri vseh odločitvah«. 

Na zanimiv način pove, kako je od osredotočenosti nase prešla na zavzemanje za skupno dobro. 

Pravi, da je bila »v srednji šoli centrirana samo nase«, in dodaja: »Si delal stvari samo zase in 

definitivno ti taborništvo da možnost, da nekoliko pogledaš čez ta svoj lastni mehurček. In te 

motivira, da greš morda kdaj tudi v svojo škodo, da stvari funkcionirajo.« Pri čemer dodaja, da 

po izkušnji taborništva mnogo bolj opaža, kaj se dogaja v okolici, da so ji vse »bolj pomembni 

ljudje« in da je »začela uživat v delu z ljudmi«. Poudarja, da se sicer zaveda, da je v najstniških 

letih značilno, »da malo bolj dojemaš svet preko sebe kot središče sveta. Potem ko odraščaš, je 

logično, da se širi«. Vendar v nadaljevanju doda, da se ji zdi, da tudi sedaj v primerjavi s svojimi 

vrstniki vidi »več kot samo svoje življenje«. Pravi, da tudi izven tabornikov sanjari o 

»ustvarjanju boljšega sveta«, kar je temeljno vodilo tabornikov. 

Večanje odgovornosti 

Večina tabornikov pravi, da so postali bolj odgovorni. Mina meni, da se je »zaradi tabornikov 

bolj zavedala odgovornosti«, ki jo je imela. Trdi, da se kot tabornik postopno vse bolj znaš 

»spopasti z odgovornostjo« in se je vse bolj zavedaš, kar pojasni z besedami: »Saj lahko se ti 

[spopadaš z odgovornostjo], če nisi tabornik, pa si dobil neko odgovornost, pa se nisi zavedal, 

kaj je to, uno, tretje. Pri tabornikih, pa sploh po vodniškem tečaju si pa vedel, kaj ta 

odgovornost. Kaj se pričakuje od tebe«. Tudi Samo pravi, da je skozi izkušnjo taborništva 

pridobil »občutek odgovornosti«, v smislu da se »zavedaš, da nimaš samo pravic, ampak so 

odgovornosti tudi«. Meni, da mu je to »precej vzbudilo tudi vzročno-posledično mišljenje«. Pri 

čemer navrže, da gre za več kot to, da se »zavedaš posledic svojih dejanj, ampak želiš narediti 

nekaj več, nekaj za druge«. Takole nadaljuje: »Ker se mi zdi, da se tukaj ta potreba pri 

tabornikih, da delaš nekaj za skupno dobro ... Da mogoče ne bo za tebe v prvi vrsti, v prvem 

roku najboljša stvar, ampak bo konec koncev za vse skupaj«. Zanimivo je, da vprašani ne 

uporabi izraza dolžnost, ampak potreba po delanju skupnega dobrega. Očitno gre torej za 

razvijanje čuta za skupno dobro, ki ni nekaj prisiljenega in vsiljenega, ampak nekaj, kar je 

očitno v človeku, kar Samo poimenuje potreba. Sanja tovrstno odgovornost in potrebo lepo 

opiše z besedami: »Da naredimo nekaj več kot to, da samo živimo in grabimo stvari zase, ampak 

da ko pride tvoj čas, da imaš občutek, da si nekaj dobrega naredil. Da nisi živel samo zase, 

ampak da si naredil nekaj dobrega tudi za druge«. Tudi Bojan dodaja, da je s taborništvom 

pridobil odgovornost »tako do sebe, da če si nekaj zadaš, da poskusiš to izpolnit, in do raznih 

projektov ... Da se za tisto stvar zavzameš in poskrbiš, da je dodelana«. 
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Pogled na otroke, strpnost in potrpežljivost 

Živa pravi: »Taborniki so mi odprli čisto drugačen pogled na otroke in na njihove sposobnosti«, 

pri čemer dodaja, da je občutek za otroke sicer imela že prej. Meni, da je »začela bolj cenit 

majhne stvari« in »postala bolj strpna in potrpežljiva«. Samo pridobitev tovrstne lastnosti opiše 

sledeče: »Potrpežljivost v smislu, da ne skočiš na oz. do nekih spoznanj. Da znaš poslušat ljudi 

in da tudi drugo mnenje upoštevaš. Ne zdi se mi, da se imel to prej [pred izkušnjo taborništva]«. 

Mina pravi, da se je naučila »sprejemati ljudi«, kar na podoben način izrazi tudi Tadej, ko pravi, 

da se je naučil »odprtosti do drugih«. Živa meni, da se je s sodelovanjem v skupini naučila, 

»kako na prijazen in korekten način podati kritiko in kako doseči izboljšave«. Pravi, da se je 

sčasoma začelo spreminjati to, da ni več »preveč pričakovala od otrok« ter ni več tako velik 

»perfekcionist do drugih«, vendar dodaja, da do sebe ostaja zelo kritična in zahtevna. Podobno 

tudi Sanja v zvezi s perfekcionizmom pravi: »Predno sem prišla k tabornikom, se mi je zelo 

grozno zdelo povedati, da česa ne znam. Zdelo se mi je, da moraš biti popoln in pri tabornikih 

ugotoviš, da ti ni treba biti popoln, da smo vsi ljudje, da kakšnih stvari tudi ne znamo in me ni 

strah tega priznat. Ni me strah priznati, če sem naredila napako. In tudi sedaj se mi zdijo napake 

priložnost za učenje«. Tudi Živa pravi, da se je veliko »naučila iz napak«, posebno pri delu z 

otroki, ko npr. pravi, da jim je »nekaj obljubila«, potem pa ni izpolnila, ker je »pozabila« ali ni 

mogla izpolniti, ker je rekla prehitro in so se stvari spremenile.  

Postavljanje meja 

Poleg prijetnih in pozitivnih sprememb so se nekateri tekom mladinskega dela spopadali tudi s 

težavnimi obdobji. Dve tabornici ob izkušnji vodništva omenjata izgorelost. Živa pravi, da je 

zaradi »pomanjkanja vodstva«, ki je, kot trdi, pogost problem v mladinskih organizacijah, 

»čisto izgorela«. Tudi Sanja se je soočala s podobnimi težavami. Pravi, da ji je veliko težavo 

predstavljalo vprašanje postavljanja meje med »mladinskim delom in znanostjo«, lahko bi rekli 

študijem v njenem primeru. Pripoveduje, da se ji je predvsem v zadnjem letu dogajalo, da je 

»zaradi vizije [organizacije]« in »postavljanja cilja pred sebe« »mogoče kdaj pozabila nase«. 

Z zanosom je opravljala taborniško delo, zaradi česar ji je zmanjkalo časa za opravljanje 

študijskih obveznosti, v njenem primeru za pisanje magistrske naloge. Ob tovrstni izkušnji 

poudarja, da se je potrebno zavedati, da je »ena meja, do katere greš, in da ne smeš pozabit 

nase«, ter dodaja, da je nevarno skupino vedno postavljati pred sebe, saj pregoriš, kar se ji je 

tudi zgodilo. 

Spremembe v odnosu do sveta 

Sprejemanje drugačnosti, zavedanje raznolikosti vrednot 

Živa pravi, da po izkušnji vodniškega taborniškega dela mnogo bolj sprejema drugačnost kot 

jo je prej. Trdi, da je začela »sprejemat različne vrednote in jih skuša razumeti« ter da jih na 

vsak način skuša sprejeti, tudi če jih ne razume. Pri tem poudarja, da »ne vsiljuje svojih vrednot 

drugim«, po drugi strani pa skuša »ostati zvesta sama sebi« in pravi, da če ji neka stvar ni všeč, 

je ne bo »kar tako vzela za svojo«. Meni, da sedaj veliko bolj sprejema različnost, in se zaveda, 

da so »različne vrednote del sveta«. Dodaja, da sedaj bolj sprejema drugačnost in drugačne 

poglede na svet, »dokler se ne ubadajo z mano«, in v nadaljevanju obrazloži, da je svoje 

udejstvovanje pri tabornikih zaključila prav zaradi različnih vrednot v vodstvu, ker se ji ni zdelo 

»fer, kako lahko nekdo, ki dela malo ali nič, dobi enake bonitete, kot tisti, ki dela veliko«. Pravi, 

da je zaradi razlik v starosti prihajalo do razlik v interesih, pri čemer se ji je nesmiselno zdelo 

vztrajati v okolju, kjer sta vladali velika »napetost« in »negativna energija«. Dodaja, da bi se v 

primeru dobrih odnosov potrudila in vztrajala, tako pa se je odločila za izstop iz taborništva. 

Sicer ob splošnem pregledu prehojene taborniške poti meni, da je pri tabornikih »veliko dobila«, 
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kar ji je sicer »vzelo ogromno časa«, ampak pravi, da je »uživala v tem« in da je »bilo čisto 

vredno«. 

Odprtost do različnosti in zavedanje podobnosti vrednot med taborniki 

V povezavi z odprtostjo do ljudi tudi Ula pravi, da je z izkušnjo mladinskega dela pri tabornikih 

postala še bolj odprta, saj meni, da »še posebno taborniki sprejemajo vsa verstva, vse 

nacionalnosti in vse in je fino, ker spoznaš res različne ljudi, ampak nas ena stvar tako močno 

povezuje, da se ti sploh ne zdi, da smo si različni v čemerkoli«. Podobno Mateja govori o 

»taborniških vrednotah« in pravi: »Tudi če smo si vsi različni, se te razlike ne vidijo, ker nas 

vežejo podobne vrednote, kot so mir, želja po ustvarjanju boljšega sveta, sobivanje z naravo, 

spoštovanje narave«. Tudi Mini se zdi, da so taborniki »bolj odprti in prilagodljivi« v 

primerjavi z ostalimi in »nimajo težav se spopasti z vsem, kar pride v življenju nasproti«.  

Tadej pravi, da je raznolikost izkusil na svetovnem jamboreeju (tj. taborniško/skavtsko 

srečanje). Deloval je v vasici »faith and belief center«, kjer so bila, kot pravi, »predstavljena 

vsa verstva« sveta in »so se predstavila in prikazala svojo vero«. Seveda ne gre za popolnoma 

vsa verstva na svetu, ampak za veliko različnih veroizpovedi. Kot pravi, se prej sicer ni imel za 

»zaplankanega«, ampak je imel neke svoje predstave o določenih verstvih, dokler ni »to tam v 

živo videl in spoznal ljudi in spoznal osnove njihove vere«, s čimer si je razširil obzorje (v 

nasprotju s prej omenjeno »zaplankanostjo«). Pravi, da si predstave o tem »prej ne moreš 

naredit, razen kar prečitaš v medijih« in dodaja: »Prišel sem do ene nekoliko drugačne 

predstave, o tem, da moraš drugače razmišljat in drugače sprejemat. Je pa bilo zanimivo tistih 

12 dni na jamboreeju, 40.000 ljudi, iz vseh verstev iz vsega sveta, nobenih težav, nobenih 

izgredov, nobenih prepirov, nobenih kraj, prav ničesar, samo prijatelji, kogarkoli si srečal. Je 

res en tak res edinstven občutek«. Kar kaže na edinstveni taborniški duh prijateljstva in 

sodelovanja, bi lahko rekli. Tudi Živa pravi, da je pri tabornikih postala »bolj odprta za 

različnost«. Razloži, da je imela v skupini priseljenca, ki ni razumel slovensko in da se ji pred 

10 leti, ko še ni bila pri tabornikih, najbrž »ne bi dalo ubadat z njim« in bi jo »to čisto odvrnilo«, 

sedaj pa je bila »veliko bolj odprta« in je »skušala na različne načine razložiti kako in kaj«. 

Aktivno državljanstvo 

Tadej pripoveduje, da ga je taborništvo nedvomno oblikovalo v aktivni participaciji in 

državljanstvu: »Taborništvo te itak uči, da si aktiven državljan, da znaš razmišljat s svojo glavo. 

Da sprejemaš drugačno, da znaš reagirat«.  

Duhovni razvoj 

Bojan je edini izmed tabornikov, ki v zvezi z osebnim razvojem skozi taborništvo omenja tudi 

duhovni razvoj, ki ga razlaga predvsem v smislu skupinskega duha skupine, povezanosti in 

razvoja pripadnosti skupine, pri čemer uporabi besedo »podzavest«, kar obrazloži z naslednjimi 

besedami: »Zamisliš se o določenih stvareh, o katerih se sicer morda sploh ne bi. Ravno glede 

tega, glede pripadnosti in povezanosti in take zadeve. Verjetno bi drugače gledal, če ne bi bil 

tabornik«. Pravi, da duhovnega razvoja pri tabornikih ne povezuje z religijo, ampak »da v bistvu 

sam pri sebi prideš do nekega smisla oz. marsikaterih drugih stvari. Mislim, da se tu malo bolj 

povežeš z naravo in se gibaš in prideš do nekega spoznanja, da ni vse ravno samoumevno in da 

so vse stvari povezane in na ta način«. Dodaja, da se preko taborništva človek poveže s seboj 

in drugimi, pri čemer poudarja predvsem pomen samorefleksij, do česar ga je pripeljala redna 

praksa refleksij in evalvacij pri skupinskem delu, ki so, poleg osebne rasti, bistvenega pomena 

tudi za nadgradnjo in izboljšave programov in projektov. 
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B) Animatorji 

Kontinuiteta razvoja  

Podobno kot večina tabornikov tudi animatorka Neja pravi, da ne ve, če je animatorstvo močno 

vplivalo nanjo, čeprav v isti sapi pove, da je »vplivalo potem naprej«. V nadaljevanju razloži, 

da animatorstvo bolj vidi kot pot, nadaljevanje poti iz otroštva, saj so se že kot družina 

udejstvovali v duhovnih, prostovoljnih in podobnih programih. Zato ne govori o spremembah, 

ampak zgolj o kontinuiteti. 

Duhovni razvoj 

Animatorji v primerjavi s taborniki v zvezi z osebnim razvojem skozi izkušnjo mladinskega 

dela nekoliko pogosteje omenjajo duhovni razvoj. Podobno kot Bojan, ko govori o 

samorefleksiji, Martina pravi, da te izkušnja animatorstva oblikuje kot človeka. Takole pravi: 

»Potem malo te naredi človeka. Tako, saj smo se tudi versko poglabljali vase in v druge. Malo 

znaš razmisliti o sebi in o drugih. Znaš malo razmislit, kaj je tebi prav, kaj so tvoje prioritete, 

se znaš potem za to postavit. Znaš se za druge za to postavit.« Pri čemer Martina razmišlja, da 

gre pri animatorstvu tudi za to, da »mogoče širiš vero«, a obrazloži da pravzaprav ne gre za 

vero, ampak »predvsem za to, da na nevsiljiv  način nevernim približaš verske vrednote ... za 

katere bi sicer mislili, da so pač nepotrebne«. Pravi, da se je skozi animatorstvo »naučila graditi 

odnose in biti nevsiljiva z vero«, k čemur dodaja tudi: »Da s ponosom poveš, da si animator«. 

Tudi Davor pravi, da se je tekom animatorstva začel »poglabljati vase«, k čemur ga je 

spodbudilo opazovanje drugih vrstnikov, ki so to prakticirali. Podobno kot Bojan pri tabornikih 

Davor pri animatorjih pravi, da svojega animatorskega dela ni jemal na verski ravni, da bi se 

»bolj zbližal z Bogom«. Pravi, da pri njem to ni bilo tako pomembo in temu ni dajal poudarka. 

Podobno kot Borut pri tabornikih tudi Miha pri animatorjih pravi, da se je skozi animatorstvo 

duhovno razvil in da se je celo »izobrazil na tem področju, ne da bi me kdorkoli karkoli učil, 

ampak sam pri sebi sem spoznal, da ni vse ..., da v življenju... Če hočeš nekaj doseč oz. če hočeš 

nekaj biti, si moraš vnaprej začrtat tudi ene smernice in po teh smernicah it. Ne pa nekaj bežati 

tja in sem. Da imaš vizijo pred sabo.« Podobno Martina pravi, da jo je družba v skupini 

animatorjev »postavila na nekoliko bolj realna tla, ker je bila prej »bolj v oblakih«. Meni, da je 

pri tem spoznala, se začela zavedati, da »življenje teče naprej, da se moraš obračat in da ne 

moreš kar nekaj sanjarit«. Skupina ji je pomagala, da se je začela zavedati, da je treba v 

življenju »živet v tej smeri, da boš nekoč dosegel tisto, kar si želiš. In da je o tem potrebno začet 

razmišljat in delati v to smer. Ne pa živet v oblakih in čakat, da bo mogoče kdaj kaj«. 

Poleg tega Miha govori tudi o transcendentni dimenziji, ki je ne poimenuje direktno, ampak 

glede svojega spoznanja pravi: »In da moraš tudi v nekaj verovat, da ti bo nekaj pomagalo. Da 

ni samo, jaz, jaz sem, samo jaz in jaz tako hočem, ampak moraš tudi na kakšno drugo pomoč 

računat«. O pomembnosti mladinskega dela za osebni razvoj pa meni: »Ne bi bil to, kar sem, 

če ne bi bil animator, če ne bi šel k animatorjem«. Laura pravi, da se je veliko zase in o sebi 

naučila tudi skozi pripravo programa za otroke. Takole pravi: »Ko razlagaš [otrokom] in ko 

bereš doma, vidiš stvari, ki so tudi zate uporabne ali o katerih še prej nikoli nisi razmišljal.« 

Pravi, da sta v primerjavi s šolo in drugimi dejavnostmi animatorska skupina in oratorij prostor 

dialoga in da »se vsaj pri animatorstvu pogovarjaš o stvareh, ki te dejansko zanimajo«. 
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Spremembe v odnosu do sebe 

Davor pravi, da je večji poudarek dajal na to, kar se je naučil: »5x več sem se naučil kot pa 

katerikoli drugi udeleženec, ki sem ga imel. Za moje pojme«. Pravi, da je tekom animatorskega 

udejstvovanja zelo izboljšal samopodobo, predvsem na podlagi vodenja skupine: »Pa meni je 

ego več naredil. Na egu mi je to naredilo ogromno. Da sem jaz sposoben eno zadevo speljat z 

neko skupino ljudi, ki jo je bilo potrebno vodit«. Tudi Martina pravi, da je spoznala, kako je 

skozi opravljanje animatorskega dela, ko je otroke kaj naučila, pridobila »3x večje zadovoljstvo 

kot otroci sami«. 

Martina pravi, da je »osebnostno dozorela« skozi izkušnjo animatorstva. Laura pravi, da jo je 

izkušnja spremenila v obnašanju, da je postala »bolj tolerantna« in bolj tolerira »tudi druge 

poglede«. Meni, da se lahko v nasprotnem primeru »hitro znajdeš v dveh svetovih« in vidiš vse 

črno-belo, brez vmesnih odtenkov. Pri čemer dodaja, da je sicer po naravi bolj pesimist in da 

se je skozi animatorstvo, predvsem skozi spodbude drugih, naučila videti tudi druge, pozitivne 

vidike stvari. Martina in Laura pravita, da sta tekom sodelovanja v animatorski skupini pridobili 

bolj pozitiven in optimističen pogled na življenje, zlasti prek spodbud in zaupanja drugih, zaradi 

česar sta bolj začeli zaupati v lastne zmožnosti, verjeti, da »bomo zmogli« in da se bodo stvari 

dobro odvile. Maja pravi, da je posebno po predelavi negativne izkušnje z enim od animatorjev 

»dobila neko večjo samozavest in vero vase«. 

Matej dodaja, da »skozi ostale oz. skozi animatorstvo spoznamo samega sebe. Npr. vidiš, kako 

reagiraš, kako se pogovarjaš z otroki«. Davor pravi, da je skozi animatorstvo pridobil osebno 

potrditev zase, saj je bil v času srednje šole večkrat tarča norčevanja, mladinsko delo pa mu je 

dalo prostor, kjer se je čutil uspešnega in cenjenega in sedaj ne dopušča več, da bi se kdo 

norčeval iz njega. Miha pravi, da se je skozi animatorsko delo »odprl« in »ugotovil«, kaj mu 

ustreza oz. kot pravi, »kaj mi paše«, ter da »zmore veliko stvari« in ima »dobre ideje«. Pri čemer 

je spoznal, da se skoraj vse ideje da realizirati in »da še bolj neumna ideja lahko dobro izpade«. 

Neja pravi, da jo je animatorstvo naučilo, da mora »biti potrpežljiva« in jo »še vedno uči 

potrpežljivosti«. Matej celo meni, da »se naučiš potrpežljivosti in imaš jeklene živce, ker kdaj 

dobiš kakšno tako skupino, ki, če bi bila to moja prva skupina, naslednjič ne bi šel več za 

animatorja kamorkoli«. Martina in Davor v povezavi s potrpežljivostjo pravita, da je bistvena 

razlika v potrpežljivosti med šolskim in animatorskim okoljem v osebni motivaciji, saj kot pravi 

Martina: »Dejstvo je, da si tukaj v bistvu zaradi sebe. Marsikdo je v šoli zelo zdolgočasen, tu 

pa se mi zdi, da si tukaj z večjim veseljem«. 

Pri tem je zanimivo, da je Neja pravzaprav edina od animatork, ki izpostavi, da ni bila nikoli 

pretirano navdušena nad animatorskim delom, vendar je vztrajala, ker je bila izbrana za 

voditeljsko funkcijo, kar ji je dalo dodatni zagon, saj je videla priložnost, da spremeni stvari, ki 

so ji »šle prej ful na jetra«. Poleg tega dodaja, da prav v voditeljstvu vidi priložnost za 

osebnostne spremembe pri sebi in tudi na splošno v programu.  

Spremembe v odnosu do drugih 

Učenje odgovornosti skozi prevzemanje odgovornosti 

Tudi Davor pravi, da je zrasel skozi animatorstvo. Pravi, da je bil v času srednje šole eden 

najtežavnejših učencev po obnašanju, tik pred »ukorom pred izključitvijo … kljub temu pa sem 

med počitnicami vodil večjo skupino otrok«. Pripoveduje, kako mu profesorica v šoli ni verjela, 

da je opravljal delo animatorja. Pravi, da se je skozi animatorsko delo naučil ločevati med 

zabavo in resnim delom in skozi »animatorstvo odrastel« in »postal bolj odgovoren«. Tudi 
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Laura meni, da je skozi animatorstvo (v praksi) spoznala, »da si lahko po eni strani odgovoren 

in vredu, da se zabavaš ... Tudi če se zvečer zabavaš, si naslednji dan ob 8h na sestanku. Tako, 

da si odgovoren za svoja dejanja«. Davor pravi, da je skozi animatorsko udejstvovanje »dobil 

neko potrditev na ta način«, ter dodaja, da tudi s »tem, ko se nekdo nate zanese, se tudi ti malo 

drugače začneš obnašati«. Pravi, da mu je bilo v največji »izziv« ukvarjati se prav s 

»problematičnimi otroki«, ker je prepoznal tudi delček sebe, podoživel svojo lastno izkušnjo in 

želel pomagati na način, ki ga sam ni bil deležen. Podobno tudi Žan pravi, da pri izbiri delavnic 

»izhaja iz sebe« in želi podati mlajšim prav tisto, za kar meni »da bi on v tej starosti moral 

slišati oz. vedeti, pa ni«, ker mu nihče ni posredoval. O poistovetenju z nekaterimi otroki govori 

tudi Laura, ki pravi: »Precej bolj zanimivo mi je bilo pristopiti k otroku, ki je bil čisto stran od 

skupine in so ga drugi precej sovražili. Dostikrat sem imela v skupini otroka, ki je hodil drugam 

v šolo, tako kot jaz in sem se precej znašla notri. V glavnem, našla sem se v teh otrokih. 

Dostikrat se je našel v skupini kdo, ki ni hodil na to šolo in poznal vseh. In sem se precej 

poistovetila z njim. Vedela sem, kako se počuti, ker nikogar ne pozna, ravno tako je na oratorij 

vpisan. Poskušala sem biti zraven in odnesti kaj od tega. Po svoje skozi otroke podoživljaš svojo 

zgodbo. Ne da še enkrat podoživiš, ampak da bolj razmisliš za nazaj, kaj si ti imel od tega, kako 

te je to spremenilo«. 

Prevlada skupnega dobrega nad trenutnimi osebnimi interesi 

Podobno kot taborniki tudi animatorji poudarjajo pomen odgovornosti na nekoliko višji ravni, 

v smislu stremljenja k ciljem za skupno dobro in ne samo zavedanja posledic svojih dejanj. 

Matej, tako kot mnogi drugi, se je naučil prevzemanja odgovornosti, saj, kot pravi: »Ko si pač 

nekdo, ki ima 20 ljudi, ki ga ves čas spremljajo in gledajo«. Podobno tudi Laura: »Imaš 

odgovornosti, ko si zadolžen, da nekaj narediš in če ne boš naredil, ni nujno, da se lahko 

izogneš, ampak bodo prišli otroci in jim bo brezveze. In tvoj cilj ni, da je brezveze, ampak hočeš, 

da imajo nekaj od tega«. O teži in pomembnosti prevzemanja odgovornosti se je nazorno izrazil 

tudi Davor, ki pravi, da preko animatorstva »dobiš neko odgovornost. Tle imaš za narediti in 

potem, kaj pa bo sedaj … to je bilo meni zelo zanimivo. Sem moral velike igre pripravit, nikoli 

v življenju nisem nobenih stvari tako organiziral, nič, tam imaš pa 100 otrok in 20 animatorjev. 

In si moral ti za 2h programa pripravit za 120, 130 ljudi. Ja, eee. Če jaz ne bom nič naredil, 

bomo šli jutri ob 1h vsi domov, ker ne bo nič za delat. Vsem bo brezveze, vsi bodo doma težili, 

aaaa brez veze je bilo. Potem moraš nekaj izpeljati. In kar rata«. Kot pravi, »postaneš družbeno 

odgovoren«. Laura v zvezi z odgovornostjo celo pravi, da ti »animatorstvo privzgoji 

odgovornost za svoja dejanja«, in dodaja primerjavo animatorskega dela s šolo: »V šoli nisi 

znal, pač tista 1, dobro, v bistvu te dosti briga tudi tako, tukaj bi pa dejansko lahko razočaral 

otroke. Ti bi se res bedno počutil. Meni bi bilo res bedno, da bi nekaj organizirala in jim ne bi 

bilo všeč. Pač se naučiš, ne samo tega, da imajo tvoja dejanja neke posledice, ampak hočeš, da 

je vpliv dober, da je odziv dober. Da hočeš tudi, da imajo drugi nekaj od tega, kar ti počneš za 

tisto, za kar se trudiš«.  

Matej je edini, ki svoj vstop v animatorstvo ocenjuje kot pozen. Pravi, da je njegovo temeljno 

spoznanje, do katerega je prišel tekom udejstvovanja v tovrstnem mladinskem delu, da imajo 

»otroci prednost pred vsem ostalim«. Nadalje razloži, da se je animatorjem najprej pridružil 

zaradi druženja in zabave s prijatelji, a je sčasoma ugotovil, da na tak način ne more biti dober 

animator: »Pač nisem imel še dovolj razvitih in razjasnenih stvari, kaj bi jaz dejansko v življenju 

počel in zakaj sem jaz dejansko prišel za animatorja«. Pri čemer dodaja, da »otroci so sploh 

taki, da opazijo čisto vse, zapomnijo si najmanjše stvari in moraš biti zelo no ... Pri 

animatorstvu je tko, če si zlagan človek je brez veze. Če prideš za animatorja zato, ker je teb 

kul, ker maš tam družbo, je res brezveze, ker otroci začutijo, da ti ni toliko do tega«. Pri tem 



66 

dodaja, da se mu zdi ključno, »da če si animator, da nisi animator zaradi sebe, ampak si 

animator zaradi drugih, ker vzgoja je vedno dvostranska. Vedno več, kot boš vložil v to, v 

animiranje, več boš tudi ven dobil«. Pravi, da ni temeljno vodilo to, da bi vsakemu ugajal, da 

bi ga »imeli vsi otroci radi«, ampak je vedno potrebno imeti v ospredju delovanje » za skupnost« 

in da »bodo oni od tega kaj odnesli, ne pa samo za to, da se bodo imeli fajn in počeli neke 

bedarije«. In dodaja, »da če te otroci nimajo radi oz. če si komu zatežen, to ni neuspeh«, ker 

gre za vzgojno delo ali »višji cilj«, kot pravi tabornik Samo. Pri tem bi lahko dodali zanimiv 

primer tabornice Žive, ki ima po sklepu naključij prav tako za seboj enkratno izkušnjo 

animatorstva. Zanj se je odločila, ker je bila naprošena s strani ene od sorodnic, ki je bila 

voditeljica določenega oratorija. O izkušnji pravi: »Ni mi bilo najbolj kul. Ni mi tako blizu tema 

Bog in ... Ja, pač jaz se ne čutim. To ni ena od mojih vrednot. In mi je potem zelo težko predavat, 

če to ne čutiš ali karkoli živet s tem, težko podajaš, nekaj, kar ne čutiš.« Kar se na nek način 

povezuje z Matejevimi besedami o pristnosti v animatorstvu in tudi Živa sama pravi, da »nima 

smisla, da bi se pretvarjal sploh«. In zato tudi ni več nadaljevala z animatorstvom.  

Drugačen odnos do otrok 

Žan pravi, da z izkušnjo animatorstva postaja vsako leto bolj samozavesten na področju dela z 

otroki in organiziranja programov in posledično tudi »vedno bolj aktiven«. Pravi: »Prej še nikoli 

nisem imel z otroki opravka« in da niti ni bil »navdušen nad njimi«. Skozi izkušnjo animatorstva 

pa je spoznal, da »imajo otroci nekaj več, da imajo nekaj, kar smo mi že izgubili ... da otroci 

nekaj imajo, kar mi [odrasli] nimamo«. Pravi, da do otrok sedaj bistveno drugače pristopa. 

Pred izkušnjo animatorstva do otrok sploh ni pristopal, ker si je mislil: »Otrok je pač otrok, 

gremo naprej. Bolj v tem smislu, imam jaz kakšne druge stvari za počet, kot se z otroki ubadati«. 

Sedaj pa pravi, da vidi, da tudi otrok lahko njega »marsikaj nauči« in »ni zgolj nekaj majhnega 

tam«, »ni zgolj malo igrivo bitje«. Matej meni, da se skozi animatorstvo vzpostavi nek poseben 

odnos do otrok. Takole pravi: »Njih vidiš drugače. Oni pač tebe gledajo drugače, kako bi rekel, 

pač ti si animator, ti si nekdo, ki ga morajo načeloma znat spoštovat, ubogat in nekdo in ti si 

'ta pameten tam' pač, ti poznaš temo in veš, o čem se bo govorilo. In je čisto drugačen odnos«. 

Matej pravi, da prav delo z vrstniki zahteva največjo predanost in odprtost za vzpostavitev 

dialoga, »kjer kar naenkrat nisi ti več ti kot animator tisti, ki veš vse, tisti, ki imaš odgovore na 

vsa vprašanja. Ampak je pač nemogoče odgovarjat na vse, ker kar naenkrat ti nekdo postavi 

eno tako vprašanje, ki ga ti samemu sebi še nikoli nisi in kar naenkrat samega sebe vprašaš. 

Uff, to je pa res«. 

Vztrajnost, potrpežljivost in pristnost v odnosih 

Neja pravi, da je skozi mladinsko voditeljstvo v animatorstvu spoznala, »da moraš veliko vložiti 

v delo in moraš veliko zahtevat«. Predvsem v smislu vztrajnosti in potrpežljivosti, kar Neja kot 

voditeljica animatorjev poda na primeru svojega dela, ko pravi, da ne sme prenehati s 

ponavljanjem in ne sme odstopati od zahtev in nalog, za katere so se v skupini dogovorili, če 

želi da so kvalitetno opravljene. Matej poudarja, da je za animatorsko delo bistvena »pristnost 

v odnosu, v vzgoji«. Pri tem dodaja, da je spoznal, da »s trdo roko ne gre nikamor«, da torej 

kaznovanje in avtoritarna vzgoja nista ključ, ampak »je fino, da lepo predstaviš stvari«. 

Spremembe v odnosu do sveta 

Miha pravi, da po izkušnji animatorstva »bolj realistično« gleda »na vse skupaj«. Takole 

pripoveduje: »Prej sem bil bolj flegma. Bilo mi je vseeno za vse, sedaj pa se malo bolj za kakšno 

stvar sekiram. Včasih mi je bilo čisto vseeno, za karkoli se je naredilo. Sedaj pa je bolj tako. 

Imam bolj družbeno odgovoren pogled«.   
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Kategorija 3: Osebni razvoj 

Taborniki Animatorji 

Kontinuiteta razvoja 

 bolj kontinuiteta razvoja kot 

spremembe 

 retrogradno zaznavanje sprememb 

 rast in spreminjanje s taborniki 

 taborništvo kot način življenja 

Kontinuiteta razvoja 

 bolj kontinuiteta razvoja kot 

spremembe 

 nadaljevanje udejstvovanja 

Spremembe v odnosu do sebe 

 znati reči ne 

 razmišljanje izven okvirov 

kreativnost 

 večja čustvena inteligentnost in 

samokontrola 

 samozaupanje, boljša samopodoba 

 izguba strahu pred soočenjem z 

novimi stvarmi 

 večja samostojnost in praktičnost 

Spremembe v odnosu do sebe 

 učenje 

 boljša samopodoba, zaupanje vase 

 osebno zadovoljstvo ob opravljenem 

delu 

 osebnostno dozorevanje 

 večja strpnost do sebe 

 večji optimizem, pozitivnejši pogled 

nase 

 boljše poznavanje sebe in svojih 

interesov, moči 

 osebna motivacija za delo je vir 

potrpežljivosti 

Spremembe v odnosu do drugih 

 drugačen pogled na otroke 

 prepoznavanje vrednosti majhnih 

napredkov 

 strpnost in potrpežljivost 

 korektno podajanje kritik 

 zmanjšanje perfekcionističnih 

pričakovanj 

 zavedanje, da ni potrebno biti popoln 

 učenje iz napak 

 prevlada skupnega dobrega nad 

trenutnimi osebnimi interesi  

 upoštevanje mnenja drugih 

 nenasilna komunikacija 

 večja odgovornost 

 

Spremembe v odnosu do drugih 

 učenje odgovornosti skozi 

prevzemanje odgovornosti 

 prevlada skupnega dobrega nad 

trenutnimi osebnimi interesi 

 drugačen odnos do otrok 

 vztrajnost in potrpežljivost 

 pristnost v odnosih 
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Tudi na področju osebnega razvoja skozi izkušnjo mladinskega dela najdemo med skupino 

tabornikov in skupino animatorjev več podobnosti kot razlik. Oboji raje kot o spremembah 

govorijo o razvoju, ki ga je prineslo udejstvovanje v mladinskem delu, ki je bilo v večini 

primerov spodbujano s strani okolja, v katerem so odraščali (v družini, mladinski skupini ...).  

Zato sodelujoči ne govorijo o korenitih spremembah, ki bi »obrnile njihova življenja«, ampak 

o razvoju, ki se je odvijal postopoma in jih pomembno oblikoval tako v odnosu do sebe kot do 

drugih in širšega sveta. V odnosu do sebe je v obeh skupinah najbolj poudarjena boljša 

samopodoba, pozitivnejši in bolj optimističen pogled nase, kar je pripomoglo tudi k večji 

potrpežljivosti do sebe in posledično do drugih. V odnosu do drugih se izrazito kažejo 

napredovanje v odgovornosti skozi postopno prevzemanje vse večje odgovornosti v programih 

mladinskega dela, drugačen odnos do otrok in prevlada skupnega dobrega nad osebnimi 

interesi. V dveh primerih tabornic je zapostavljanje osebnih interesov v prid skupnega dobrega 

pripeljalo celo do izgorelosti, kar je pri posameznicah zahtevalo ponoven pregled in 

strukturiranje ter usklajevanje osebnih potreb in prioritet skupine. V odnosu do sveta obe 

skupini pri izkušnji mladinskega dela izpostavljata večjo družbeno odgovornost in 

angažiranost. Taborniki v tem kontekstu nekoliko bolj poudarjajo tudi večje zavedanje 

raznolikosti vrednot in odprtost za različnost, kar je najbrž, v primerjavi z animatorji, posledica 

širše organizacijske strukture, ki jim omogoča srečevanje z bolj raznolikim naborom ljudi, 

medtem ko so animatorji naravnani bolj lokalno. Obe skupini poudarjata tudi izkušnjo 

duhovnega razvoja tekom udejstvovanja v mladinskem delu ter pomen (samo)refleksij pri 

ozaveščanju svojega delovanja. Taborniki nekoliko bolj poudarjajo »skupinski duh« skupine, 

medtem ko animatorji izpostavljajo versko poglabljanje vase na podlagi zaupanja v 

transcendentno, »višjo silo«.  

Spremembe v odnosu do sveta 

 sprejemanje drugačnosti 

 zavedanje raznolikosti vrednot 

 odprtost do različnosti 

 zavedanje podobnosti vrednot med 

taborniki 

 razširitev obzorij 

 aktivno državljanstvo 

 

Spremembe v odnosu do sveta 

 realnejši in bolj družbeno odgovoren 

pogled na svet 

Duhovni razvoj 

 skupinski duh skupine 

 odkritje smisla prek (samo)refleksij 

 

Duhovni razvoj 

 (samo)refleksija 

 versko poglabljanje vase 

 nevsiljivo približanje verskih vrednot 

tudi nevernim 

 lasten trud za doseganje cilja 

 zaupanje v višjo silo, ne zgolj 

sklicevanje na lastne moči 

 poglabljanje in odkrivanje osebnih 

vprašanj skozi pripravo in delo z 

otroki 
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Kategorija 4: Način mišljenja in zaznavanje sveta 

A) Animatorji 

Drugačen pogled na vero in vernike 

Zelo veliko animatorjev je ob vprašanju, ali na podlagi izkušnje animatorstva zaznavajo kakšne 

spremembe v pogledu na svet in v njihovem odnosu do sveta, govorilo o drugačnem pogledu 

na vero. Maja pravi: »Ključno se mi zdi, da pridobiš mlade, da vera ni nekaj, ko mame tam v 

klopi molijo dan in noč, ampak da je lahko tudi kaj bolj fajnega, zabavnega. Da imaš ti oratorij 

in voditelja, ki je tamalim pripravljen pokazat, da je to to«. Pri tem je poudarila aktivno življenje 

v skupnosti in povezanost verskega življenja z realnim. Podobno tudi Laura meni, da ji je 

sodelovanje na oratoriju dalo bolj celosten pogled na življenje, »da ni vera ena stvar in vse 

ostalo je pa druga stvar … Kot da oratorij malo poveže vse skupaj v real life, ne pa neka ločena 

scena, ki nekje tam je, v real lifu pa nekje tako, ok, dobr«. In nadaljuje: »Ker jaz sem imela ves 

čas, prej, vsaj v času OŠ v glavi, da obstajajo ljudje, ki so ekstremno kristjani in ljudje, ki 

ekstremno niso. Jaz sem se imela vedno za nekaj vmes oz. za zmernega kristjana. Ne ravno to, 

da sem povsod ful wow. Videla sem, da so ljudje, ki so nekje vmes, taka vmesna mera, v bistvu 

taka zdrava mera vere. Da se obenem kombinira z normalnim življenjem, ne pa da so to neke 

ločene scene. Da živiš samo v enem tem verskem svetu ali pa samo v enem normalnem svetu, 

kjer vse, kar je v zvezi z vero, ni kul«. 

Podobno tudi Žan in Davor pravita, da sta dobila nov pogled na vero in vernike. Davor 

predvsem v razbijanju predsodkov v zvezi s »farškimi« ljudmi v slabšalnem smislu«, za katere 

je mislil, da se nikoli v življenju ne bi mogel družiti z njimi, predvsem ker se mu je zdel način 

njihovega življenja »čuden« in prestrog, in sicer zlasti glede upoštevanja načel in pogostosti 

obiskovanja verskih obredov. Pri tem razlaga, da gre mogoče za ljudi, ki »bi se radi znebili teh 

okvirov, pa se jih pač ne morejo« in drugačni morda niso mogli »priti ven«. Takole pravi: 

»Spoznal in družil sem se z ljudmi, s katerimi se sicer nikoli ne bi. Zaradi razloga, ker je vsak 

na svoj način poseben in na prvi pogled in na prvo žogo je izgledalo, da se nimam z nikomer 

kaj dosti za pomenit, ker imajo čisto drugačno razmišljanje kot jaz. Ampak dobro, potem se 

naučiš te zadeve nekoliko tolerirat, jih drugače gledat in vidiš, da so čisto vredu, kljub temu, 

da imamo popolnoma različno mišljenje, se ves čas družimo. Lahko smo za neko stvar 

popolnoma različna pola, se lahko skregamo, zelo daleč, ampak vsak ima neko spoštovanje ... 

in tako drug drugemu širimo obzorja«. Dodaja še, da je zanimivo, da prav z osebo, za katero je 

mislil, da sta si popolnoma različni, predvsem v pogostosti verskih praks, kot je obiskovanje 

obredov ipd., in da nimata nič skupnega, sedaj preživi kar 80 % vsega prostega časa. Žan pravi, 

da tudi s pomočjo udejstvovanja v animatorski skupini sedaj malo drugače gleda na verske 

prakse, da mu je včasih verska praksa predstavljala bolj neke vrste ritual, sedaj pa pravi, da je 

spoznal, da so stvari lahko drugačne, kot si je predstavljal, pri čemer pravi: »Pač tudi bolj 

duhovni ljudje so čist vredu ljudje, niso odmaknjeni in tako. In vidim, da se stvari da ful drugače 

in ful lepše izpeljat kot pa samo pač v cerkvi ...«. Laura pravi: »Ko poveš, da si bil animator, 

da si nekaj dobrega naredil, da so tam zelo dobri ljudje, in da si se imel fino itd., s tem ko jim 

to poveš, tudi drugi malce razmislijo. Sicer avtomatsko mislijo, aha Cerkev, to je sigurno nekaj 

slabega, ali pa so eni lobiji ali pa so ne vem kakšni ljudje, ki ne vem kaj nekaj ... Po svoje se mi 

zdi, ne ravno da širiš vero, ampak vsaj kar sem imela jaz, ko sem lahko pokazala ... da če je 

podnapis Cerkev, da to še ne pomeni, da je to nekaj zelo slabega. Pa nisem tak fan Cerkve, 

ampak še vseeno, da če delaš nekaj v povezavi z vero, to še ne pomeni avtomatsko, da je to 

nekaj slabega ali pa da si nek fanatik. Ampak da si lahko čisto normalen človek, ki z nekimi 
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vrednotami nekaj dobrega počne za druge. Čeprav če dobro pogledaš, čeprav je dobro za 

druge, avtomatsko ti sam največ od tega odneseš«. 

Različnost vrednot (med skupino animatorjev in drugimi vrstniškimi skupinami ter širšo 

javnostjo) 

Davor pravi, da je »moral imeti pogum«, da se je »izpostavil in tam [v šoli] priznal«, da je bil 

animator, saj so bile vrednote in prioritete med sošolci popolnoma drugačne kot med animatorji. 

Kot pravi, se je moral v šoli dokazovati drugače kot v skupini animatorjev: »Tisto je drugače, 

družba tam deluje drugače«. Pri čemer poda primer, kako visoko cenjeno in priljubljeno je bilo 

v očeh sošolcev »žuranje« in pijančevanje ter nič kaj popularno prostovoljno delo, vodenje 

aktivnosti in ukvarjanje z otroki, čeprav pravi, da se je potem, ko je sam razkril, da je animator 

in povedal, kaj počne, javil še kdo od sošolcev in prav tako povedal, da je animator. Takole 

pravi: »Druge stvari so pomembne, druge stvari se gledajo. Kot najstnik v SŠ se pričakuje, da 

ga boš vsak vikend tako zelo žgal, do konca. In da si prišel v ponedeljek na maturo, na poskusno 

maturo, če nisi bil malo pijan, je bilo to narobe. Takrat si bil to. Evo mene ...* pa 4 sem imel, 

pa pijan ko kanta. To je bilo nekaj. Na oratoriju so pa druge stvari pomembne. Imaš nekoliko 

drugačne prioritete.« Podobno pove tudi Miha, ki celo pravi, da bi lahko končal precej drugače, 

če bi večino prostega časa, ki ga je imel, preživel s sošolci in ne s skupino animatorjev in 

drugimi, povezanimi s tovrstnim mladinskim delom. Takole pravi: »Ker v šoli, kjer sem bil, če 

bi se s to družbo družil, ne bi bil to, kar sem sedaj. Zato ker vem, da bi odšel na svoja pota«. 

Pravi, da če bi ostal samo s sošolci, bi se po izkušnjah iz prvega letnika zadeve samo 

stopnjevale. Kot pravi, je že takrat »bogi domov hodil, kar bi se verjetno preneslo na to, da 

verjetno sploh ne bi hodil domov«. Izraz »bogi« se nanaša na stanje pod vplivom alkohola. Za 

skupino animatorjev pravi, da sta bila zabava in delo ustrezno razporejena, kar mu je 

omogočalo, da je uspešno dokončal srednjo šolo ter se hkrati »znorel, kolikor je bilo potrebno 

v tistih letih«. Pri čemer Davor dodaja, da je » v tistih letih načeloma potrebno oboje«, torej 

delo in zabava.  

B) Taborniki 

Popačene predstave javnosti o tabornikih 

Nekaj popačenih predstav o tabornikih s strani javnosti in ljudi, ki nikoli niso imeli stika z njimi, 

omenjajo tudi taborniki sami. Samo pravi, da je večkrat slišal ljudi brez taborniške izkušnje 

pripomniti: »Joj, samo kurite ognje«, kar pa seveda ne drži. Zgrešeno predstavo o tabornikih 

omeni tudi Živa, ki pravi, da je večkrat slišala, da so »taborniki sekta, ki pije«. Pri čemer poda 

primer, ko ji je voditelj nekega drugega mladinskega projekta, v katerem je sodelovala, rekel, 

da imajo taborniki »veliko težav z alkoholom«, kar se ji je »zdelo čudno«, saj v njihovem rodu 

nihče ni popival v času uradnih ur. Dodaja pa, da se ji zdi, da ima sicer »precej rodov težave s 

pijačo in drogami … v nekaterih rodovih imajo težavo, vendar še ne vejo, da jih imajo«. Ker 

je »pač še družbeno sprejemljivo oz. že družbeno sprejemljivo, kar je zelo čudno, ampak ok«. 

Med ostalimi taborniki uživanje alkohola omenja samo Samo, ki pravi, da je sicer, ko je postal 

načelnik rodu, alkohol na taborih prepovedal, »ne da bi imel kaj proti, ampak že tako taborniki 

spodbujamo zdrav način življenja«. Ne vidi pa problema, »če se taborniki družijo izven 

taborniškega časa in grejo skupaj ven«. Pri čemer pravi, da je pomembna razlika v tem, da ima 

znotraj taborniškega kroga prijatelje, ki jim zaupa bolj kot prijateljem, s katerim ne preživi 

toliko časa skupaj.  
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Različnost vrednot (med taborniško skupino in drugimi vrstniškimi skupinami ter širšo 

javnostjo) 

Bojan pravi, da je taborništvo zagotovo sooblikovalo njegov pogled na svet. Pravi, da je skozi 

izkušnjo taborništva nekoliko spremenil pogled na svet, če ne zaradi drugega zato, ker se 

»taborniške aktivnosti razlikujejo od tistih v drugih društvih in skupinah«. Pravi, da se preko 

taborništva krepi tudi »odnos do narave in do drugih«. Meni, da »dobiš nekoliko drugačno 

mišljenje«, da se oblikuje nek sistem vrednot, kot so pomen skupine in sodelovanja, 

nematerialne vrednote, odnos do narave in bivanje z naravo, za katere pravi, da so drugačne od 

vrednot sodobne družbe, ki hlepi predvsem po »materialnem bogastvu« in temelji na 

»individualizmu, kar je žalostno«. Ker je odraščal s taborniškimi vrednotami, ki bolj kot 

individualnost poudarjajo pomen skupnosti in skupnega dobrega, pravi, da je bil zelo šokiran 

»na koncu srednje šole in v prvem letniku fakultete«, ko je uvidel, da »naša družba ne deluje 

na istih vrednotah«. Razočaran je bil predvsem nad »pomanjkanjem lepe besede« in nad tem, 

da »mora biti vse narejeno sedaj« in da se »ne dopušča drugih mnenj, razlage ..., ljudje so 

vedno bolj sami in vse manj se družijo. In pa ta egoizem nasploh«. Poleg tega dodaja: »Ostali 

[ki niso taborniki] tudi ne razumejo, da nekaj daš na stran, zato da nekaj narediš za druge«. 

Pravi, da je velikokrat deležen vprašanj, zakaj to dela, in nadaljuje, da veliko ljudi misli, da je 

taborništvo plačano, in ko pove, da to dela zastonj, ga s precej začudenim in včasih celo 

zaničujočim tonom sprašujejo, zakaj potem to sploh počne.  

Skupina – zaupen in varen prostor 

Mina pravi, da je razlika med taborniškim okoljem in splošnim družbenim okoljem velika. Trdi, 

da je taborniško okolje zelo »sproščeno«, kjer gre za popolnoma drugačno družbo v primerjavi 

s sošolci na fakulteti ali pa ostalimi prijatelji izven tabornikov. Pri tem dodaja, da pri tabornikih 

»nihče ni nekaj zaprt, vsak je zelo odprt, takoj sprejmemo eden drugega ... Tako da lahko rečem, 

da smo taborniki malo drugačni od ostalih«. Pravi, da gre predvsem za razliko v načinu 

življenja in nekoliko v obnašanju: »Predvsem smo bolj odprti, nimamo takih težav ... Mislim, 

se mi zdi, da se bolj znamo spopasti s stvarmi, ki ti pridejo v življenju naproti«. Tako animatorji 

kot tudi taborniki na podlagi izkušenj poudarjajo, da je prostor mladinskega dela prostor 

zaupanja in odkritega dialoga, kar v današnji družbi ni običajno. Davor pravi, da je v primerjavi 

s širšo družbo skupina animatorjev vedno predstavljala okolje, kjer so se lahko odkrito 

pogovarjali o osebnih stvareh, kar je v današnji družbi precej nezaželeno oz. se o ne tem govori, 

»ker načeloma za današnjo družbo to ni ravno normalno, da se ljudje tako odkrito 

pogovarjajo«. Tudi Mateja pravi, da so taborniški krogi prostor za »zaupanje in pogovarjanje 

o najrazličnejših temah, o stvareh, o katerih se sicer v družbi ne govori kar tako«. Samo pravi, 

da so taborniki »ena taka safe zone«, kjer vsak prispeva k skupnosti, »kjer vsak tabornik, vsak 

prispeva k temu, da se ima vsak boljše na taboru in prispeva k temu, tudi če on sam direktno ne 

bo zaradi tega bolje prišel skozi«, ampak bo vseeno zadovoljen s tem, ker »bo omogočil npr. 

petim drugim ljudem, da se imajo fino«, za kar pravi, da sicer danes žal ni redna praksa v družbi. 

Družbena vloga taborništva 

Mina pravi, da je skozi taborništvo poglobila odnos do okolja in narave, da je bolj pozorna, kaj 

se z naravo dogaja. Opaža, da se velikokrat ne strinja s tem, kakšen pogled imajo nekateri ljudje 

na okoljske razmere in varstvo narave. Pravi, da ji je mladinsko delo v taborništvu odprlo 

pogled glede družbe: »Sedaj se npr. zelo po glavi tolčem, kakšni so sedaj novodobni otroci in 

njihovi starši. To mi je zelo zanimiva tema. Sicer kaj dosti ne moremo s tem narediti, ampak 

vidiš, kako se družba sedaj spreminja že v tem času, ko sem jaz začela biti tabornica, v 

primerjavi s sedaj, ko dobim kakšne nove otroke v vod in tako vidim, kakšna je razlika med 

nami in med njimi. Kakšni smo bili prej. Te pogledi na te stvari se precej razlikujejo«. Pri tem 
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poudarja spremembe, kot so: »nebivanje z naravo«, »razvajenost« otrok ter »zaprtost v 

prostorih ali za televizijo«. Pri tem pravi, da ne občuti tolikšne jeze, kot pa tega, da ji je »hudo, 

česa vsega so prikrajšani ti otroci«. Tako Samo kot Mina dodajata, da imata izkušnjo, da se 

skoraj vsi otroci, tudi tisti, ki jih »pripeljejo starši«, hitro vključijo, čeprav najprej »sploh ne 

vejo, kam so prišli« in »ugotovijo, da jim je všeč«, ker so postavljeni v »okolje, ki jim predstavlja 

realne izzive«, ne zgolj v domišljiji in na ekranu, kar jih zelo motivira in pritegne.  

Mina zelo zanimivo pripiše taborništvu pomembno širšo družbeno vlogo, ko pravi: »Moralo bi 

se to malo več dat, malo bolj razširit in dati nekoliko v ospredje to taborništvo, ker se mi zdi, 

da je to res neka stvar, ki lahko še kaj reši tu na svetu. Tako čisto na ravni človeka. Na 

medčloveškem nivoju«. S čimer cilja predvsem na pomen pristnih medčloveških odnosov in 

»vrnitev k naravi«, kot poimenuje sobivanje in spoštovanje narave. Tudi Sanja pravi, da sanjari 

»o ustvarjanju boljšega sveta tudi izven tabornikov«. Pri čemer pravi, da se ji zdi pomembno, 

»da si en zgled otrokom, s katerimi delaš in dejansko tudi preko njih puščaš nek odtis v svetu«. 

___________________________________________________________________________ 

Obe skupini izpostavljata, da se vrednote znotraj skupin zelo razlikujejo od vrednot splošne 

javnosti. Pri tem sodelujoči navajajo, da znotraj skupin vlada naravnanost k skupnemu 

dobremu, medtem ko v javnosti prepoznavajo večji pomen individualizma kot potreb skupine. 

Taborniki izpostavljajo tudi, da ima širša javnost popačene in zelo enostranske predstave o 

njihovem delovanju. Animatorji niso govorili o predstavah, ki jih ima javnost o njihovem 

delovanju, pač pa o tem, kako je delovanje v animatorski skupini in s tem v župniji pripomoglo 

k njihovemu drugačnemu pogledu na vero in predstavi o tem, kaj zanje pomeni biti veren in 

kako to živeti v vsakdanjem življenju, tudi preko animatorske skupine. Tako taborniki kot 

animatorji se v svojih skupinah počutijo izrazito varne in sprejete, kar se jim ravno tako zdi v 

nasprotju z družbo v splošnem. Obe skupini vprašanih izpostavljata tudi družbeno vlogo 

mladinskega dela, ki jo spodbujajo aktivnosti, povezane predvsem z odgovornim in aktivnim 

državljanstvom. 

  

Kategorija 4: Način mišljenja in zaznavanje sveta 

 

Taborniki Animatorji 

Popačene predstave javnosti o tabornikih 

 

Drugačen pogled na vero in vernike 

 

Različnost vrednot (med taborniško skupino 

in drugimi vrstniškimi skupinami ter širšo 

javnostjo) 

 Skupina – zaupen in varen prostor 
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skupinami ter širšo javnostjo) 

 Skupina – zaupen in varen prostor 
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Družbena vloga animatorstva 
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Kategorija 5: Socialni razvoj (skupina, lokalna skupnost, nacionalno in mednarodno 

sodelovanje) 

Izkušnja mladinskega voditeljstva je pomembno vplivala tudi na socialni razvoj sodelujočih v 

raziskavi. V tem delu smo se osredotočili predvsem na širjenje socialnih mrež in njihove 

značilnosti. Zaradi bolj nazornega prikaza smo področja socialnega razvoja zajeli v 3 sklope: 

skupina, lokalna skupnost in nacionalna ter mednarodna raven.  

A) Socialni razvoj: skupina – taborniki 

Druženje, prijateljstva in poznanstva  

Skoraj vsi taborniki in animatorji pravijo, da so se skozi mladinsko delo v skupini sklenila 

številna prijateljstva in poznanstva. Večina vprašanih se je začela udejstvovati v določeni 

skupini prav na podlagi povabil in navdušenja s strani prijateljev, kar smo podrobneje opisali 

že v kategoriji ozadje vstopa v mladinsko delo. Tako taborniki kot tudi animatorji pravijo, da 

imajo v krogih svojega mladinskega dela prijatelje, ki jim lahko zaupajo in na katere se lahko 

zanesejo. Tabornik Samo pravi, da je specifičnost taborniškega prijateljstva tudi ta, da »s 

taborniki pa dobesedno živiš, ko si na taboru, ko greš na kakšne večdnevne akcije. In se mi zdi 

to kot ena velika družina, na katero se lahko zaneseš«. Zaradi vseh tovrstnih skupnih izkušenj 

Samo trdi, da ima najboljše prijatelje prav iz taborniških vrst, s katerimi gre najraje tudi »skupaj 

ven« in se zabava, ker jim lahko zaupa. 

Timski duh 

Tako Mina kot Bojan pravita, da je bil ključni element za preboj in dobro počutje v taborniški 

skupini »timski duh«. Kot pravi Bojan, so imeli »vodnika, ki je ustvaril vodov duh«, s čimer so 

se še bolj povezali v skupini in se začeli družiti tudi izven tabornikov. Pravi, da so pridobili 

»skupinski duh«, da so neka celota, da so si »pomagali in stopili skupaj«. Tudi Mina pravi, da 

so bili v vodu med seboj izredno prijateljsko povezani in so »radi prišli na sestanke od voda«, 

saj so imeli občutek, da »smo vsi enaki, da smo vsi enako sprejeti«. Bojan pravi: »Če ne bi bil 

pri tabornikih, sploh v našem rodu, če ne bi bila ena klapca, mi verjetno ne bi bilo v užitek cele 

vikende v hribe hodit in po gozdovih hodit in prenočevat zunaj in take stvari«. Mina pravi, da 

se je timski duh pokazal, ko so »imeli kakšne tabore in tekmovanja«, kjer je bilo hitro jasno, da 

ni dovolj samo podkovanost v znanju, ampak se »pokaže povezanost« in »moraš zelo 

sodelovat«. Mateja meni, da ima tudi sedaj najboljše prijatelje ravno iz taborniških vrst in da so 

to »pravzaprav taborniki, ki sem jih jaz vodila. 6, 7 let mlajši, vendar sedaj se te razlike ne 

poznajo več. Sedaj so to moji najboljši prijatelji, s katerimi se najbolje ujamem«. 

Specifičnost prijateljstev, odnosov 

O posebnem odnosu v mladinskem delu pri tabornikih govori Mateja, ki poudarja, da so odnosi 

med učitelji in učenci v šoli drugačni od odnosov med taborniškimi voditelji in udeleženci. 

Pove, da je bil na začetku razlog za odsotnost »pristnega taborniška vzdušja« v njihovem rodu 

pomanjkanje taborniških voditeljev, katerih mesta so prevzele osnovnošolske učiteljice, ki so 

sicer bile tabornice, a so bili formalni odnosi in »učiteljska rutina« že preveč zasidrani. Mateja 

dodaja, da se je pristna povezanost v taborniški skupini v njihovem kraju začela šele, ko so 

voditelji postali ljudje, ki nimajo formalnih stikov z otroki v šoli. 

Samo tako kot še mnogi drugi pravi, da se je njegova socialna mreža izrazito povečala preko 

tabornikov. Pravi, da se je »vse skupaj razvilo iz čisto majčkene skupine prijateljev«. Kot 
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zanimivost dodaja, da ima sedaj skoraj večino prijateljev iz taborniških vrst in pravi, da kar 

80% časa, namenjenega druženju, preživi s taborniki, kar pomeni tudi izven akcij in taborov. 

Pravi, da se celo na fakulteti večinoma druži s sošolci, ki so taborniki, ki jih prej ni poznal in 

niti ni vedel, da so taborniki. Trdi, da se z njimi lažje ujame in da se je z njimi lažje pogovarjati, 

saj razumejo, kaj počne na raznih akcijah in podobno, za razliko od ljudi brez taborniške 

izkušnje, ki imajo zelo omejeno predstavo o tem, kaj taborniki delajo. 

Varnost, povezanost 

Sanja pravi, da se je po premoru k tabornikom vrnila ravno zato, ker se je v skupini počutila 

varno in povezano. Vendar dodaja, da je kasneje kljub prisotnosti »problemov v rodu« pri 

tabornikih ostala zaradi dejavnikov, kot so »izzivi in možnost osebnega napredka, želja po 

novem znanju« in otroci, s katerimi je delala, in »ne toliko družba« in vzdušje v skupini. Živa 

pravi, da je zaradi razlike v vrednotah, starostne razlike in napetosti med voditelji zapustila 

tabornike, a dodaja, da bi vztrajala, če bi bili odnosi dobri. Izkušena tabornica Mateja, ki je 

vodila številne skupine, meni, da je vsaka skupina drugačna, zato sta tudi povezanost in 

sodelovanje znotraj njih zelo različna. 

Mešanje družb 

Večina sodelujočih v obeh skupinah ima prijatelje tako v kot izven taborniških in animatorskih 

skupin. Ula in Mina pravita, da usklajujeta obe skupini prijateljev in dodajata, da ima vsaka 

skupina določene značilnosti in da jih je včasih težko usklajevati. Mina pravi: »Imam krog 

prijateljev, ki so taborniki, ampak imam tudi krog prijateljev, ki niso taborniki. In ne razumejo 

tega življenja. Pač ne vejo točno, kaj mi počnemo, kaj delamo«. Prav tako kot Mateja in Samo 

tudi onidve pravita, da je zelo težko ljudem, ki niso taborniki, razložiti, kaj taborniki počnejo, 

in »da ostali tega ne razumejo«, saj druženja potekajo na drugačne načine. Mateja usklajevanje 

v obeh družbah in obnašanje v njih opiše: »Taborniki so preprosti, preprosto oblečeni, v naravi; 

jaz pa se rada tudi zrihtam, tako da kombiniram oboje. Rada sem tabornica in rada sem tudi 

elegantno oblečena«. Tudi Ula pravi, da ima »prijateljstva tako v vrstah tabornikov« kot tudi 

»izven tabornikov«, pri čemer dodaja, da se z nekaterimi druži samo pri tabornikih in ne izven, 

za kar pravi, je »precej podobno kot življenje nasploh«. 

B) Socialni razvoj: skupina – animatorji 

Druženje, prijateljstva in poznanstva  

Večina animatorjev se je voditeljski skupini pridružila »zaradi prijateljev« in druženja. Davor 

pravi, da so bili v animatorski skupini »itak že od začetka druščina« in so se poznali že iz 

mladinske skupine, s priključitvijo animatorjem pa so se družili »še izven vseh sestankov« in 

drugih obveznosti. Dodaja, da so začeli skupaj praznovati rojstne dneve in godove ter 

obiskovati drug drugega. Miha pravi, da se je v skupini animatorjev »bolj sprostil, spoznal 

veliko ljudi in se z njimi spoprijateljil«. 

Martina pravi, da pri animatorstvu ne gre zgolj za enotedenski program med poletjem, ampak 

za »cel proces«, kjer je spoznala veliko ljudi, z nekaterimi vzpostavila močne prijateljske vezi, 

določena prijateljstva pa še vedno vzdržuje, čeprav ni več animatorka. Tudi Laura je poudarila 

pomen tovrstne družbe ob koncu OŠ in »nastajanju nove skupine in prijateljev za druženje«. 

Čeprav gre pri animatorjih za nekoliko drugačen program kot pri tabornikih, tudi animatorji 

poudarjajo pomen celotedenskega ali vsaj celodnevnega druženja. Takole pravi Laura: »Fino 

je bilo, ker smo se ves čas družili, tako da sem tudi na oratorij čisto drugače gledala. Pač 
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skupina je čisto drugače povezana, če se druži, kot pa če so to samo eni, ki jih večinoma srečaš 

samo tisti teden ali nekaj dni na pripravah, pač ni isto«. 

Učenje sodelovanja v skupini 

Maja meni, da se ravno skozi animatorstvo uči sodelovanja z drugimi in da ji »to dela še nekaj 

problemov«. Tudi Žan in Matej pravita, da je sodelovanje s soanimatorjem velik izziv glede 

prilagajanja in usklajevanja, ker sta prej (npr. v času srednje šole) naloge in projekte raje delala 

sama, pri animatorskem delu pa skušata pristno sodelovati, kar je večkrat zelo težko. Žan pravi: 

»Opazil sem, da imam težave s tem, da z nekom skupaj nekaj naredim. V bistvu sploh ne vem, 

kako to spravit skozi. Pač jaz sem precej tak realist oz. verjetno ne zaupam drugemu zadosti, 

da bi to šlo skoz. Mislim, tako ... ali vse vem, kaj se dogaja, ali pa nič. V nadaljevanju opisuje 

primer priprave na delavnico s soanimatorko, kjer pravi, kako težko se mu zdi delo razdeliti na 

pol, ker ima v glavi že zastavljen osnutek in potek delavnice, ne ve pa, kako naj sedaj vključi 

tudi svojo soanimatorko, ki bi ravno tako rada imela enakovreden delež pri vodenju skupine. 

Pravi celo: »Pač ne moreš imeti nekaj napol pa napol. Na podlagi dosedanjih izkušenj se je to 

izkazalo, da ni prav v redu, pač vse veš, zakaj se gre, ali pa nič ne veš, zakaj se gre«. Pravi, da 

zaenkrat še ni našel rešitve, problem pa mu predstavlja tudi dejstvo, da se mu delavnica, ki si 

jo je zamislil, zdi dobra in noče »spuščati kvalitete« in je spreminjati zgolj zato, da bi imela tudi 

soanimatorka svoj delež. Podobno Neja dodaja, da se še vedno uči sodelovanja s svojo 

sovoditeljico in da je spoznala, da imata obe zelo radi veliko pozornosti, kar včasih lahko 

predstavlja problem: »Zelo trpim, če ima moja sovoditeljica več pozornosti kot jaz in sva v 

stalnem boju«. Povedala je še, da se zaveda, da ne komunicira dobro z različnimi skupinami in 

da se skozi animatorstvo uči »življenja v skupnosti«. Pri čemer dodaja, da so posebno v večjih 

skupnostih razlike večje in »najbrž nikoli ne boš imel vseh na svoji strani in se moraš nekoliko 

postaviti zase«, »se naučiti funkcionirat v skupnosti«. Poleg tega pravi, da je spoznala, da »ne 

sme preveč hitro popustiti«, saj večinoma preveč hitro popusti ljudem in zavoljo odnosov da 

naloge na stran oz. se zadovolji z nepopolnimi nalogami drugih, da bi ohranila dobre odnose. 

V zvezi s sodelovanjem v skupini Matej dodaja, da se je v skupini animatorjev začel zavedati, 

da je potrebno dati prostor vsem v skupini. Pravi takole: »Če si bolj kompetenten in bolj 

izobražen na določenem področju, imaš več izkušenj in si že več tega dal skozi, to še ne pomeni, 

da si ti v skupini glavni oz. da imaš vse prav«. Posebno rado se to zgodi v odnosu do tistih, ki 

mu niso tako blizu, »če ti kdo v skupini že malo ni všeč ... da tistega v skupini, ki ti zaradi nekih 

lastnosti ali zaradi nekih stvari, ki jih je prej počel, ni všeč, da ga daš na stranski tir.« In pri 

tem pove, da se hitro zgodi, da tej osebi ne priznaš, da je nekaj dobro naredila. Pri čemer pravi, 

da se včasih zgodi, da se pri sebi zaveda, da je nekdo nekaj dobro opravil, tega pa ne pove ali 

ne pokaže ostalim. Matej pravi, da na ta način skozi animatorstvo veliko spoznaš o sebi, da 

»nekatere stvari niso v redu«, in dodaja tudi, »da zelo dobro lahko funkcioniraš z ljudmi, če se 

sam potrudiš. Tako da veliko stvari kot animator odkriješ o sebi, ki si jih pač moraš priznat«. 

Predelava negativnih izkušenj s pomočjo skupine 

Žan pravi, da so mu socialni stiki v skupini animatorjev pomagali premagati »negativno 

izkušnjo iz otroštva«, ki jo je imel s svojim sošolcem in najboljšim prijateljem v OŠ. Pravi, da 

se je po tovrstni izkušnji zaprl vase in ni »nikomur pustil priti blizu«, ker ga je bilo strah, da ga 

bo ponovno kdo izigral in bo spet razočaran. Šele v skupini animatorjev je na podlagi pozitivnih 

izkušenj postopoma spet sklepal prijateljske odnose in ponovno pridobival zaupanje v ljudi. 

Takole pravi: »Zame je bila pač lekcija. Če nekoga novega spoznaš al pa če si čisto nekje na 

novo, še ne pomeni, da je to slabo. Pač človeka spoznaš«. Dodaja tudi: »Nekako spet dobivam 

zaupanje ... da ljudje morda sploh niso tako slabi. Mogoče je to moj bodoči prijatelj. Ne vem, 
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kaj mi lahko naredi, ampak mogoče je to prijatelj«. Kot pravi, mu je animatorstvo dalo krog 

ljudi, ki se jim postopoma odpira in jih spušča bližje v osebni odnos. Pravi, da sedaj drugače, 

bolj pozitivno pristopa k ljudem, ki jih ne pozna. Pove tudi, da se je na podlagi delovanja v 

skupini animatorjev navadil, da sam poda pobudo pri navezovanju stikov z ljudmi, česar prej 

ni bil vajen in je raje ostajal v ozadju. 

Maja pravi, da ji je negativna izkušnja z enim od animatorjev pustila grenak priokus in da se po 

tej prigodi raje zadržuje v ozadju in ne prevzema vodilnejših vlog v skupini. Vendar v 

nadaljevanju pove, da se največkrat nevede hitro znajde v vlogi vodje, kar ji je sicer všeč, ker 

ima rada popoln nadzor nad potekom dogajanja v skupini, po drugi strani pa se namenoma 

zadržuje v ozadju, da bi dala prostor še drugim in da ne bi izpadla »zateženo«, ker se na nek 

način boji, da bi se negativna izkušnja s sodelovanjem v skupini ponovila in bi ponovno izpadla 

kot nesposobna vodja. Čeprav v navedenem primeru ni šlo za njeno nekompetentnost, ampak 

za mobing s strani enega od animatorjev, ki je za seboj potegnil velik del skupine, je zanimivo, 

da v zvezi s tovrstno negativno izkušnjo v isti sapi pove, da je »zaradi vseh teh kolobocij dobila 

neko večjo samozavest in vero vase« ter neko potrditev, da »če vztrajaš in si res trdno 

prepričan«, bo resnica enkrat prišla na dan. Po drugi strani pa pravi, da se ravno zaradi tovrstne 

izkušnje v primerih dela v različnih skupinah raje postavi v ozadje, čeprav pravi, da ima še 

vedno rada nadzor nad potekom. Kadar ji kdo drug predlaga, naj prevzame določeno funkcijo, 

pravi, da se ji porajajo dvomi, ali dotična oseba zares zaupa v njene sposobnosti in jo vidi kot 

kompetentno ali pa jo je k sodelovanju v določeni vlogi povabila zgolj zato, ker se na določeno 

mesto ni javil nihče drug. Ob tem pove, da se zaveda, da ni samo tovrstna izkušnja vplivala 

nanjo, ampak še velik splet različnih drugih dogodkov in okoliščin, vendar pravi, da je ravno 

tovrstna negativna izkušnja, šikaniranje in posledično spor z enim od animatorjev, dogodek, ki 

jo je močno zaznamoval na njeni animatorski poti. 

Specifičnost prijateljstev, odnosov 

Laura pravi, da se je prav v skupini animatorjev naučila vzpostavljati globlje in trajnejše odnose. 

Opaža, da je precej prijateljev že zamenjala, in se ji zdi, da »starejši kot si, bolj se naučiš ene 

obrambe pred drugimi delati« in »težje pridobiš prijatelje, ker se težje odpreš«. Za nekatera 

globlja prijateljstva iz animatorskih vrst pa pravi, da trajajo že več kot 10 let in da se je prek 

njih naučila bolj zaupati ter videti, da so lahko nekateri odnosi v življenju tudi trajnejši, ne zgolj 

prehodni in začasni. Kar zadeva videz, so, podobno kot taborniki, tudi animatorji preprostejši, 

meni Laura, in sicer tako po načinu oblačenja, saj so »preprosto urejeni, brez make-upa«, kot 

tudi po »ne-prioriteti posedovanja materialnih stvari«, saj se jim posedovanje dobrin ne zdi 

tako bistveno, kot to ocenjuje pri večini ostalih vrstnikov. Takole Martina govori o prijateljih 

animatorjih: »Lahko si z njmi sproščen, si z njimi kot rit in hlače, ker si cel dan z njimi [z 

animatorji]. Zjutraj si že od 8h, pol 8h skupaj, če ti gre kdo po kavo in si potem do štirih in 

najprej si misliš, o komaj čakam, da grem domov, utrujen od te vročine, v bistvu pa, ko prideš 

domov, samo čakaš, da se boš šel domov preobleč, da boš spet prišel nazaj. Delali smo vse, 

lahko smo vse. Lahko smo si zaupali. Lahko smo bili sproščeni drug ob drugem, ni bilo nekega 

narejanja«. V zvezi s skupino animatorjev Laura dodaja, da »marsikdo od animatorjev 

predstavlja človeka, ki [ga] želiš imeti v bližini v življenju, veš, da ima take lastnosti, ki jih želiš 

od človeka«. Pri čemer dodaja, da se ji zdi pomembno, da ima »neke osnovne moralne temelje 

podobne«. Gre torej za podobne moralne vrednote, ki so v njenem primeru osnovni gradnik 

prijateljstva. Podobno kot Laura Martina pravi, da je v skupini animatorjev spoznala ljudi, 

predvsem starejše, »ki so ti na nek način vzor in si želiš nekoč postati tak. Mogoče ne točno tak, 

ampak vidiš, kaj bi rad v življenju dosegel in približno kakšen bi naj bil«. Takole nadaljuje: 

»Da si najdeš ljudi, ki vidiš, da imajo pri določenih letih razčiščeno glavo. Tudi če so mladi in 
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se znajo zabavat in razživet, ampak imajo določene meje. Ampak se kljub temu znajo sprostit«. 

Laura meni, da je kot ena mlajših v družbi animatorjev »precej veliko od tega odnesla. Veliko 

več, kot če bi bila najstarejša in drugi mlajši okrog mene.« Dodaja tudi: »Mogoče kakšne stvari 

že nekoliko prej razumeš, kot so jih oni … Meni je že tako pri oratoriju veliko pomagalo, ker 

sem se družila s starejšimi in sem pridobila tako starejše nazore. Tako da veliko mentalno 

odneseš od starejših, čeprav si ti še veliko mlajši«. 

V zvezi z druženjem in zabavo z animatorji zunaj animatorskega dela Miha pravi, da je bilo za 

razliko od druženja s sošolci večinoma omejeno na vikende. Takole pravi: »Tu pa je bilo tako, 

v soboto smo šli ven, se fino imel. Sem se znorel in sem med tednom normalno delal. To je bilo 

super. Če bi ga pa že med tednom žingal, pa sploh ne bi mogel normalno delat. In pravo 

druščino sem našel. Pač imel sem prijatelje in Prijatelje, da smo res lahko nekam šli in si vedel, 

da če boš konec, na tleh, da ne boš tam ostal. Pri nekaterih pa nisi bil siguren«. Pri tem Prijatelji 

predstavljajo animatorje, prijatelji pa sošolce in drugo družbo izven animatorske skupine. Tako 

kot Miha tudi Laura pravi, da je imelo zanjo animatorstvo »velik vpliv na socialno družbeno 

življenje«, saj je v animatorski skupini na varen in večinoma zdrav način zapolnila »potrebo po 

socialnem življenju v srednji šoli«. Ocenjuje, da je bilo bolje, da je »vsak dan hodila na kavo z 

animatorji« in se ji je »nekaj dogajalo«, kot pa da »bi ne vem kaj počela ali pa celo zabredla v 

kakšne stvari«, pri čemer ima v mislih zlorabo drog in alkohola ter druge destruktivne načine 

preživljanja prostega časa. 

O pomembnosti in vplivu skupine v najstniških letih podobno dodaja tudi Martina: »Neka 

prepričanja si ustvariš, neke vrednote pridobiš, ki mislim, da te zaznamujejo, glede na to, da v 

puberteti dobiš te vrednote, je to tisti mejnik, ko se lahko zlomiš, kjer lahko zabredeš, ampak se 

mi zdi, da je to [animatorstvo] odlična rešitev za mlade, ker tudi če se delajo traparije, je temelj 

tista dobra, zdrava stvar. Mislim zdrava, jedro tega je dobrota, pa da vse sprejemaš. Ni nič 

škodljivega, niti malo, tudi če se zabavaš in kdaj delaš traparije, je to zaradi smeha in zato, ker 

uživaš, ni pa to, da bi bil ... pač dober si zaradi tega«.  

Težo odnosov v skupini in med voditelji animatorjev izpostavi Matej, ki pravi, da ga odnos, ki 

mu zelo veliko pomeni, lahko zelo motivira za delo. Pri tem dodaja, da se zelo dobro razume z 

enim od voditeljev programov in da mu njegovo dobro mnenje o njem zelo veliko pomeni. 

Pravi celo, da mu ta odnos toliko pomeni, da »res hočeš ugoditi vsemu temu, da bi res tako bilo 

in se bojiš, da bi koga razočaral«. Meni, da je v tem primeru res težko reči ne, da česa ne more 

storiti. Kar sicer na prvi pogled ne deluje preveč zdravo in avtonomno. 

Mešanje družb 

Podobno kot Ula pri tabornikih tudi Laura in Martina pri animatorjih pravita, da imata družbo 

tako znotraj kot zunaj omenjenih skupin mladinskega dela. Martini je uspelo usklajevati obe 

družbi, pri čemer dodaja, da »je večji podvig za tiste, ki se odločijo za animatorstvo, za tiste, ki 

niso na verskih gimnazijah. Če hočeš v običajnih šolah povedat, da si bil animator, moraš 

najprej sploh razložit, kaj je to animator, ampak s ponosom poveš, da si bil animator, da si se 

imel zelo fino«.  
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A) Socialni razvoj: lokalna skupnost – taborniki 

Kontinuum povezanosti z lokalno skupnostjo prek MD 

Sodelujoči taborniki imajo v zvezi s sodelovanjem in povezanostjo z lokalno skupnostjo 

različne izkušnje. Medtem ko Bojan pravi, da se je preko tabornikov zelo povezal z lokalnim 

okoljem in člani drugih društev in organizacij, Sanja pravi, da se zaradi udejstvovanja pri 

tabornikih ni čutila bolj povezana z lokalno skupnostjo. Pove sledeče: »Pri tabornikih se mi zdi, 

da je velikokrat nekoliko problem, da smo tako velika organizacija, toliko imamo stvari, da smo 

si malo samozadostni. In da niti ni neke hude želje po povezovanju«. Sicer se zaveda, da ni 

nujno vsepovsod tako in da zavisi od posameznika in usmeritve rodu. Razlog za tovrstno stanje 

vidi v tem, da so bili »prva generacija« v kraju in se niso povezovali »niti z drugimi 

taborniškimi društvi« niti z ostalimi organizacijami. Pravi, da se izven tabornikov nikoli ni 

počutila povezano z lokalno skupnostjo. Ko gleda nazaj, se vse bolj zaveda pomena 

povezovanja z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami v občini in pravi, da ji je bilo, ko 

je vodila društvo, zelo pomembno, da bi bili taborniki »s strani občine prepoznani kot vredni 

dialoga« in je takrat »veliko začela na tem delati«. 

Bojan vidi ključ za vključenost v lokalno skupnost prav preko sodelovanja v taborniški 

organizaciji in pravi: »Preko tabornikov sem se vklopil v to lokalno skupnost, ker se v bistvu 

moraš prek nekega društva, ker individualno se skoraj ne moreš, bolj težko. Moraš biti 

povezan«. 

Načini sodelovanja 

Bojan pravi, da se je na podlagi sodelovanja v lokalni skupnosti preko tabornikov povezal tudi 

z različnimi starejšimi, kar je lep primer medgeneracijskega sožitja. Takole pravi: »Pravzaprav 

hodimo okoli in organiziramo stvari in smo kolegi in je eden npr. letnik mojega očeta, ampak 

smo čisto na prijateljski ravni in sploh ni takega občutka, da so kakšne razlike. Čisto res je ta 

povezanost nastala«. Doda tudi, da se je na podlagi taborniškega udejstvovanja »na lokalni 

ravni povezal tako z mlajšimi kot starejšimi, kar se sicer morda ne bi, ker smo doma iz različnih 

koncev občine oz. nismo imeli iste skupine prijateljev«. V navezavi na medgeneracijsko 

sodelovanje v taborniški skupini in širše v sklopu njenega delovanja Mateja poda kritiko šole 

in pravi, da je »šola edino nenaravno okolje, kjer smo ločeni po starosti. Povsod drugje se 

generacije mešajo. Taborniki so eno naravno okolje naravnega sožitja in medgeneracijskega 

povezovanja«. Bojan pravi, da so v njegovem okolju taborniki prepoznani kot skupina, ki se 

druži in je enotna. Pravi, da se je še posebno povezal z lokalnimi odločevalci in voditelji, kot 

so ravnatelji in župani, v sklopu dogovarjanj in organizacije raznih taborniških in tudi lokalnih 

prireditev, kot je npr. »novoletni bazar« ipd. Tudi Mina ima podobne izkušnje sodelovanja z 

ravnatelji šol, predvsem v procesu dogovarjanja za predstavitve in propagande taborniškega 

dela na začetku šolskega leta. Tudi Samo pravi, da vedno bolj sodeluje z dvema ravnateljicama 

šol, pri čemer dodaja, da so odnosi s šolama vsako leto boljši, ker jim tako vodstvo kot starši že 

»zaupajo« in poznajo njihovo delo, tako da »ni več zadržkov in podvprašanj z njihove strani in 

stvari lepo tečejo«. Dodaja tudi, da je vedno večje zanimanje za tabornike s strani otrok in 

njihovih staršev, ter opisuje primer, ko so se šolski otroci, ki so bili v podaljšanem bivanju na 

šolskem igrišču, takoj želeli pridružiti in se igrati z vrstniki taborniki, ki so jih videli nekaj 

metrov stran. Mateja pravi, da je prav zaradi opravljanja taborniškega vodništva in drugih 

funkcij v taborniški organizaciji spoznala ogromno ljudi. Takole pripoveduje: »V moji regiji me 

poznajo praktično vsi … vsa vrata so mi odprta« in nadaljuje: »dobiš renome, prepoznavnost, 

lažje se začneš lotevati tudi drugih stvari«. 
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Ula pravi, da so imeli v sklopu tabornikov ogromno akcij, kjer so se povezali z lokalno 

skupnostjo. Izvajali so npr. čistilne akcije, zbiralne akcije za zavetišča za živali ter po žledolomu 

pogozdovali. Kot pravi: »Veliko je takih stvari, ki te res malo prisilijo razmišljat o tem, kaj 

lahko ti narediš za boljši svet«. 

B) Socialni razvoj: lokalna skupnost – animatorji 

Kontinuum povezanosti z lokalno skupnostjo prek MD 

Laura, Žan in tudi Miha poudarjajo, da so se preko animatorske skupine povezali s sokrajani. 

Laura pravi, da je pred tem zaradi obiskovanja OŠ v drugem mestu v svojem kraju poznala le 

nekaj sosedov in se ni »nikoli družila z nikomer od tukaj«. Pravi, da se je na podlagi 

mladinskega animatorskega dela bolj povezala s svojim krajem in poglobila odnose s prebivalci 

občine. V zvezi z lokalnim povezovanjem tudi Miha pravi: »Dokler nisem bil animator, sem 

bil bolj tukaj na vas omejen, se nisem kaj dosti z drugimi družil. Ker smo pač le malo bolj 

oddaljeni od vsega skupaj. Potem ko sem prišel k animatorjem, ko smo se začeli družiti z 

animatorji, je bilo pa čist drugo. Sprostil sem se bolj, spoznal sem veliko ljudi, z veliko ljudmi 

sem se spoprijateljil ... Ker dokler sem bil tukaj bolj v vasi, sem bil bolj prisiljeno skupaj in nisi 

imel občutka, ali si zaželen ali nisi zaželen. Tako da je bilo to zame zelo dobro«. Pri čemer v 

nadaljevanju ocenjuje, da je bila zanj animatorska družba mnogo boljša in koristnejša od šolske. 

Tudi Žan poudarja, da mu je, kot priseljenemu, animatorstvo pomagalo zgraditi socialno mrežo. 

Maja je edina od animatork, ki izpostavi, da se ne čuti povezano z lokalno skupnostjo, in pravi, 

da bi »šla z veseljem živeti v drug kraj«. Ker živi v manjšem kraju, pravi, da je pomembno to, 

od kod prihajaš. Pri čemer pove, da je njena družina priseljena v ta kraj in da ima občutek, da 

predvsem starejši drugače gledajo, »če nisi nek domorodec, neka korenina«. Kot pravi, se zaradi 

animatorstva nič bolj ne čuti povezano z lokalno skupnostjo. 

Na drugi strani pa Davor pravi, da je zelo dejaven v lokalni skupnosti, česar pa ne pripisuje 

animatorstvu, ampak zgolj zelo aktivnemu in povezanemu kolektivu mladih v njegovem kraju. 

Uporabnost prepoznavnosti 

Poleg tega Miha pravi, da je prav skozi animatorsko udejstvovanje pridobil prepoznavnost na 

lokalni ravni. Takole pravi: »Na občinski ravni sem precej pridobil zaradi oratorija. Tudi 

prepoznavnost«. Pri čemer vidi animatorstvo kot eno ključnih dejavnosti, ki je vplivala na 

njegovo prepoznavnost, renomé in ki je v veliki meri prispevala k njegovi izvolitvi za člana 

občinskega sveta. 

Načini sodelovanja 

Laura in Davor pravita, da sta skozi animatorstvo postala »družbeno odgovorna«, ker sta se 

začela zavedati, da imajo lahko njuna dejanja in tudi neizpolnjene dolžnosti pomembne 

posledice ne zgolj za skupino animatorjev, ampak tudi za otroke  udeležence programov ter 

posredno tudi za njihove starše in okolico. Takole pravi Davor: »Ker ni samo na tebi, ne boš 

samo ti razočaran, ne boš samo ti nasrkal, ampak bo toliko ljudi. Cel oratorij bo na slabem 

glasu. Če to ne bo šlo skozi tako, kot bi moralo«. 

Martina pravi, da se je preko animatorstva tudi medgeneracijsko povezala tako z mlajšimi kot 

s starejšimi, in sicer tako znotraj oratorija kot tudi v okviru drugih projektov, kjer so 

prisostvovali kot animatorji. Neja kot voditeljica oratorija pravi, da na lokalni ravni veliko 

sodeluje z županom in ravnateljico, ko mora »skomunicirat različne zadeve«. Poleg tega pravi, 
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da preko animatorstva spoznava vedno več ljudi. Pove tudi, da se verjetno ne bi družila in niti 

poznala večine ljudi, s katerimi sedaj sodeluje, če ne bi bila oratorijska voditeljica. 

Matej pravi, da mu je v samem kraju, kjer največ deluje kot animator, zanimivo spoznati ljudi 

iz svojega kraja, posebno »otroke, ki so veliko mlajši od tebe, po 10 let mlajši, 12, 13 let mlajši«. 

Pravi, da se mu zdi »potrebno spoznati te mlajše otroke, ki bodo kmalu na čelu, v animatorski 

vlogi«.  

A) Socialni razvoj: nacionalna in mednarodna raven – taborniki 

Širina udejstvovanja odvisna od interesov posameznika 

V zvezi s sodelovanjem na nacionalni in mednarodni ravni v okviru mladinskega dela pri 

tabornikih Bojan pravi: »Nekateri se bolj čutijo delovat v lokalnem okolju in s tem ni nič 

narobe«, nekateri pa širše. Tudi Sanja pravi, da je bila prvih nekaj let aktivna na »lokalnem 

področju«, potem pa ji to »ni bilo več zadosti« in se je začela udejstvovati na »državni ravni«, 

kjer je obiskovala ogromno tečajev in izobraževanj, da bi nadoknadila znanje, ki ga je nekoliko 

pozabila v času srednje šole, ko ni bila aktivna pri tabornikih. Tudi Bojan je obiskoval razna 

»tekmovanja, tečaje, izobraževanja in skupščine zveze in take zadeve«. Pravi, da so »tudi na 

nacionalni ravni postali neka skupina.« Mina tovrstno srečevanje z drugimi taborniki opisuje 

kot največje veselje pri taborniškem delu. Takole pravi: »Srečaš druge rodove in druge 

tabornike v Sloveniji in greš na širša tovrstna tekmovanja in tam ... to je v bistvu ta užitek v 

taborništvu, ki ga imaš, ko se srečaš z drugimi taborniki. Milijon novih prijateljstev, milijon 

novih preizkušenj«. Podobno tudi Bojan pravi: »Ko imaš enkrat poznanstva z drugih rodov in 

hodiš na različna tekmovanja, potem se začne stvar dogajat«. 

Širjenje socialne mreže 

Tudi Samo pravi, da je na nacionalni ravni vključen v številna izobraževanja, kjer je spoznal 

veliko ljudi, s katerimi je povezan, predvsem prek socialnih omrežij. Kot pravi, spoznava 

»vedno več ljudi«. Tudi Tadej pripoveduje, da je kot starešina, predsednik društva, veliko 

sodeloval z »drugimi društvi, mladinskimi društvi, vse mogoče ..., na čistilnih akcijah, 

prireditvah, vse možno« in dodaja, da je »pri tem pridobil en del razmišljanja o aktivni 

participaciji v državi kot aktivni državljan prek tabornikov«. 

Možnost napredovanja (kariera) 

Mateja poudarja, da je pri tabornikih vedno »ogromno možnosti napredovanja«. Kot pravi, »če 

le želiš, so možnosti povezovanja, izobraževanja, mednarodnih izmenjav ogromne«. Tudi sama 

se je udeležila več izmenjav po celem svetu, ki sicer niso neposredno povezane s taborništvom 

oz. niso potekale pod okriljem taborniške organizacije. Je pa ravno taborništvo predstavljalo 

prvi korak v sferi mladinskega dela in odskočna deska za nadaljnje udejstvovanje. Pravi, da je 

ravno s taborniškim delom spoznala ogromno ljudi, možnosti in idej za nadaljnje mladinsko 

delo. 

Sanja pravi, da ji je po širokem udejstvovanju v taborniških krogih zmanjkalo manevrskega 

prostora in se je preusmerila tudi širše v polje mladinskega dela. Takole pravi: »Potem v eni 

točki pa mi dejansko taborniki niso bili zadosti, ker dejansko eni in isti ljudje, večino tečajev 

sem že opravila. Tako da sem se odločila še nekoliko ven pogledat«. Pravi, da je začela 

obiskovati »razna izobraževanja v slovenskem mladinskem sektorju, potem pa itak, ko spoznaš 

ljudi, se pogovarjaš, vidiš koliko je enih priložnosti«. Pove, da se je v zadnjem letu udeležila 
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sedmih »Erasmus zadev«, od katerih je bila le študijska izmenjava izven konteksta mladinskega 

dela. Vse ostale dejavnosti pa so bile vpete v mladinsko delo. 

Družbena odgovornost 

Za razliko od Sanje, za katero je bilo taborništvo odskočna deska tudi za nadaljnje projekte v 

mladinskem delu, je bila Živa predhodno »aktivna že v drugih prostovoljnih društvih«, kot se 

izrazi, pri čemer izpostavi sodelovanje v Brez izgovora Slovenija. Tako kot Tadej tudi Živa 

pravi, da »te taborništvo oblikuje v družbeno odgovorne državljane«. Pri čemer sicer pove, da 

nikoli ni »čisto točno razumela, kaj je aktivno državljanstvo«, in pravi, da kot volivka redko 

politično participira, ker »imam občutek, da nič ne morem spremeniti«. V nadaljevanju pa pove, 

da upa, da je dovolj družbeno odgovorna že s tem, ko se ukvarja s taborniki. Pri čemer podobno 

kot Ula navaja različne akcije, kot so pobiranje odpadkov in pogozdovanje ter širša skrb za 

naravo.  

Mednarodno udejstvovanje 

Živa pravi, da se pri tabornikih ni mednarodno udejstvovala, pač pa je bila tudi na tem področju 

bolj aktivna pri projektu No excuse. 

Bojan s kar nekaj mednarodnimi taborniškimi izkušnjami pravi, da je na prav vseh mednarodnih 

srečanjih navezal prijateljske stike s taborniki iz različnih držav, z nekaterimi pa je stike tudi 

ohranil. Meni, da je na mednarodni ravni težje ohranjati fizične stike in je zelo majhna 

verjetnost, da se z nekom ponovno srečaš na nekem dogodku. Kljub temu pa dodaja, da 

ponovno snidenje po dolgem času pri tabornikih ni nikakršen problem. Takole pravi: »Smo 

nasploh taborniki taki, da tudi če bi te nekdo po dveh, treh letih poklical, da smo nekje skupaj 

bili in se fino imeli; ne bi bilo nobenega problema in bi bili na istem kot takrat«. 

Kot že omenjeno, je tudi Tadej sodeloval na mednarodnem srečanju tabornikov – na svetovnem 

jamboreeju, kjer pravi, da so se kljub različnim narodnostim in verstvom prijateljsko povezali 

brez kakršnihkoli izgredov in zapletov. Podobno tudi Mina pravi, da se na taborniških srečanjih 

»sploh ne čuti v bistvu, kdo je tujec in kdo ni tujec, če se kje takole srečaš … V bistvu smo tam 

čisto skupaj. Se takoj spoznamo, smo takoj prijatelji in zvečer že skupaj pri ognju pojemo«. 

B) Socialni razvoj: nacionalna in mednarodna raven – animatorji 

Širina udejstvovanja odvisna od interesov posameznika 

Tudi velika večina animatorjev se je na nacionalni ravni udeleževala številnih srečanj in 

izobraževanj, kjer so se srečevali s številnimi drugimi animatorji in izmenjevali izkušnje.  

Zaradi slabe izkušnje z enim od animatorjev ter slabšega počutja in povezanosti v domačem 

kraju je Maja iskala priložnosti za animatorsko udejstvovanje še drugje. Povezala se je s 

številnimi oratoriji in animatorji po vsej Sloveniji in se kot animatorka udejstvovala v številnih 

krajih. Pravi, da je s tem pridobila osebno potrditev, da je »sposobna stvari izpeljati«.  

Glede odnosa med aktivnim državljanstvom in animatorstvom Martina pravi, da ne ve, če so 

animatorji zelo aktivni državljani, zdi pa se ji, da so mladi, »vzgojeni v duhu« skupnosti in v 

krščanskih »vrednotah«, zelo aktivni v zadnjem času. Pri čemer se ji zdi, da so »mladi postali 

glasni«. In da je razlika v tem, da »so včasih samo tako živeli, ker so bili tako naučeni«. Sedaj 
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pa pravi, da se bolj poglabljajo v to, zakaj je tako, in se o tem pogovarjajo. Dodaja, da se znajo 

»postavit na svoje noge, če je treba«. 

Neja pravi, da se kot voditeljica udeležuje številnih izobraževanj voditeljev in da ne bi poznala 

toliko ljudi in ne bi »bila toliko v stiku z drugimi« iz okolice, če ne bi bila voditeljica oratorija. 

Pri tem poudarja pomen sodelovanja z drugimi voditelji, izmenjavo izkušenj ter idej za 

spreminjanje in izboljšanje programa. 

Tudi Matej pravi, da je skozi animatorstvo spoznal »veliko mrežo ljudi iz cele Slovenije«. Pri 

čemer pravi, da je »zanimivo, da majčkeno vidiš, kaj se dogaja drugje ... Kako oni kakšne stvari 

vodijo in izpeljejo, naučiš se pač svari, kako jih delajo drugje. Dobiš več pogledov na eno in 

isto stvar, kar je vedno dobro«. 

Mednarodno udejstvovanje 

Večina animatorjev nima mednarodnih izkušenj s področja mladinskega dela. Le Laura pravi, 

da je bilo animatorstvo nekakšna odskočna deska za mednarodno prostovoljstvo v tujini, ki je 

v svojem bistvu bilo mladinsko delo. Pravi, da se tako kot z animatorji »lahko tudi z drugimi 

ljudmi s podobnimi pogledi na življenje ujameš«. Ter dodaja: »Pač to prostovoljstvo, tudi z 

drugimi animatorji, ki so še vedno aktivni, se lahko skupaj udejstvuješ tudi na državni ravni. 

Pač nekako prispevaš in se čutiš bolj, sploh ko si v tuji državi, se čutiš bolj pripadnega lastni 

državi«. V zvezi z mednarodnim sodelovanjem pove, da ni nujno, da so animatorji direktno 

nekje v tuji državi, ampak lahko kot prostovoljci pomagajo z organiziranjem akcij, koncertov 

in dogodkov v lastnem kraju, pri čemer posredujejo zbrana sredstva želeni državi. Poudarja, da 

gre pri konkretnem sodelovanju za bogatejšo izkušnjo, ki ne pomaga samo obiskanim, ampak 

predvsem obogati prostovoljce same. 

Maja tako kot mnogi taborniki obžaluje, da se kot animatorka ni udejstvovala v mednarodnih 

vodah, da se je sicer nameravala udeležiti oratorija v Španiji, a se ji »žal ni izšlo«.  

___________________________________________________________________________ 

Kot smo pisali že v prvi kategoriji o ozadju vstopa v mladinsko delo, obe skupini poudarjata 

pomen prijateljstva in druženja v skupini tako v času organiziranih aktivnosti kot tudi v času 

nestrukturiranega prostega časa. Obe skupini, še posebno taborniki poudarjajo pomen 

»skupnega življenja« v času tabornikov, kar omogoča še boljšo povezavo in zaupanje med člani 

skupine. Čeprav gre pri animatorjih za krajši čas, ki ga preživijo skupaj, saj se dnevno vračajo 

domov, vseeno dajejo veliko težo količini časa, preživetega skupaj.  

Obe skupini vprašanih popolnoma samoiniciativno, torej brez naše sugestije, primerjata odnose 

znotraj skupin z odnosi z ljudmi iz drugih skupin in s splošno javnostjo. Pri tem vprašani 

izpostavljajo, da so odnosi znotraj skupin trajnejši, globlji, zaupljivejši, bolj odprti in 

neformalni kot običajni odnosi v različnih organizacijah, institucijah in družbi na splošno. Prav 

tako obe skupini prepoznavata skupne vrednote, skupna zanimanja in znanja, ki niso značilna 

za ostale ljudi oz. jim niso znana. Zanimivo je, da člani obeh skupin navajajo, da se večino časa 

družijo z ljudmi, ki so jih spoznali tekom mladinskega dela, saj se na ta način čutijo bolj  
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Kategorija 5: Socialni razvoj (skupina, lokalna skupnost, nacionalno in mednarodno 

sodelovanje) 

 

Taborniki Animatorji 

Socialni razvoj – skupina 

 

Druženje, prijateljstva in poznanstva 

 zaupanje 

 »živeti skupaj« 

Druženje, prijateljstva in poznanstva 

 proces, ne zgolj aktivnosti 

Timski duh 

 temelj za motivacijo 

Učenje sodelovanja v skupini 

 usklajevanje odnosov in nalog 

Specifičnost prijateljstev, odnosov 

 neformalni odnosi, spoštovanje in 

povezanost; bližina in distanca 

 razlike v primerjavi z ostalimi 

skupinami in širšo javnostjo 

Specifičnost prijateljstev, odnosov 

 trajnost, globina in teža odnosov 

 razlike v primerjavi z ostalimi 

skupinami in širšo javnostjo 

 podobne moralne vrednote v skupini 

 prepoznavanje vzornikov 

 koristen in zdrav način preživljanja 

prostega časa 

Varnost, povezanost 

 vzrok za sodelovanje ali 

nesodelovanje v skupini 

Predelava negativnih izkušenj s pomočjo 

skupine 

 zunaj in znotraj skupine 

 vloga vodje 

Mešanje družb 

 večina stikov znotraj skupine 

 lažje razumevanje znotraj skupin, 

podobni interesi 

 pestrost druženja izven skupine 

 

Mešanje družb 

 večina stikov znotraj skupine 

Socialni razvoj – lokalna skupnost 

 

Kontinuum povezanosti z lokalno 

skupnostjo prek MD 

 nepovezanost – 

»samozadostnost« velike 

organizacije, specifičnost 1. 

generacije 

 povezanost je temelj, 

nezmožnost individualnega 

delovanja 

Kontinuum povezanosti z lokalno 

skupnostjo prek MD 

 povezanost – spoznavanje in 

sodelovanje s sokrajani 

 nepovezanost – želja po 

menjavi kraja, nenavezanost 

nanj 

 povezanost, ki ni plod 

animatorstva, ampak splošne 

angažiranosti mladih 
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razumljene. Družijo pa se tudi z ostalimi ljudmi, ki niso direktno v stiku z mladinskim delom, 

saj sta jim všeč barvitost in pestrost, ki jih prinašajo različne perspektive ljudi v njihovem 

življenju. 

Na lokalni ravni obe skupini vprašanih menita, da njihova povezanost z lokalno skupnostjo na 

podlagi mladinskega dela variira glede na osebne interese in prioritete, pri čemer vsi sodelujoči 

prepoznavajo pomen povezanosti mladinskega dela z lokalno skupnostjo. Ena od tabornic 

pravi, da je to spoznala nekoliko prepozno in v času svojega delovanja temu ni dajala dovolj 

velike pozornosti. Večini animatorjev se zdi, da so se zaradi svojega udejstvovanja povezali in 

spoznali s krajem in njihovimi prebivalci. Le ena od animatork navaja razočaranje nad 

nevključenostjo v lokalno skupnost zaradi občutka nesprejetosti in zavračanja s strani starejših 

prebivalcev. Načini sodelovanja v lokalni skupnosti so v obeh skupinah precej podobni. Oboji 

dajejo velik poudarek medgeneracijskemu sodelovanju, sodelovanju z otroki in njihovimi starši 

ter sodelovanju z lokalnimi odločevalci in voditelji. Različna sodelovanja so prispevala k 

Načini sodelovanja 

 medgeneracijsko sodelovanje 

 lokalni odločevalci in voditelji 

 šole – otroci in učitelji 

 različne organizacije 

 udejstvovanje v akcijah 

Načini sodelovanja 

 medgeneracijsko sodelovanje 

 otroci, starši – prihodnost! 

 širša okolica 

Uporabnost prepoznavnosti 

 

Uporabnost prepoznavnosti 

 Socialni razvoj – nacionalna in mednarodna raven 

 

Širina udejstvovanja odvisna od interesov 

posameznika 

Širina udejstvovanja odvisna od interesov 

posameznika 

 kompenzacija za 

nerazumevanje v ožji skupini 

Možnost napredovanja (kariera)  

Širjenje socialne mreže 

 sodelovanje z različnimi 

organizacijami in strukturami 

 

Širjenje socialne mreže 

 sodelovanje z voditelji na 

nacionalni ravni 

Mednarodno udejstvovanje 

 tudi v mednarodnih skupinah 

prijateljsko vzdušje 

 povezanost 

Mednarodno udejstvovanje 

 redka mednarodna sodelovanja 

 animatorstvo kot spodbuda za 

mednarodno prostovoljstvo 

 

Družbena odgovornost 

 z direktno participacijo v 

akcijah 

Družbena odgovornost 

 raziskovanje in zavzemanje 

za tisto, kar zadeva mlade 
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prepoznavnosti mladinskih voditeljev v lokalni skupnosti, kar sta posebno dobro izkoristila 

eden od animatorjev za svoje politično udejstvovanje in ena od tabornic za zaposlitveno kariero. 

Pri udejstvovanju na nacionalni ravni je že opazna razlika med taborniki in animatorji, saj imajo 

taborniki precej bolj razvejano organizacijsko strukturo, kar prispeva tudi k večjemu 

nacionalnemu udejstvovanju. Večina animatorjev je v primerjavi s taborniki na nacionalni ravni 

manj aktivna, saj so bolj osredotočeni na lokalno in regionalno delovanje, medtem ko se na 

državni ravni udejstvuje le peščica tistih, ki opravlja vodstveno funkcijo. Tudi na mednarodni 

ravni so taborniki bolj aktivni od animatorjev. Pri tem taborniki poudarjajo, da tudi v 

mednarodnih skupinah in na mednarodnih srečanjih vladata prijateljsko vzdušje in povezanost. 

Taborniki, ki še niso imeli mednarodne izkušnje mladinskega dela, to obžalujejo, prav tako 

nekateri animatorji, ki so si že obetali mednarodno sodelovanje, a se jim ni izšlo. Direktno 

mednarodno izkušnjo, ki je vključevala tudi animatorsko delo je imela le ena animatorka. 

Kategorija 6: Poklicni razvoj  

A) Taborniki 

(In)direktnost povezave: MD in študij/poklic 

Povezavo med mladinskim delom in poklicnim razvojem vprašani vidijo zelo različno. Nekateri 

vidijo neposredno povezavo, medtem ko drugi pravijo, da med njihovo poklicno potjo in potjo 

mladinskega voditelja kot animatorja ali taborniškega vodnika ni neposredne zveze. Prav vsi 

pa so mnenja, da jim bodo veščine, pridobljene skozi mladinsko delo, koristile pri zaposlitvi. 

Bojan pravi, da mu bo v poklicu zagotovo pomagalo, da je skozi taborništvo pridobil 

»organizacijske veščine« in da se lažje loteva »novih stvari«. Pri tem poda primer, da se pri 

študiju na strojni fakulteti prvič sooča z risanjem nekih načrtov, pri katerem lahko uporabi 

»kakšen del sistematike«, ki jo je »pri tabornikih že videl ali že izvajal«. Pravi, da mu bo v 

poklicu nedvomno koristila izkušnja mladinskega dela, saj »izgubiš strah pred novim, ker si že 

marsikdaj moral kakšno stvar začeti čisto iz ničle«. 

Izrazito povezanost med poklicnim in mladinskim delom vidi Samo, ki celo pravi, da se je za 

študij medicine odločil prav na podlagi taborništva. Takole pravi: »Spomnim se, da sem se v 

bistvu na taboru v 1. letniku SŠ odločil, kaj želim delati, ker smo imeli nekaj poškodb in vedno 

sem tudi pri tabornikih hodil zraven bolničarja in v bistvu tam sem se zavedel, da je to to. Da 

je to tisto, kar hočem delati«. Poleg tega pravi, da se je pri tabornikih privadil pristopati do 

ljudi, ko pravi, da je spoznal, »da te nihče ne bo pojedel, če boš do nekoga dostopil, pristopil« 

in se tako bolj sproščeno odločil za medicino. Pravi, da se je pri tabornikih v primerih »neke 

panične reakcije oz. ko je nekaj bolj nujnega« naučil ohranjati mirnost in pogledati celo 

situacijo ter jo preceniti, preden odreagira, kar mu bo zelo koristilo pri poklicnem delu. Pri tem 

dodaja, da se je v tovrstnem preudarnem reagiranju lahko izuril prav pri tabornikih, saj so le-ti 

»včasih potisnjeni v situacije, ki so nepredvidljive« in v katerih je potrebno modro odreagirati. 

Uporabnost pridobljenih veščin za poklicno delo 

Tadej pravi, da se je pri tabornikih navdušil nad fotografijo, ki jo je v nadaljevanju tudi poklicno 

uporabil in ki mu poleg redne zaposlitve predstavlja možnost dodatnega zaslužka. Kot trgovec 

pravi, da je pri tabornikih »pridobil res tak dober način razmišljanja, glede nastopanja v 

javnosti, veliko izkušenj«, ki jih je s pridom uporabljal tako v preteklih kot sedanjih zaposlitvah. 

Pravi, da je kasneje kot zaposleni v košarkarskem klubu iz taborništva že točno vedel, kako se 
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mora lotiti organizacije prireditev, vajen je bil stikov z javnostjo itd. Tudi za nadaljnjo poklicno 

pot pravi: »Moram reči, da kot trgovec v trgovini sem bil zaradi teh izkušenj vedno veliko boljši 

trgovec kot pa marsikdo drug na mojem mestu«. 

Ula kot vzgojiteljica predšolskih otrok pravi, da je bilo taborniško delo »neke vrste nov 

doprinos«, saj je »prej delala samo s predšolskimi [otroki]«, pri tabornikih pa se je še nekoliko 

naučila delati s starejšimi in šolarji, kar ji je bilo v veselje. Mina kot študentka športne vzgoje 

pravi, da je pri tabornikih že v praksi uporabila nekatere stvari, ki jih na fakulteti načeloma šele 

spoznavajo in se o njih učijo: »V bistvu se učimo neke osnove, ki sem se jih jaz učila v 5. razredu 

ali ko se jih sedaj učijo na faksu. Fino se ti zdi, ker to v bistvu že znaš in si to že kdaj v življenju 

uporabil«. Omenja predvsem prakso s področja didaktike in pedagogike ter planinstva, kjer 

pravi: »V praksi sem to počela in otroke imam – svoj vod imam že toliko časa, da sem dala že 

vse to čez. Ko ti tam razlagajo, kako kaj učit in ja, s kakšnimi težavami se srečaš, in si rečeš, 

aha, jaz sem dal to že vse čez«. Pravi, da ko pogleda nazaj, se ji zdi, da je izbiri študija morda 

posredno botrovalo taborništvo, saj združuje vse, kar ima rada: »Šport, naravo in otroke«. Pravi, 

da je taborništvo morda nehote vplivalo na to, da se je odločila za študij športne vzgoje, ni pa 

čisto prepričana, ker se nikoli ni kaj dosti spraševala o tem. 

Sanji kot absolventki biotehnologije se zdi, da njen poklic in taborništvo »nista dve ločeni 

stvari«, čeprav pravi, da bi najbrž večina ljudi v njeni »stroki rekla, da sta to dve ločeni stvari«. 

Pravi, da so »mehke veščine« tiste, ki jih je pridobila v mladinskem delu, in da so »precej 

podhranjena stvar« v znanstvenih krogih. Navaja, da se je v mladinskem delu naučila 

sodelovanja v skupini in komunikacije, česar po njenih izkušnjah primanjkuje v raziskovanju, 

kjer poudarja, da skupina lahko doseže veliko več kot zgolj posameznik. Pri tem dodaja, da je 

raziskovala, kako na mehke veščine gledajo zaposlovalci s področja naravoslovja, in prišla do 

ugotovitve, da je npr. v njenem primeru za zaposlitev še vedno mnogo bolj pomembno imeti 

»dovolj prakse v laboratoriju« kot pa opravljene ure in pridobljene kompetence v mladinskem 

delu, ki so sicer pomembne za boljše delovanje v skupini, vendar niso temeljnega pomena za 

zaposlitev. Osebno sicer še vedno vidi velike koristi mladinskega dela tudi pri zaposlitvi, kot je 

npr. »vodenje timov in organizacija sestankov« ipd., čeprav pravi, da večina temu ne posveča 

velike pozornosti. 

Ambicioznost in samoiniciativnost mladinskih voditeljev 

Zanimiv je Matejin kritični pogled na zaposlovanje izkušenih tabornikov, ki obvladajo številne 

organizacijske in druge veščine: »Taborniki smo zelo ambiciozni; vendar v javnem sektorju si 

ne želijo takih ljudi, zato smo večkrat grožnja v takih okoljih, ker potrebujejo podredljive in 

zgolj ubogljive ljudi«. Enak pomislek izraža tudi Sanja: »Če delaš v javnem sektorju, ne vem, 

koliko so zaželeni hudo ambiciozni ljudje. Se lepo sliši, vendar v naravoslovnem sektorju ni 

tako zaželeno«. Mateja celo opisuje  svojo zaposlitev v osnovni šoli z besedami »kot da bi mi 

prerezali krila«. 

Opravljanje MD je odraz osebe 

Živa kot študentka medicine pravi, da ji bodo izkušnje iz taborništva močno koristile pri 

vzpostavljanju stika z otroki, zlasti če bo delovala kot pediatrinja. Zdi se ji, da bo prav zaradi 

taborniške izkušnje bolj znala sprejemati ljudi z različnimi vrednotami, s katerimi se bo 

vsakodnevno »srečevala v ambulanti ali bolnišnici«. Podobno kot Mateja tudi Živa v zvezi s 

kandidiranjem za delovno ali drugo mesto pove: »Če napišeš, da si bil tabornik, marsikatera 

vrata se ti odprejo veliko prej ... Zato ker to nekaj pomeni,  pove o tebi, to pomeni, da si bil 

pripravljen nekje zastonj nekaj delati in posvetiti veliko časa in energije«. Pri čemer obrazloži, 
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da je bila po njenem mnenju ravno zaradi izkušnje taborništva, s čimer je pridobila dobre 

»organizacijske sposobnosti«, izbrana v kandidaturi za »prakso za glavnega receptorja v 

IFMSA za mednarodno izmenjavo študentov medicine«. 

B) Animatorji 

(In)direktnost povezave: MD in študij/poklic 

Miha in Davor pravita, da animatorstvo nima nobene povezave z njunim poklicem. Miha meni, 

da mu animatorstvo ni nič pomagalo pri poklicu, ker se je za veterino odločil zaradi ljubezni do 

živali in kmetijstva. Pri tem dodaja, da je skozi animatorstvo spoznal, da je »ukvarjanje z otroki 

precej naporno, medtem ko pravi, da delo z živalmi psihično ni tako naporno«. 

Maja kot študentka razrednega pouka pravi, da je skozi animatorstvo pridobila ogromno 

izkušenj dela z otroki, zlasti v zvezi s pridobivanjem njihove pozornosti in motivacije. Poleg 

tega odnose s soanimatorji primerja z »odnosi s sodelavkami«, ki jih bo imela v šoli. Zato meni, 

da je sodelovanje in dogovarjanje z animatorji neke vrste vaja za poklicno udejstvovanje. Meni, 

da sta razredni pouk in animatorstvo skoraj »ista stvar … Le malce bolj organizirano in 

popredalčkano po urah«, sicer pa zelo podobno. Tako kot Martina je tudi Maja od nekdaj želela 

biti učiteljica in pravi, da sedaj tekom študija skozi animatorstva dobiva potrditve, da se je 

odločila za pravo stvar, da je »izbrala pravi poklic«. Pove, da je dobro, ker že ima prakso na 

področju dela z otroki in že pozna nekatere stvari, ki se jih učijo na fakulteti. 

Žan kot študent strojništva pove, da je animatorstvo načeloma čisto »ena leva stvar«, ker »v 

strojništvu običajno ni opravka z otroki«. Vendar nadaljuje, da bo imel v strojništvu vsekakor 

»opravka z ljudmi«, pri čemer pravi, da »lahko zelo nasankaš, če ne znaš imeti opravka z 

ljudmi«. Zato se mu zdi zelo v redu, da se je imel skozi animatorstvo priložnost učiti delati z 

ljudmi. Izpostavi tudi, da se v zadnjem času sprašuje, »če je strojništvo sploh tista stvar, ki me 

veseli«. Pri čemer pravi, da mu je strojništvo sicer všeč, predvsem ker je z njim pridobil 

specifičen način razmišljanja in razlaganja. Za animatorstvo pa pravi, da mu je »dalo 

kompetenco dela z ljudmi«, ki jo bo in jo že uporablja v poklicni karieri. 

Tudi Neja pravi, da »animatorstvo ni imelo nobenega vpliva na izbiro študija«, saj bo »delala 

s čisto drugačnimi ..., v bolnišnici ...«. Pravi, da ji bodo »neprecenljive in uporabne«  

kompetence, pridobljene skozi animatorstvo, nedvomno prišle prav kot »diplomirani 

medicinski sestri in vodji tima«. Takole pravi: »Kar delam na oratoriju, se mi zdi zelo podobno 

temu, kar bom nekoč delala v bolnici s svojim timom«. Pri čemur omenja predvsem management 

in organizacijo ter komunikacijo, za kar pravi, da so »enkratne izkušnje za moj poklic«. Svojo 

vodstveno animatorsko vlogo primerja z vlogo medicinske sestre in pravi, da je treba biti v 

bolnišnici večkrat »presneto dober govornik, se potegnit za pacienta in za sebe pred doktorji, 

pred ne vem katerim direktorjem bolnice in pred glavno medicinsko sestro«, kar primerja s 

svojo vlogo voditeljice animatorjev, ko mora komunicirati z različnimi vodji, kot sta npr. župan 

in ravnateljica. Zato se ji zdi izkušnja animatorstva »velik plus«, čeprav pravi, da ne ve, če bo 

to »lahko koristila pri svoji prošnji za službo«. »Velik doprinos« animatorskega udejstvovanja 

vidi predvsem v primeru, da »bi potrebovali medicinsko sestro vodjo tima«. Kot pravi, je 

trenutno vodja »32 animatorjev ter preko 130 otrok«, za kar meni, da je tudi »za poklic zelo 

koristna izkušnja v vseh primerih«. 
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Priprava, zanimanje za družinsko življenje 

Martina pravi, da si je že od nekdaj želela delati z otroki in da je k izbiri študija razrednega 

pouka doprineslo tudi animatorstvo. Tudi Laura pravi, da se ji zdi bistveno, da je skozi 

animatorstvo »prišla v stik z otroki« in »se približno naučila, kako se dela z njimi«. Nekoliko 

je tudi razmišljala o izbiri pedagoške smeri študija, za katero pravi, da jo še vedno lahko izbere 

in da je »animatorstvo sigurno ena podlaga«. Pri tem dodaja, da je bolj kot na poklicno pot 

animatorstvo vplivalo na »družinsko smer«, kot jo poimenuje. 

Uporabnost pridobljenih veščin za poklicno delo 

Tako kot Žan tudi Matej, študent strojništva, pravi, da »sam študij načeloma nima nobene 

direktne povezave z animatorstvom, kot jo imata npr. animatorstvo in predšolska vzgoja ali 

razredni pouk«. Meni, da sta to, kar bo počel, in animatorstvo »dva različna bregova«. Pri tem 

pa pravi, da skozi animatorstvo »pobereš mehke veščine, ki so nujno potrebne za funkcionalnost 

katerega koli poklica«. Pri tem dodaja: »Lahko poznaš vse stvari, ampak če nimaš mehkih 

veščin, si zelo hitro človek, s katerim se ne da niti delati v timu. Postane nevzdržno«. Pravi, da 

ni dovolj biti samo dober inženir, ampak je potrebno znati »vzpostaviti dialog« in »se zavedati, 

da ne glede na to, koliko si pameten, nimaš vedno prav«, zato je pomembno, da »se znaš zmenit 

z nekom, sicer je to velika ovira in ne moreš funkcionirat v okolju«. Pri tem dodaja, da njegova 

bodoča služba ni vezana na posameznika, »ker si vedno vezan na nekoga. In če si vezan na 

nekoga, je zelo fino, če si z njim v dobrih odnosih oz. znaš z njim vzpostavljati dialog, se 

dogovarjat, pogovarjat z njim; ker to je na poklicni poti zelo pomembno, da daš vsem vedeti, 

da si na razpolago oz. da nekaj stvari veš, če jih pa še ne veš, se boš pa še pogovarjal oz. boš 

pripravljen tudi priznat, da ti vsega ne veš«. Tako kot Neja in Maja tudi Matej komunikacijo z 

otroki in animatorji na oratoriju primerja s komunikacijo s sodelavci. Pravi, da tako kot so otroci 

razigrani in animator utrujen, ima lahko tudi sodelavec »čuden dan« in da je oratorij v tem 

pogledu trening za potrpežljivost. Pri tem dodaja tudi: »Animatorstvo ti da ogromno nekih 

stvari, ki jih na sami poklicni poti oz. izobraževanju ne bom dobil. Načeloma niso pomembne 

za to, da dokončam fakulteto, ampak so pomembne za to, kako bom jaz funkcioniral naprej, ko 

bom imel enkrat službo, sodelavce«. In dodaja: »Takšne stvari, kot je animatorstvo, ti dajo zelo 

zelo pozitivne izkušnje za samo funkcioniranje naprej v življenju, kako boš funkcioniral naprej 

z ostalimi v skupinah, v katerih boš deloval«. 

___________________________________________________________________________ 

Sodelujoči vidijo povezavo med mladinskim delom in poklicnim razvojem precej različno, 

vendar vsi prepoznavajo pomen kompetenc za uspešno delovanje znotraj delovnih in drugih 

timov ter vzpostavljanja in negovanja odnosov v splošnem. Taborniki izpostavljajo lastno 

ambicioznost in samoiniciativnost, za katero pravijo, da je večkrat nezaželena kot zaželena, 

predvsem v javnih službah. Nekateri animatorji in ena tabornica pravijo, da so skozi mladinsko 

delo, predvsem delo z otroki, poglobili željo po ustanovitvi lastne družine. Obe skupini se 

zavedata, da izkušnje mladinskega dela ne prispevajo nujno k pridobitvi zaposlitve, vendar so 

vsi prepričani, da jim bodo pridobljene izkušnje koristile pri opravljanju poklicnega dela, 

predvsem pri sodelovanju s sodelavci in pri uspešnejšem vodenju timov. Sodelujoči menijo, da 

so v primerjavi z osebami, ki nimajo izkušnje mladinskega dela, bolj kompetentni, čeprav se 

zavedajo, da zaposlovalci tovrstni delovni izkušnji skoraj ne dajejo pomena.  
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Kategorija 6: Poklicni razvoj  

 

Taborniki Animatorji 

(In)direktnost povezave: MD in 

študij/poklic 

 odločitev za študij na podlagi 

izkušnje MD (medicina) 

 popolnoma nepovezani področji (za 

javnost) 

 povezanost področij (za izkušene) 

(In)direktnost povezave: MD in 

študij/poklic 

 odločitev za študij na podlagi 

izkušnje MD (razredni pouk, športna 

vzgoja) 

 popolnoma nepovezani področji 

(drugi poklicni interesi, napornost 

dela z mladimi) 

 povezanost področij (soanimatorji ≈ 

sodelavci; priprava na zaposlitev; 

mehke veščine) 

Uporabnost pridobljenih veščin za 

poklicno delo 

 organizacijske veščine 

 vodenje timov 

 opolnomočenost za ukvarjanje z 

novimi področji, projekti 

 vzpostavljanje stika z ljudmi, otroki 

 sprejemanje ljudi z različnimi 

vrednotami 

 premišljeno delovanje 

 fotografija – vir dodatnega zaslužka 

 izkušnje z novo populacijo 

 didaktika, pedagogika, šport 

 mehke veščine 

Uporabnost pridobljenih veščin za 

poklicno delo 

 organizacijske veščine 

 vodenje timov 

 komunikacija, vzpostavljanje dialoga 

 vzpostavljanje stika z ljudmi, otroki 

 didaktika, pedagogika 

 mehke veščine (vzpostavljanje in 

negovanje odnosov) 

 

Priprava, zanimanje za družinsko življenje Priprava, zanimanje za družinsko življenje 

Ambicioznost in samoiniciativnost 

mladinskih voditeljev 

 

Izkušenost v MD sama po sebi ne prinaša 

prednosti v zaposlitvi, vendar omogoča 

kvalitetnejše opravljanje poklicnega dela 

Izkušnje MD niso pomembne za dokončanje 

formalne izobrazbe ampak za funkcioniranje 

v odnosih v prihodnosti (med sodelavci, v 

različnih skupinah ...) 

Opravljanje MD je odraz osebe Pridobitev kompetenc, ki se jih skozi 

formalno izobraževanje ne da pridobiti 
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8. INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

(1) Na katera področja posameznikovega življenja je posegla izkušnja mladinskega dela 

in kako se to kaže?  

Rezultati kažejo, da izkušnja mladinskega dela pomembno posega na različna življenjska 

področja mladih. Sodelujoči so imeli sicer precej težav z eksplicitnim poimenovanjem področij, 

saj največkrat vpliv izkušnje poimenujejo kot »življenjski«, »vsakdanji«, splošno uporaben 

ipd., predvsem v smislu večje praktičnosti, izgube strahu pred ukvarjanjem z novimi stvarmi in 

navezovanjem stikov z ljudmi ter večje samostojnosti, strpnosti in potrpežljivosti.  

Kot pravi Walther (2005), mladinsko delo zaradi destandardizacije življenjskih prehodov in 

njegove reverzibilnosti postaja vse bolj posrednik med kontekstom »sistemskega« in 

»življenjskega sveta«, pri čemer gre tako za podporo pri integraciji standardiziranega 

življenjskega poteka oz. »normalizacijo« kot tudi za pomoč pri soočanju s posameznimi 

tveganimi življenjskimi situacijami. Sodelujoči pomen izkušnje mladinskega dela in njegove 

»življenjskosti« vidijo predvsem v zvezi s »projektnim delom«. Menijo, da so se naučili 

sodelovati v skupini, voditi skupino in biti odgovorni za različne zadolžitve in projekte. V tem 

vidijo veliko uporabnost za vsakdanje življenje, saj, kot pravijo, je skoraj vsaka stvar, s katero 

se človek ukvarja, projekt, čeprav se v vsakdanjem življenju največkrat ne poimenuje tako. 

Menijo, da je prednost  mladinskega dela v primerjavi z drugimi okolji v najstniških letih ta, da 

ponuja konkretne realne naloge in izzive, ki zahtevajo visoko stopnjo odgovornosti in s tem 

osamosvajanja. 

Vsi zatrjujejo, da so se skozi »projekte« mladinskega dela naučili izpeljave različnih nalog. 

Poleg tega poudarjajo, da so se pri mladinskem delu naučili soočanja z različnimi izzivi, se 

utrdili na podlagi uspešnih preteklih izkušenj ter postali bolj pogumni za nadaljnje 

udejstvovanje na področju mladinskega dela kot tudi drugje. To je v skladu z Larsonovimi 

(2000) ugotovitvami in kaže na uspešno usvojeno zadnjo fazo integritete skozi cikel programa 

mladinskega dela, za katero Eccles in Appelton Gootman (2002) pravita, da posameznik, ki 

skozi program mladinskega dela doseže stopnjo integritete, zapusti program vedoč, da je 

deloval po svojih najboljših močeh, in se s ponosom ozre na pretekle uspehe in dosežke. 

V zvezi s praktičnostjo, uporabnostjo in realnostjo mladinskega dela obe skupini vprašanih – 

tako taborniki kot tudi animatorji – izkušnjo mladinskega dela kritično primerjajo s šolo, ki jo 

opisujejo kot neživljenjsko in ločeno od realnega življenja, kar po njihovem ne velja za 

mladinsko delo. Le-to predstavlja alternativo in dopolnilo formalnemu šolskemu sistemu 

(Evropski mladinski forum, 1999). Prav vsi sodelujoči svoje projekte mladinskega dela 

opisujejo kot življenjske in realne, kot tiste, pri katerih »gre zares«. Zaradi specifičnosti poteka 

mladinskega dela tabornikov in v veliki meri tudi animatorjev skupine mladinskega dela 

omogočajo intenzivnejše in bolj zaupne prijateljske odnose v primerjavi z ostalimi 

prostočasnimi dejavnostmi, ki ne vključujejo daljših aktivnosti, preživetih skupaj v določenem 

okolju.  

Pri tem lahko povzamemo predhodne ugotovitev avtorjev Jeffs in Smith (2010), ki pravita, da 

so odnosi med mladinskimi voditelji oz. med mladinskimi delavci in mladimi eni najmočnejših 

prav zaradi količine skupaj preživetega časa, pripravljenosti za učenje in zabavo ter sodelovanja 

v lokalni skupnosti, kar omogoča zelo poglobljeno obliko mentorskega odnosa (Hirch, 2005). 

Poleg tega so vprašani poudarili tudi pomen medgeneracijskega sodelovanja v okviru 



91 

mladinskega dela, kar označujejo kot bolj naravno in življenjsko okolje v primerjavi s šolo. 

Skoraj vsi sodelujoči navajajo velike razlike med šolo in mladinskim delom, pri čemer kot 

bistveno izpostavljajo dejstvo, da se posameznik za mladinsko delo odloči prostovoljno, 

medtem ko je šola obvezna, navedeni področji pa posledično označujejo kot »popolnoma 

ločeni«. To potrjuje, da je prostovoljna udeležba temeljno vodilo mladinskega dela (Jeffs in 

Smith, 2010). 

Če nekateri pravijo, da je mladinsko delo pomembno oblikovalo njihov življenjski stil v 

najstniških letih, drugi prepoznavajo tudi njegov dolgoročnejši pomen, kjer deluje kot ena od 

izbir življenjskega poteka mladih. Čeprav »tiranija izbir« v sodobni družbi deluje kot »živ 

pesek« (Mulej, 2003) in vedno znova odpira nova vprašanja in nejasnosti, se zdi, da mladinskim 

voditeljem njihova izbira daje neko potrditev in moč za prihodnost ter jih torej ne plaši, ampak 

jih opogumlja, da še naprej aktivno izbirajo. Lahko bi rekli, da mladinsko delo deluje kot 

vezivno tkivo, povezava med posameznimi življenjskimi prehodi (npr. družina, šolanje, 

partnerstvo, zaposlitev). Kot kaže, so povezave, ustvarjene skozi izkušnje mladinskega dela, 

nepogrešljive in nujno potrebne, saj so »življenjske« in zajemajo skoraj vse sfere življenja. 

Poleg tega niso ozko ločene na posamezna področja ali institucije, čeprav npr. kompetence, 

pridobljene skozi mladinsko delo, v veliki meri koristijo tudi v popolnoma institucionaliziranih 

prehodih, kot sta npr. zaposlitev in šolanje. Ule in Kuhar (2003) pravita, da morajo biti 

posamezniki pri prehodih zelo previdni, saj so le-ti toliko bolj tvegani, kolikor manj povezav 

ima posameznik med posameznimi življenjskimi področji. Pri čemer naša raziskava kaže, da 

mladinsko delo uspešno povezuje različna področja, saj posamezniki ne kažejo strahu in ne 

omenjajo težav pri prehodih, ampak se zaradi številnih izkušenj na področju mladinskega dela 

ocenjujejo kot sposobne in kompetentne za nadaljnje življenjske prehode. Čeprav so za obdobje 

postmoderne značilni vse bolj nejasni, fragmentarni, jojo prehodi (Walther, 2005), se zdi, da so 

vprašani v mladinskem delu našli možnost »samooblikovanja« (Movit, 2006) in ugotovili, 

katere kompetence potrebujejo za pridobitev nekaterih, sicer redkih, varnih in dobro 

integriranih pozicij v družbi (Field, 2000), saj se udejstvujejo v kolektivnih dejavnostih, kar 

sicer ni značilno za zahodne družbe (Ule, 2008). Rekli bi torej lahko, da mladi, ki se 

udejstvujejo v mladinskem delu, delujejo kot »katalizatorji« sodobne individualistične 

kapitalistične družbe (Coté, 2000). 

Tako animatorji kot taborniki menijo, da je izkušnja mladinskega dela nedvomno vplivala na 

oblikovanje njihovih vrednot, življenjskih usmeritev in načrtov za prihodnost, pri čemer 

poudarjajo oblikovanje želje po družinskem življenju, torej ustanovitev lastne družine. Pri tem 

kot bistvena navajajo prvi realen stik in delo z otroki, saj pred tem nekateri z njimi niso imeli 

stikov in so imeli o njih zgolj idealizirane predstave, mladinsko delo pa jim je pomagalo 

ustvariti realnejšo sliko. V tem oziru bi lahko rekli, da je izkušnja mladinskega dela, predvsem 

stik z otroki, pomembno vplivala na oblikovanje prioritet in življenjskega stila na splošno. 

Kar nekaj vprašanih pravi, da so znotraj skupin mladinskega dela spoznali ljudi, ki jim 

predstavljajo model življenjskih nazorov in usmeritev, za katere se zavzemajo tudi sami. 

Tovrstno ugotovitev lahko povežemo z dejstvom, da integracija ne poteka več na podlagi 

razredne in ideološke pripadnosti, ampak na podlagi mehkejših vezi, kot sta interes neke 

družbene formacije in nazor oz. drža nekega kroga ljudi (Mulej, 2003).  

Obe skupi poudarjata pomen podobnih moralnih vrednot znotraj skupine, ki delujejo kot 

vezivno tkivo in skupni temelj. Poleg tega je izkušnja mladinskega dela mladim pomagala pri 

pridobivanju številnih kompetenc. Gre predvsem za socialne ali »mehke« veščine, kot jih 
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poimenujejo, veščine vodenja in organizacije ter številne ročne in druge fizične spretnosti, ki 

jih bomo bolj podrobno opisali v interpretaciji drugega raziskovalnega vprašanja.  

Poleg pridobljenih kompetenc sodelujoči pravijo, da je izkušnja mladinskega dela posegla tudi 

na področje njihovega študija in poklicnega razvoja. Kar nekaj vprašanih izbiro študija in 

poklica povezuje z izkušnjo mladinskega dela, več o tem pa bomo povedali v interpretaciji 

petega raziskovalnega vprašanja. 

Mladi so tekom udejstvovanja v mladinskem delu zaznali tudi spremembe na osebnem 

področju. Taborniki omenjajo predvsem pomen timskega dela, zavzemanja za skupno dobro in 

grajenja skupinskega duha, medtem ko animatorji pravijo, da se je skozi izkušnjo mladinskega 

precej spremenil njihov pogled na vero, v smislu povezanosti in vzajemnosti verskega in 

vsakdanjega življenja.  

V splošnem tako animatorji kot tudi taborniki navajajo, da so tekom udejstvovanja v 

mladinskem delu do svojega dela in skupine vzpostavili drugačen odnos, ki je precej v nasprotju 

s prepričanji večine, ki nima neposrednega stika z mladinskim delom in oblikuje mnenje na 

podlagi stereotipnih ali javnomnenjskih prepričanj. 

Vprašani menijo, da je izkušnja mladinskega dela močno vplivala tudi na njihovo oblikovanje 

vrednot in pogled na svet. Tako taborniki kot animatorji pravijo, da so znotraj njihovih skupin 

v ospredju drugačne vrednote kot v svetu na splošno. Menijo, da so skupine odprte za pogovor, 

zaupanje in, kot pravi eden od tabornikov, predstavljajo »varno cono«, kjer se vsak potrudi za 

skupno dobro, kar v svetu ni ravno pogosto. Duerden in Gillard (2008) trdita, da do občutka 

pripadnosti pride, ko imajo mladi možnost participirati v dejavnostih, za izvajanje katerih 

posedujejo potrebne kompetence in pri katerih prejmejo pozitivno potrditev s strani sodelavcev, 

v našem primeru skupine mladinskih voditeljev. Catalano in Hawkins (1996) pravita, da bolj 

ko udeleženec čuti pripadnost programu, večja je verjetnost, da se bo vedel v skladu s 

prepričanji in vrednotami programa. Poleg večjega pomena skupnosti v primerjavi z 

individualizmom predvsem taborniki pravijo, da imajo spoštljivejši odnos do narave in sledijo 

vodilu »ustvarjati boljši svet«.  

(2) Katere kompetence je posameznik pridobil z izkušnjo mladinskega dela? 

Prav vsi sodelujoči navajajo, da so skozi izkušnjo mladinskega dela pridobili ogromno 

kompetenc, veščin, znanj in spretnosti. Nekaterim je bilo prav dejstvo, da na ta način lahko 

pridobijo mnogo kompetenc, koristnih za poklicno in vsakdanje življenje, temeljna motivacija 

za udejstvovanje v mladinskem delu. To je v skladu z ugotovitvami raziskave sodobne mladine, 

ki pravijo, da so mladi zelo pragmatični in se angažirajo v javnem življenju, ko lahko ta 

angažma povežejo s praktičnimi koristmi in emocionalnim dobičkom (Ule in Zidar, 2011; Ule, 

2002). Kljub upadu varnosti, kontinuitete prostorov in odnosov, ki bi krepili moč 

samousmerjenega in angažiranega delovanja (Kuhar in Razpotnik, 2011), odgovori vprašanih 

kažejo, da mladinsko delo vse to še vedno predstavlja in zagotavlja. 

Vprašani pravijo, da so se v mladinskem delu naučili spretnosti, ki se jih da naučiti samo skozi 

lastne izkušnje in ne v šoli. Izpostavljajo »življenjsko« usmerjenost mladinskega dela in jo 

postavljajo nasproti šoli in šolskemu sistemu. Gre torej za alternativo formalnemu 

izobraževanju, kot pravi Evropski mladinski forum (1999). Rychen in Salganik (2003) pravita, 

da ločevanje neposredne povezave in kontinuitete med izobraževanjem in zaposlovanjem še ne 

pomeni, da je izobraževanje izgubilo svoj pomen, ampak ravno nasprotno, izobraževanje je 
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postalo ključni faktor individualizirane socialne reprodukcije. Zaradi vse večjega iskanja 

kompetenc, ki so potrebne za zadovoljivo življenje v funkcionalni družbi, se je povečalo 

zanimanje za vseživljenjsko, predvsem neformalno in informalno, učenje. In kot kaže, 

mladinski voditelji v mladinskem delu prepoznavajo kompetence, ki jim koristijo za integrirano 

življenje v družbi. Sodelujoči navajajo pridobljene življenjske veščine na vse štirih (H) 

področjih – glava, srce, roke in zdravje (Norman in Jordan, 2005), pri čemer zajemajo vseh 

osem podkategorij s skoraj vsemi podelementi. Neposredno ni bilo omenjeno zgolj 

preprečevanje bolezni. 

Temeljna kompetenca, ki jo navajata obe skupini sodelujočih, je veščina organizacije. Gre tako 

za časovno kot potekovno organizacijo projektov, dogodkov in aktivnosti v sklopu mladinskega 

dela po principu »od ideje do izvedbe«, za kar pravijo, da je koristno vplivalo tudi na njihove 

organizacijske veščine na drugih področjih, npr. pri študiju in v zasebnem življenju. Zelo 

pogosto je navedena kompetenca komunikacije na različnih nivojih, tako z nadrejenimi, ljudmi 

na različnih položajih, z vrstniki, drugimi vodji, mlajšimi, torej udeleženci programov, kot tudi 

starejšimi. Številni mladi so skozi mladinsko delo pridobili mnogo upravljalnih in drugih 

administrativnih veščin, kot so »pisanje zahval, prošenj, poročil, vodenje financ ...«. 

Naslednje pomembno področje so kompetence vodenja skupine, skupinskega dela in 

sodelovanja v skupini. Prav vsi animatorji in taborniki so povedali, da so se skozi izkušnjo 

mladinskega dela naučili vodenja in sodelovanja v skupini. Nekateri pravijo, da so pri tem 

uspešni, medtem ko drugi ugotavljajo, da imajo pri delovanju v skupini še kar nekaj težav, 

največkrat ker ne znajo prilagajati in usklajevati želja, interesov in zahtev med različnimi člani 

skupine. Nekaj pa jih zatrjuje, da so se že naučili uspešno in suvereno delovati v skupini, pri 

čemer jim, kot pravijo, še posebno pomaga na podlagi izkušenj pridobljena veščina upravljanja 

s stresom oz. »stress management«, s čimer so se priučili tudi bolj mirne komunikacije in 

reagiranja v stresnih situacijah. Posebno taborniki poudarjajo, da se na podlagi uspešno 

izpeljanih preteklih izzivov lažje spopadajo z novimi. V zvezi s timskim delom pravijo, da so 

se naučili delovati s skupino, poslušati in upoštevati menja drugih ter se prilagajati. 

Med temeljnimi kompetencami sta tudi vseživljenjsko učenje in učenje učenja (Evropski 

referenčni okvir, 2007; Norman in Jordan, 2005), o katerih (zlasti slednjem) iz izkušenj govorijo 

tudi sodelujoči, saj so skozi mladinsko delo spoznali, kako se učiti drug od drugega, da vsak 

lahko koga kaj nauči, seznanili pa so se tudi z novimi načini posredovanja znanja drugim.  

Poleg tega sodelujoči navajajo, da so se naučili podajanja povratnih informacij, refleksije dela, 

delovanja ter izmenjave mnenj na sogovorniku primeren način. Tudi predhodne ugotovitve 

potrjujejo, da mladinsko delo zagotavlja možnost in spodbuja (samo)izražanje (Evropska 

komisija, 2014). 

Zelo pomembno področje pridobljenih kompetenc so t. i. »mehke veščine«, ki so v teoriji bolj 

poznane kot »socialne veščine« (Norman in Jordan, 2005), kjer poleg komunikacije navajajo 

poslušanje, sprejemanje mnenj, gradnjo odnosov, sklepanje kompromisov, reševanje 

konfliktov, dogovarjanje in vsakršno vzpostavljanje dialoga. Vprašani pravijo, da so pridobili 

kompetenco dela z ljudmi, predvsem z otroki, pri čemer so se spoznali s konkretnimi metodami 

dela z otroki, z delovanjem v skupini, motiviranjem in tudi z vzpostavljanjem avtoritete. V 

zvezi z delom z ljudmi jih kar nekaj navaja, da so premagali strah pri navezovanju stikov z 

(novimi) ljudmi. Poleg tega omenjajo tudi sposobnost prevzemanja odgovornosti. V zvezi s 
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samim vodenjem in komunikacijo taborniki poudarjajo tudi delo s starši ter veščine javnega 

nastopanja in stikov z javnostjo. 

Ugotovitve naše raziskave potrjujejo, da mladinsko delo veča kulturno participacijo ter 

zagotavlja prostor za izražanje in kreativnost (Evropska komisija, 2014). V zvezi s 

posameznimi veščinami eden od animatorjev navaja, da je skozi mladinsko delo vstopil v polje 

dramske igre, pri čemer s samim nastopanjem v sklopu animatorstva ni pridobil toliko veščin, 

vendar je to predstavljalo ključen moment za začetek njegovega udejstvovanja v sicer 

amaterskih igralskih vodah. Eden od tabornikov navaja, da se je skozi mladinsko delo začel 

bolj resno ukvarjati s fotografijo, pri čemer se je v tovrstni aktivnosti tako izuril, da jo je kasneje 

tudi poklicno uporabljal, torej tudi izven taborniških vrst. Veliko vprašanih omenja, da so se 

skozi mladinsko delo izurili v improvizaciji, iznajdljivosti in prilagodljivosti. Med konkretnimi 

veščinami sodelujoči navajajo veščine petja, plesa, likovne in druge umetnosti, ustvarjalne 

dejavnosti, izboljšanje fizične kondicije, orientacije v naravi ter ločevanja odpadkov. Poleg 

naštetega taborniki omenjajo še znanje prve pomoči, uporabo različnih orodij, vezavo vozlov 

in druge taborniške veščine, kot so kurjenje ognjev, poznavanje vremenskih pojavov, življenje 

v naravi, kuhanje za veliko ljudi in gradnjo različnih objektov. 

(3) Kakšen pomen izkušnje mladinskega voditeljstva posameznik prepoznava za svoj 

osebni razvoj? 

Tekom raziskovanja smo ugotovili, da na kompleksno vprašanje težko enoznačno odgovorimo, 

vseeno pa lahko začrtamo neke skupne smernice osebnega razvoja mladih na podlagi njihovega 

udejstvovanja v mladinskem delu. Na močno povezanost in nemožnost strogega ločevanja 

posameznih učinkov prostovoljnega mladinskega dela opozarja že Žorga (1992) v svoji 

raziskavi in pravi, da gre za dialektično prepletanje raznih vrst učinkov in s tem za vpliv na 

posameznikov razvoj kot celoto. 

Večina vprašanih raje kot o spremembah, ki zadevajo njihov osebni razvoj in so v povezavi z 

mladinskim delom, govori o kontinuiteti osebnega razvoja skozi tovrstno delo. Kar nekaj jih 

pravi, da je mladinsko delo na nek način le nadaljevanje družinskih tradicij in načina življenja. 

Nekaj tabornikov npr. govori o tem, da so bili že njihovi starši taborniki in so jih močno 

spodbujali k preživljanju prostega časa v naravi s prijatelji, tako da se je večina v tem na 

svojevrsten način že udejstvovala v okviru svojih družin. Tudi nekaj animatorjev je povedalo, 

da izhajajo iz okolja, kjer se je spodbujalo udejstvovanje v prostovoljnih, duhovnih in 

karitativnih dejavnostih. Peščica vprašanih mladih je imela predhodno izkušnjo mladinskega 

dela v sorodnih organizacijah, torej izven taborniškega in oratorijskega gibanja. Ob tem se 

pojavlja vprašanje, če morda ni mladinsko delo le eden od ostankov  »zastarelih« oblik 

definitorjev identitet, kot pravi Mulej (2003), ki začuda še vedno deluje precej stabilno, ali gre 

za novo, transformirano obliko definitorja »identitet in realnosti«, ki ne izhaja iz ritualiziranih 

biografskih prehodov in obredov, ampak oblikuje življenjski potek na podlagi odprtega 

izkustva (Giddens, 1991), saj temelji na prostovoljni izbiri. Mladinsko delo, kot sicer naključni 

referent, deluje precej stabilno in ne popolnoma kratkoročno, ampak vsaj v primeru naših 

sodelujočih skozi daljše časovno obdobje, pri čemer posameznik skozi refleksijo dotičnih 

izkušenj in njihovih kriz gradi svojo identiteto in življenjski potek (Ule in Kuhar, 2003).  

Naše ugotovitve raziskave se lepo skladajo z ugotovitvami predhodno opravljenih raziskav na 

področju mladinskega dela, ki smo jih nanizali v teoretičnem delu. Taborniki navajajo, da gre 

bolj kot za spremembe tekom udejstvovanja v mladinskem delu za način življenja. V povezavi 

z osebnimi lastnostmi navajajo, da so postali bolj strpni in potrpežljivi, da so pričeli uporabljati 
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manj nasilno komunikacijo in postali bolj čustveno zreli, kar Guerra in Williams (2002) v 

okviru pozitivnega razvoja imenujeta čustvena samoregulacija. Dve vprašani pravita, da sta 

začeli ceniti manjše stvari v življenju, zmanjšali svoj perfekcionizem v odnosu do drugih ter 

prišli do spoznanja, da nihče ni popoln, da ni treba biti popoln, da se učimo iz napak in drug 

od drugega ter da neznanje nečesa še ne pomeni nikakršnega poraza. O večji samozavesti pri 

iskanju pomoči in informacij govori tudi Mertonova (2004) raziskava. Prav tako kot v 

Mertonovi (2004) tudi v naši raziskavi sodelujoči mladi pravijo, da jih je izkušnja mladinskega 

dela oblikovala v smislu večjega sprejemanja drugačnosti in, zavedanja raznolikosti sveta, 

vrednot in ljudi. Nekateri sicer preveliko raznolikost na nivoju skupine, predvsem v zvezi z 

(kot jo ocenjujejo) nepravično razdelitvijo nalog, opisujejo kot negativno izkušnjo, spet drugi 

pa pravijo, da jih, gledano širše, povezujejo skupne vrednote, kot so mir, želja po ustvarjanju 

boljšega sveta in spoštovanje narave. Sodelujoči pravijo, da jim je delo v skupini mladinskega 

dela pomagalo uvideti raznolikost interesov in razmišljanj različnih ljudi, hkrati pa jim je 

ravno to pomagalo pri poslušanju drug drugega, zavedanju, da ne obstaja samo en prav, in 

iskanju možnih rešitev z različnih zornih kotov, tudi izven običajnih okvirov.  

Tako kot Guerra in Williams (2002), Merton (2004) in Golombek (2002) v svojih raziskavah 

prav vsi vprašani pravijo, da so na podlagi uspešno izvedenih projektov in nalog mladinskega 

dela pridobili večje samozaupanje in oblikovali boljšo samopodobo, kar jim daje zagon tudi 

za spoprijemanje z novimi izzivi. Poleg tega pravijo, da jih je tovrstna izkušnja izoblikovala 

v bolj praktične in samostojne ljudi že v zgodnjih letih, prej kot vrstnike, ki se niso 

udejstvovali v mladinskem delu. Kar nekaj animatorjev pravi, da so skozi mladinsko delo 

bolje spoznali samega sebe, saj so zlasti v odnosu do soanimatorjev in otrok uvideli, kako 

reagirajo in delujejo. 

Zelo veliko sodelujočih pravi, da so se naučili v ospredje postaviti potrebe skupine, torej 

skupno dobro, in ne zgolj svoje osebne potrebe. Kot pravi Cepin (2011), gre za premik od 

egocentrizma k osredotočenosti na svet. Sodelujoči pravijo, da so skozi mladinsko delo preko 

vzročno-posledičnega mišljenja prešli na »višjo raven«, kjer ne gre le za zavedanje posledic 

svojih dejanj, ampak za »potrebo narediti nekaj več, za druge«, »ustvariti boljši svet«, kot 

pravijo taborniki, pri čemer gre za preseganje naravnanosti, da je v prvi vrsti nekaj dobro za 

posameznika osebno, ampak za celotno skupino, morda včasih celo na račun posameznika. 

Kot navaja Ule (2008, str. 251) je »del problemov zahodnih družb prav v tem, da se ljudje 

niso več pripravljeni udejstvovati v kolektivnih dejavnostih, ki povečujejo socialni kapital 

skupnosti, in so postali pasivni ali delujejo zunaj svojih skupnosti«. Vendar kaže, da 

sodelujoči mladinski voditelji s tem nimajo težav. Kot bi rekli Komotar in Hauptman (2011), 

mladi skozi mladinsko delo presegajo negativne vplive individualizacije posameznika v 

današnji družbi. Animatorji tovrstno delovanje povezujejo predvsem z odgovornostjo, pri 

čemer pravijo, da ni njihov namen zgolj izmikanje negativnim posledicam nekih dejanj ali 

zavedanje posledic lastnih dejanj, ampak več kot to, torej stremljenje k doseganju skupnega 

dobrega, h koristnemu za vse udeležene, še posebej za otroke. Gre torej za zavzemanje za 

skupno dobro in za širšo družbeno odgovornost. Pri tem bi torej lahko rekli, da gre za t. i. 

»odgovorno odraslost«, kot jo imenuje Coté (2000), ki pravi, da je zanjo potrebno ravnotežje 

med identitetnim in socialnim kapitalom posameznika. Pri čemer uspešna uporaba identitetnih 

kapitalov pomeni, da posameznik uporablja svojo prožnost in osebnostno kompleksnost tako, 

da se lahko prilagaja večdimenzionalnim kontekstom družb pozne moderne (Coté, 2000). 

Kaže torej, da sodelujoči mladinski voditelji nimajo težav z zazrtostjo vase in zanemarjanjem 

problemov skupnosti, kar naj bi v preteklosti veljalo za zahodne družbe. Čeprav so se vprašani 

posamezniki odpovedali popolni svobodi v dobro skupnosti, kar poudarja tudi Bauman 

(2002), sta dve tabornici izkusili tudi drugo stran medalje in sta, kot pravita, v navdušenem 
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prizadevanju za skupno dobro in v postavljanju ciljev in vizij skupine pred sebe pozabili nase 

in izgoreli. Ule (2008) sicer pravi, da naj bi bila rešitev v usklajevanju svobode in solidarnosti 

mladih, kjer si le-ti nista v nasprotju, a kot kaže, omenjeni tabornici nista uspeli najti 

ravnotežja in sta preveliko težo dajali solidarnosti.  

Primer negativne izkušnje, ki je močno vplivala na posameznico, omenja tudi animatorka v 

opisu konflikta z enim od animatorjev. Pravi, da jo je neprijetna izkušnja močno zaznamovala 

in v začetku celo ohromila za nadaljnje normalno delovanje, zato se je namerno umikala v 

ozadje in ni prevzemala pobud. S pomočjo refleksije se je soočila z identitetno krizo sebe kot 

animatorke in z razrešitvijo opisanega konflikta. Ko je prejela potrditev s strani skupine, da ni 

storila ničesar narobe, se ji je zaupanje vase in v svoje delo povrnilo, zato pravi, da je sedaj še 

bolj samozavestna pri animatorskem delu in se še vedno aktivno udejstvuje v različnih 

projektih mladinskega dela.  

V zvezi z osebnim razvojem mladi z izkušnjo mladinskega dela navajajo tudi duhovni razvoj, 

ki ga opredeljujejo predvsem kot razmišljanje o sebi, smislu, skupini in njeni pripadnosti, kar 

je v skladu z opredelitvijo, ki jo za pozitivni razvoj mladih navajata Eccles in Appelton 

Gootman (2002) in v kateri pravita, da naj bi pozitivni razvoj skozi izkušnjo mladinskega dela 

spodbujal in razvijal tudi duhovnost ali občutek »večjega/višjega« cilja v življenju. K 

tovrstnemu razmišljanju so jih vodile refleksije in evalvacije v skupini, ki so spodbujale 

spontano samoevalvacijo njihovega osebnega delovanja. Eden od tabornikov pravi, da se je 

preko taborniške izkušnje razvil predvsem v smislu, da je oblikoval zavest o skupini in prišel 

do spoznanja, da ni vse v življenju samoumevno in da se stvari med seboj prepletajo, kar je 

pravzaprav tudi v skladu s samo usmeritvijo in načeli taborništva (Taborniki, 2016). 

Animatorji omenjajo duhovni razvoj predvsem v povezavi s poglabljanjem vase in v druge, z 

oblikovanjem svojih vrednot in stališč ter z odnosom do drugih in do presežnega v smislu, da 

človek ni samozadosten in da ne more sam doseči vsega, ampak mora računati še na »pomoč 

presežnega«.  

Mladinski voditelji pravijo, da so se skozi mladinsko delo naučili vzpostavljati stik z otroki, 

jih bolje razumeti, in do njih vzpostaviti drugačen odnos. Vprašani poudarjajo pomen 

pristnosti v odnosih z otroki, pri čemer dodajajo, da mora mladinski voditelj pri sebi razčistiti, 

zakaj opravlja tovrstno delo. Otroci namreč, kot opisujejo vprašani, ne prenesejo pretvarjanja 

in ga takoj razberejo. Pomembno je torej, da mladinski voditelj živi vrednote mladinskega 

dela in se z njimi strinja, sicer ne more dobro delovati. Dva od animatorjev pravita, da sta se 

precej poistovetila z otroki, ki so ju spominjali na njiju same, pri čemer menita, da sta v 

primerjavi z animatorji, ki niso imeli podobne izkušnje, bolje razumela tovrstne otroke. 

Ule in Zidar (2011) pravita, da se mladi angažirajo v družbenih gibanjih, skupinah in 

institucijah le, ko v tem početju vidijo smisel, možnost za uveljavljanje svojih idej in 

priložnosti za druženje in zabavo. Naša raziskava kaže, da sodelujoči mladi v mladinskem 

voditeljstvu vidijo smisel. Pravijo, da so se skozi izkušnjo mladinskega dela naučili usklajevati 

zabavo z odgovornostjo in da so kljub »norčijam« izven uradnega programa, torej v času 

druženja, znali postaviti mejo resnosti in odgovornosti, ko je šlo za izpeljavo programa in 

drugih nalog. Vprašani menijo, da je zaradi povezanosti in zaupanja v skupini prijateljstvo 

med njimi še toliko globlje, zato ne vidijo ovir, da se ne bi družili tudi v prostem času. Posebno 

dragocenost prostočasnih druženj vidijo ravno v prehojenih skupnih poteh in nalogah, kjer se 

je izoblikovalo tudi zaupanje, ki je prisotno tudi na zabavah, kar predstavlja pomemben vidik 

varnosti. Vprašani trdijo, da se s prijatelji iz krogov mladinskega dela počutijo bolj varne kot 

z ostalimi.  
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Opravljena raziskava potrjuje, da so pozitivni učinki mladinskega dela resnični in da niso zgolj 

lepe besede za polnjenje propagandnih besedil različnih programov, saj smo tudi sami prišli 

do ugotovitev, ki jih v sami opredelitvi mladinskega dela navajajo številni avtorji (Evropska 

komisija, 2014; Merton, 2004; Norman in Jordan idr., 2005). Vendar pa lahko včasih najdemo 

tudi negativne plati, ki se večinoma izkažejo za pomemben del izkušnje pri pridobivanju 

zrelosti. Vseeno pa gre pri tem morda opozoriti na neke zdrave meje, ki si jih posameznik v 

mladinskem delu postavi zavoljo zdravega osebnega razvoja, saj se lahko v nasprotnem 

primeru mladinsko delo kaj hitro izkaže za polje izgorevanja, konfliktov, negotovosti in 

negativnosti. 

(4) Kakšen pomen izkušnje mladinskega voditeljstva posameznik prepoznava za svoj 

socialni razvoj (v odnosu do skupine mladih, lokalne skupnosti in širše družbe – 

nacionalno in mednarodno)? 

Odgovor na zastavljeno vprašanje smo iskali na treh ravneh, in sicer v skupini, lokalni skupnosti 

in širše na nacionalni in mednarodni ravni. 

Skupina  

Prav tako kot raziskava MSS (Cepin, 2011) je tudi naša pokazala, da so se skoraj vsi sodelujoči 

mladi začeli ukvarjati z mladinskim delom zaradi prijateljstev, povezanosti in dobrega počutja 

v skupini. Le ena od animatork pravi, da je bil povod za udejstvovanje v tovrstnem delu 

predvsem nabiranje kompetenc in ne kolegialnost ter povezanost v skupini. Večina ostalih pa 

se je mladinskemu delu priključila na povabilo prijateljev. Pri tem so bili timski duh, dobro 

počutje in povezanost v skupini bistvenega pomena in celo bolj temeljni kot obvladanje 

različnih znanj in spretnosti. 

Medtem ko nekateri na podlagi izkušenj dela v skupini govorijo o skupini, v kateri so se dobro 

počutili, drugi pripovedujejo, da se v skupini zaradi npr. različnih interesov in prioritet niso 

dobro počutili in so zato skupino tudi zapustili. Tovrsten primer navajajo tri dekleta – dve 

tabornici in ena animatorka. Večina vprašanih sicer meni, da so se preko sodelovanja naučili 

uspešno delovati v skupini, kar nekaj animatorjev pa priznava, da ima s tem še vedno precej 

težav. Obe skupini poudarjata pomen dolgotrajnejšega oz. dolgoročnega druženja tudi izven 

uradnega dela programov. Posebno taborniki poudarjajo tudi dejstvo, da je njihov način dela 

takšen, da se za dlje časa skupaj odpravijo na določen kraj, kjer praktično ni prostora za umik 

in so zato prisiljeni v kontinuiteto odnosov, kar jim omogoča še globljo povezanost in zaupanje. 

Posebno pri enem od animatorjev je skupina pomenila okolje, kjer se je po negativni izkušnji z 

enim od prijateljev ponovno počutil dovolj varnega, da je začel vzpostavljati prijateljske 

odnose. Ravno zaradi vzajemnosti in zaupnosti odnosov sodelujoči mladi pravijo, da jim družba 

znotraj mladinskega dela predstavlja varnejše in bolj zdravo okolje v primerjavi z družbo v šoli 

in drugod. To potrjujeta tudi Eccles in Appelton Gootman (2002), ki pravita, da varne in zdrave 

razpoložljivosti in prakse, ki večajo varno interakcijo med vrstniki, zmanjšujejo nevarne in 

konfliktne interakcije z vrstniki. 

Tako animatorji kot tudi taborniki navajajo precejšnje razlike med prioritetami, vrednotami in 

usmeritvami skupine mladinskega dela in ostalimi skupinami. Guerra in Williams (2002) 

pravita, da gre na eni strani za prosocialne in na drugi za asocialne, agresivne norme ali norme 

neudejstvovanja. Dva animatorja pravita, da so bile vrednote med sošolci v srednji šoli 

diametralno nasprotne od tistih v skupini animatorjev. Če je skupina animatorjev spodbujala 
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zdravo življenje, delo in druženje, med sošolci ni bilo tako, saj sta bila visoko cenjena zabava 

in uživanje alkohola. Kar nekaj animatorjev pravi, da je imelo težave pred sošolci povedati, da 

opravljajo animatorsko mladinsko delo, saj to v očeh vrstnikov ni bilo cenjeno. Pri tem gre torej 

za neskladje v sporočilih in vrednotah na ravni mezosistema in tudi širše, če se izrazimo z 

besedami Bronfenbrennerja (1979). Eden od animatorjev pravi, da je v najstniških letih 

načeloma potreboval oba načina preživljanja prostega časa, doda pa, da mu je zaradi slabega 

slovesa v šoli animatorstvo predstavljalo pomembeno oprijemališče, kjer se je zaradi vodenja 

skupine in prevzemanja odgovornosti čutil pomembnega in uspešnega, posledično pa je tudi 

sam postal bolj odgovoren. Iz tega sklepamo, da mladinsko delo resnično lahko deluje kot 

»katalizator« in hkrati varovalni dejavnik pred antisocialnim vedenjem in drugimi dejavniki 

tveganja, kot to pravi že (Holman, 2000). Podobno tudi Elder in Conger (2000) menita, da 

participacija v konstruktivnih in suportivnih programih v prostem času spodbuja pozitiven 

razvoj na mnogih področjih in zmanjšuje možnost udejstvovanja v problematičnem in 

antisocialnem vedenju in zagotavlja prostor za srečevanje z vrstniki, s prosocialnimi 

vrednotami in pozitivno vizijo prihodnosti (Larson, 2000). 

Glede prijateljstev znotraj skupin mladinskega dela sodelujoči pravijo, da so prijateljstva zaradi 

dolgoletnih poznanstev in številnih skupnih izkušenj in preizkušenj zelo dobra, kar včasih 

zunanji ne morejo razumeti oz. težko razumejo, saj ne vedo točno, kaj npr. taborniki ali 

animatorji delajo. Zanimivo je, da tako tabornik kot animator pravita, da kar 80 % vseh 

družabnih stikov, ki jih imata, predstavljajo stiki z ljudmi znotraj dotičnih skupin. Nekateri 

drugi navajajo, da imajo bolj pisano druščino prijateljev, tako znotraj kot zunaj skupin 

mladinskega dela, saj jim to ustreza in daje pestrost, pri čemer ponovno poudarjajo, da se 

skupina mladinskega dela precej razlikuje od ostalih skupin in družb (npr. v  preprostosti, 

manjšem pomenu posedovanja materialnih stvari, uživanju v naravi ...). 

Lokalna skupnost 

Sodelujoči mladi se na podlagi mladinskega dela čutijo različno povezane z lokalno skupnostjo. 

Nekateri pravijo, da so se ravno preko mladinskega dela bolj vključili v lokalno skupnost. Tako 

so se npr. nekateri taborniki zelo povezali z lokalnim okoljem in člani drugih društev in s pridom 

uporabili svojo prepoznavnost pri udejstvovanju na drugih področjih, medtem ko se drugi niso 

čutili bolj povezane z lokalno skupnostjo, kar pripisujejo »samozadostnosti« tabornikov zaradi 

velikosti organizacije. Vendar se ob pogledu nazaj vse bolj zavedajo pomena povezanosti 

organizacije z lokalnim okoljem. Tudi animatorji imajo različne izkušnje. Nekateri so preko 

mladinskega dela na lokalni ravni pridobili prepoznavnost in zaupanje s strani sokrajanov, kar 

so uporabili v svoj prid pri političnem udejstvovanju. Peščica vprašanih se ne čuti povezane z 

lokalno skupnostjo, ena od animatork omenja celo nesprejetost s strani starejših prebivalcev. 

Glede na vloge, ki so jih vprašani prevzemali v mladinskem delu, so se različno povezali z 

lokalnimi odločevalci in voditelji. Veliko tabornikov in animatorjev omenja stik in sodelovanje 

z ravnatelji in župani, medtem ko je sodelovanje z drugimi društvi, ustanovami in 

organizacijami precej odvisno od značilnosti skupine in kraja, kjer mladinski voditelji delujejo. 

Nekateri npr. opisujejo, da so se zelo povezali z drugimi organizacijami, saj se jim zdi to nujno 

za lokalni razvoj in povezanost, medtem ko drugi pravijo, da so raje ostali znotraj kroga svoje 

skupine in niso iskali zunanjih povezav. Tako taborniki kot animatorji omenjajo nekaj širših 

akcij, ki so se jih udeležili, kot so čistilne in zbiralne akcije. Taborniki poleg tega omenjajo še 

druge akcije, ki zadevajo varovanje okolja in skrb za živali.  
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Nekateri animatorji oratorij vidijo kot dogodek, ki je pomemben za širšo lokalno skupnost, saj 

posredno vključuje tudi druge krajane, starše otrok ipd., poleg tega pa bodo otroci  udeleženci 

verjetno nadaljevali delo sedanjih mladinskih voditeljev, kar se jim zdi zelo pomembno za 

lokalno skupnost.  

Nacionalna in mednarodna raven 

Mladi se v polju mladinskega dela udejstvujejo na različnih ravneh. Prav vsi sodelujoči 

taborniki imajo poleg lokalnega udejstvovanja tudi izkušnjo sodelovanja na različnih državnih 

srečanjih, usposabljanjih ter tekmovanjih. Med animatorji ima nekaj voditeljev nekaj izkušenj 

nacionalnega povezovanja, večina pa je bila bolj osredotočena zgolj na udejstvovanje v 

lokalnem okolju. Prav vsi taborniki so mnenja, da je pri mladinskem delu v njihovi organizaciji 

vedno dovolj možnosti za napredovanje, če si posameznik to želi. Jasno je torej, da mladinsko 

delo povezuje zasebno in javno sfero in mlade vodi od zasebnega k javnemu (Smith, 2013). 

Večina tabornikov pravi, da je tako spoznala veliko ljudi in da so se številne skupine, s katerimi 

so še vedno v stiku, oblikovale zlasti na usposabljanjih. Na ta način so bliskovito širili socialno 

mrežo. Nova poznanstva so jim odpirala nove priložnosti in možnosti nadaljnjega vedno širšega 

udejstvovanja. Večino tabornikov je to pripeljalo do sodelovanja s sorodnimi mladinskimi 

organizacijami in drugimi društvi ter jim odprlo oči glede tega, kakšne možnosti imajo za 

poglobitev delovanja na področju mladinskega dela. Naša raziskava torej jasno kaže, da je 

mladinsko delo »varna točka«, ki mlademu človeku omogoča progresivni razvoj in lažje 

vključevanje v družbo, kot pravita Komotar in Hauptman (2011). Dobra polovica tabornikov 

pravi, da so preko mladinskega dela na nacionalni ravni izvedeli in pridobili priložnost tudi za 

mednarodno sodelovanje. Veliko se jih je udeležilo mednarodnih srečanj tabornikov, nekaj pa 

se jih je opogumilo tudi za mednarodne izmenjave na drugih področjih mladinskega dela in ne 

neposredno v okviru tabornikov. Za večino je udejstvovanje v taborništvu pomenilo začetek 

udejstvovanja na nacionalni ravni, kar je spodbudilo tudi mednarodno sodelovanje in 

udejstvovanje. Le ena od tabornic je imela že pred opravljanjem dela taborniške vodnice 

izkušnje z delovanjem v neki drugi mladinski organizaciji, preko katere je pridobila izkušnje 

mednarodnega sodelovanja.  

Posebno taborniki in tudi večina animatorjev poudarjajo, da so preko sodelovanj na nacionalni 

ravni postopno razvijali družbeno odgovorno in aktivno državljanstvo, kar kaže na to, da mladi 

skozi mladinsko delo resnično participirajo v demokratičnih družbah (Evropska komisija, 

2014), z njim pridobijo občutek za skupno dobro in ponotranjijo pozitiven odnos do aktivnega 

državljanstva (Golombek, 2002). 

Animatorji so bili za odtenek manj aktivni na nacionalni ravni in občutno manj na mednarodni 

ravni, kar je v primerjavi s taborniki najverjetneje posledica drugačne in tudi manjše 

organizacijske strukture. Velika večina animatorjev tako kot taborniki navajajo, da so se 

udeleževali regionalnih in državnih srečanj oratorijskih animatorjev in voditeljev. Uporabnost 

tovrstnih srečanj vidijo predvsem v izmenjavi izkušenj in dobrih praks ter širjenju poznanstev, 

niso pa omenjali napredovanja, o katerem so precej govorili taborniki. Le ena od animatork je 

imela mednarodno izkušnjo animatorskega dela. 

Če se izrazimo z besediščem življenjskega poteka, natančneje s »statusnimi prehodi« oz. kariero 

(Ule, 2008), lahko vidimo, da je taborniška »kariera« precej bolj dodelana in zajema več stopenj 

kot animatorska, ki ni tako hierarhično urejena in niti nima določenih posebnih stopenj. Na 

drugi strani pa vseeno lahko v obeh primerih govorimo o veliki pomembnosti prehodov v 

socialni udeležbi, pri čemer mladinsko delo lahko razumemo kot neke vrste institucijo oz. polje 
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interakcije, ki prinaša svojevrstne značilnosti. Mladinsko delo omogoča vzpostavljanje povezav 

med posameznimi življenjskimi področji, kar pomeni, da je mladinsko delo prostor, kjer lahko 

mladi s pomočjo drugih mladinskih voditeljev in mentorjev sami oblikujejo svoj življenjski 

potek (Ule in Kuhar, 2003). 

Iz navedenega lahko vidimo, da vprašani nenehno prehajajo iz različnih skupin na različnih 

ravneh (lokalno, nacionalno in mednarodno), pri čemer gre ponekod za hkratno udeležbo, 

ponekod pa za postopno. S tem se oblikujejo različne socialne mreže, ki se bodisi prekrivajo 

bodisi potekajo vzporedno in sestavljajo celoto posameznikovih interakcij v polju mladinskega 

dela. Ob koncu velja poudariti, da so nekateri mladinsko delo že opustili, vendar so še vedno 

ohranili ali celo poglobili stike s prijatelji in tudi z drugimi ljudmi, ki so jih spoznali v okviru 

mladinskega dela, zato še vedno govorijo o njegovem vplivu in pomembnosti za njihovo 

socialno življenje. Poleg tega večina pravi, da se še vedno priložnostno udejstvuje v 

mladinskem ali drugačnem prostovoljnem delu, kar je v skladu z ugotovitvijo, da zgodnje 

udejstvovanje v prostovoljnih dejavnostih ugodno vpliva tudi na udejstvovanje v prostovoljnih 

dejavnostih v poznejših letih (Evropska komisija, 2014). 

(5) Kakšen pomen izkušnje mladinskega voditeljstva posameznik prepoznava za svoj 

poklicni razvoj? 

Mladinsko delo in poklicni razvoj sodelujoči mladi vidijo zelo različno. Nekateri pravijo, da 

gre za neposredno povezavo, medtem ko drugi pravijo, da nima njihova izkušnja mladinskega 

voditeljstva nobene zveze z njihovo poklicno potjo. Največjo povezavo med obema 

omenjenima vidikoma tako med taborniki kot med animatorji vidijo študentke študijskih smeri, 

neposredno povezanih z otroki. To so študentke razrednega pouka, športne in predšolske 

vzgoje, ki poudarjajo, da imajo ravno zaradi mladinskega voditeljstva že izkušnje dela z otroki 

in da zahvaljujoč tovrstnim izkušnjam obvladajo stvari, ki jih na fakulteti sicer šele spoznavajo 

ali se o njih učijo. Eden od sodelujočih pravi, da se je za študij medicine odločil prav na taboru, 

saj je bil tam v stiku z zdravniki in je odkril, kaj bi rad v življenju počel. Dodaja, da je ravno 

skozi taborništvo izoblikoval moralna načela in vrednote, ki so v skladu z bodočim poklicem, 

in se naučil bolj trezno, mirno odreagirati, kar mu bo prišlo prav v poklicnem delu. V naši 

raziskavi smo, podobno kot Elder in Conger (2000), ugotovili, da izkušnja mladinskega dela 

lahko pomaga premostiti pomanjkljivosti v spretnostih in omogoča učenje novih kognitivnih in 

socialnih veščin, ki so potrebne za uspeh v šoli in pridobitev delovnega mesta. 

Čeprav ostali sodelujoči ne omenjajo neposredne povezave med mladinskim in (bodočim) 

poklicnim delom oz. izbiro le-tega, so vsi mnenja, da jim bodo kompetence in osebnostne 

lastnosti, pridobljene skozi mladinsko delo, izredno koristile najverjetneje že pri samem iskanju 

zaposlitve ter nedvomno pri opravljanju dela. Pri tem navajajo kompetence za vodenje skupine 

in osebnostne lastnosti, kot sta vztrajnost in potrpežljivost, za katere menijo, da jim bodo na 

bodočih delovnih mestih zelo koristile. Zdi se torej, da so mladi, ki imajo izkušnje iz 

mladinskega dela, prav zaradi tega kompetentni tudi na področju zaposlovanja in s tem 

predstavljajo uspešen model življenjskih prehodov, kot pravi Walther (2005). 

Po sklepu naključij smo v stik prišli tudi s tabornico, ki je opravljala raziskavo, kako na pomen 

mladinskega dela gledajo zaposlovalci v naravoslovnih strokah. Sodelujoča pravi, da se ji zdita 

polji mladinskega in poklicnega (naravoslovnega) dela zelo povezani, medtem ko zaposlovalci 

in večina njenih kolegov ne mislijo tako. V raziskavi je namreč ugotovila, da je za zaposlovalce 

precej bolj pomembno, koliko ur ima npr. posameznik opravljenih v laboratoriju, in ne, koliko 

ur ima opravljenih na področju mladinskega dela, čeprav bi po njenem mnenju oseba, ki ima 

veliko izkušenj z mladinskim delom, znala bolje voditi delovni tim sodelavcev kot oseba, ki teh 
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izkušenj nima. Sama tovrstno ugotovitev razlaga kot dejstvo, da izkušnje mladinskega dela ne 

pripomorejo nujno k zaposlitvi, saj se kriteriji in prioritete zaposlovalcev razlikujejo, prepričana 

pa je, da izkušnje s področja mladinskega dela nedvomno prispevajo h kvalitetnejšemu 

opravljanju dela, vodenju skupin in predvsem k medosebnim odnosom na delovnem mestu. 

Podobno menijo tudi animatorji, ki poudarjajo pomen pridobivanja medosebnih veščin, 

ključnih za opravljanje vsakovrstnega dela. Vprašani pravijo, da mladinsko delo ne pripomore 

k pridobitvi izobrazbe in zaposlitve, vendar pa so zaradi izkušenj dela z ljudmi in tovrstnih 

kompetenc prepričani, da so bolje opremljeni za sodelovanje in delo v skupini, ki je dandanes 

ključnega pomena za uspešno delo. 

Naše ugotovitve potrjujejo, da na področju zaposlovanja in podjetnosti mladinsko delo 

pripomore predvsem k razvoju transverzalnih/medpodročnih veščin, ki so zahtevane na trgu 

dela. Predstavlja tudi možnost za prakticiranje veščin v realnem okolju, s čimer podpira in 

usmerja poklicno orientacijo mladih ter povezuje mlade z zaposlitvenimi mesti (Evropska 

komisija, 2014). Poleg tega kaže, da mladi z izkušnjami mladinskega dela že upoštevajo oz. na 

nek način živijo smernice iz dokumenta Strategije vseživljenjskosti učenja (2007), pri čemer 

vzporedno že od zgodnjega otroštva celostno razvijajo osebno in poklicno kariero. 

Sodelujoči, ki so že zaposleni, ne vidijo neposredne povezave med svojim in mladinskim 

delom, kar utemeljujejo predvsem z dejstvom, da se pri poklicnem delu ne ukvarjajo z otroki 

in mladimi. Vseeno pa vidijo koristi mladinskega dela pri delu z ljudmi, ki je tako rekoč vedno 

prisotno. Iz naštetega je razvidno, da mladinsko delo predstavlja pomemben prostor za 

preizkušanje biografskih poti in podporo za kakovostno odločanje ter za pridobivanje delovnih 

izkušenj in kompetenc (Kuhar in Razpotnik, 2011). 

Dvakrat se je pojavila tudi zelo zanimiva opazka v zvezi z mladinskim delom in zaposlitvijo. 

Tabornici menita, da so mladinski delavci izredno ambiciozni in imajo veliko idej za 

spremembe, kar pa včasih ni v interesu zaposlovalcev, zlasti v javnem sektorju. To bi morda 

lahko povezali z ugotovitvami Waltherja (2005, str. 117), ki pravi, da je ključnega pomena pri 

ocenjevanju lastne biografije odraz posameznikove »motivacijske kariere«, ki je plod notranje 

motivacije in izkušnje samoučinkovitosti z vpogledom v doseganje subjektivno pomembnih 

ciljev. To na nek način kaže na opolnomočenost mladinskih voditeljev, ki, kot kaže, odgovorno 

izbirajo možnosti za svoj osebni karierni razvoj, ki ni le odziv na zahteve trga dela, ampak 

temelji predvsem na opolnomočenju posameznikov za avtonomno in odgovorno delovanje v 

sodobni družbi (Štremfel in Lovšin, 2015).  
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IV. SKLEP 

Magistrska naloga je zastavljena precej široko in manj klasično, predvsem v smislu širine in 

fokusa raziskovalnih vprašanj, ki so zelo široka in ne zajemajo tipično enoznačnih odgovorov. 

To smo pravzaprav tudi želeli doseči, saj nas je zanimala celostnost mladinskega dela in 

njegovega vpliva ter pomena za mlade, ki so se v njem udejstvovali kot mladinski voditelji. 

Zanimivo je, da kot temeljno življenjsko področje, na katerega je mladinsko delo vplivalo, 

mladi navajajo prav življenjskost, torej življenjsko, vsakdanjo usmerjenost tovrstnega dela, ki 

predstavlja alternativo in dopolnilo formalnemu izobraževanju in povezavo med kontekstom 

družine, šole in drugimi konteksti ter omogoča realne izkušnje v svetu, ki jih, po mnenju 

vprašanih, druga okolja v najstniških letih ne omogočajo. Srečevanje s številnimi izzivi mladim 

omogoča napredovanje v samostojnosti in odgovornosti, poleg tega pa se na podlagi 

mladinskega dela, ki deluje kot vezivo med različnimi sferami, mladi čutijo bolj kompetentne 

in opolnomočene za soočanje z nadaljnjimi življenjskimi izzivi in nalogami. 

Vprašani pravijo, da je imela izkušnja mladinskega dela precejšen vpliv na oblikovanje njihovih 

splošnih življenjskih in vrednotnih usmeritev, kot so prioritete in življenjski stil na splošno (npr. 

izbor prijateljev in družbe ter pri nekaterih želja po ustanovitvi lastne družine). Pri tem imajo 

mladinski voditelji občutek, da so njihove vrednote drugačne in bolj skupinsko naravnane v 

primerjavi z bolj individualistično usmerjeno moderno družbo. 

Sodelujoči mladi navajajo, da so skozi udejstvovanje v mladinskem delu pridobili ogromno 

različnih kompetenc, med katerimi so v ospredju veščine organizacije, kompetence 

komunikacije, dajanje povratnih informacij, refleksija, upravljalne in druge administrativne 

veščine, kompetence vodenja skupin in dela s skupinami ter druge »mehke veščine«, kot so 

sklepanje kompromisov, reševanje konfliktov, delo z otroki itd. Poleg tega navajajo 

pridobivanje ustvarjalnih spretnosti na različnih področjih, telesnih in spretnostnih veščin, kot 

so postavljanje šotorov, kurjenje ognja, orientacija itd.  

Na področju osebnega razvoja vprašani navajajo pridobivanje in razvijanje osebnih lastnosti, 

kot so: strpnost, potrpežljivost, vztrajnost, boljša čustvena samoregulacija, manjša kritičnost in 

zahtevnost do drugih, priznavanje lastnih napak, učenje iz napak, sprejemanje drugačnosti, 

boljše poznavanje sebe, svojih stališč in vrednot, zavedanje raznolikosti sveta, vrednot in ljudi, 

večje samozaupanje, boljša samopodoba, prehod od osredotočenosti nase na osredotočenost na 

svet, večja odgovornost in širša družbena odgovornost. Poleg tega omenjajo tudi duhovni razvoj 

in zavedanje pomena pristnosti v odnosih. Dve sodelujoči sta se zaradi pretiranega dela soočali 

tudi s sindromom izgorelosti, zaradi katerega sta tudi prenehali z rednim udejstvovanjem v 

mladinskem delu, kljub vsemu pa pravita, da zaradi izkušnje izgorelosti sedaj znata postaviti 

zdrave meje in vesta, koliko dela lahko prevzameta, da ne škodujeta sebi. 

Ugotovili smo, da je mladinsko delo pomemben prostor vzpostavljanja in širjenja socialnih 

mrež. Večina je s svojim udejstvovanjem začela prav na podlagi predhodnih prijateljstev, ki so 

se hitro širila. Mladi si tako večajo socialni kapital, najprej v skupini, potem pa tudi širše, glede 

na to, kakšne interese imajo. Nekateri so se osredotočili zgolj na delovanje v skupini in v lokalni 

skupnosti, nekaj jih ima izkušnje s sodelovanjem z drugimi mladinskimi in podobnimi 

organizacijami, peščica pa jih ima izkušnje tudi v mednarodnem prostoru. Taborniki imajo 

zaradi bolj razvejane organizacije več raznovrstnih izkušenj na različnih nivojih in v različnih 

vlogah, medtem ko so animatorji bolj osredotočeni na skupino in lokalno okolje, manjšina pa 
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deluje tudi na nacionalni ravni. Oboji navajajo, da so zaradi izkušnje mladinskega dela postali 

bolj družbeno odgovorni, nekateri pa se čutijo bolj aktivne državljane. 

Sodelujoči pomen mladinskega dela za svoj poklicni razvoj vidijo zelo različno. Nekateri med 

njima vidijo pomembno povezavo, medtem ko drugi pravijo, da njihova izkušnja mladinskega 

voditeljstva nima nobene zveze z njihovo poklicno potjo. Največjo povezavo vidijo študentke 

pedagoških smeri, medtem ko npr. študentje strojništva pravijo, da gre za dve popolnoma 

različni stvari. Študent medicine sicer navaja, da se je prav na taboru, torej v okviru mladinskega 

dela, odločil za poklic, ki bi ga opravljal. Prav vsi vprašani so mnenja, da jim bodo izkušnje in 

kompetence, pridobljene tekom mladinskega dela, nedvomno pomagale pri samem poklicnem 

delu, kar pa ne drži nujno za sam sprejem na delovno mesto. 

Kar zadeva vzorec, menimo, da sodelujoči mladinski voditelji predstavljajo nekoliko posebno, 

drugačno, angažirano skupino mladih, za katere se vsaj na prvi pogled zdi, da niso 

preobremenjeni z nejasno prihodnostjo, da imajo neko vizijo in cilje, ki jim sledijo, k čemur so 

prispevale ravno številne izkušnje iz opravljanja mladinskega dela. Zdi se, da gre za zelo 

angažirane mlade, za katere, kot pravi Ule (2008), očitno drži ugotovitev, da je moralna želja 

mlade generacije težnja po osebnem poštenju in smislu življenja v razvoju lastne osebnosti, pri 

čemer naj bi motiv solidarnosti zavzemal podobno mesto kot motiv samouresničitve in pri 

čemer se samopotrditev, lastni užitek in skrb za druge ne izključujejo, ampak se medsebojno 

povezujejo in krepijo drug drugega.  

Ugotovili smo, da ima izkušnja mladinskega dela za mlade same zelo pomembno težo in jih 

zaznamuje tako na osebni, socialni kot tudi poklicni ravni. Ob tem velja opozoriti, da so v 

raziskavi sodelovali zgolj mladinski voditelji, ki so imeli vsaj triletne izkušnje z mladinskim 

delom, kar pomeni, da nimamo vpogleda v to, kaj se je zgodilo s tistimi, ki so se z njim srečali 

bežno in ne dolgoročno. To namreč ni bila tema našega raziskovanja, v katerem smo hoteli 

zajeti mlade, ki se čutijo mladinske voditelje. Po naključju smo se sicer tekom raziskovanja 

srečali z mladinsko voditeljico, ki je imela zgolj enkratno izkušnjo v določeni organizaciji, a 

dela ni nadaljevala, saj vrednote, ki naj bi jih zagovarjala pri tovrstnem mladinskem delu, niso 

bile njene osebne vrednote. Iz tega sledi, da je vrednotna usmeritev določene organizacije 

mladinskega dela ključnega pomena, kljub temu da naj bi na širši ravni mladinsko delo 

zajemalo neke splošne vrednote, ki so skupne vsem.  

Večina sodelujočih izkušnjo mladinskega dela opisuje kot izjemno pozitivno, le dve tabornici  

navajajta, da sta tovrstno delo (predhodno) zapustili zaradi nesoglasij in nepovezanosti v 

skupini, medtem ko ena animatorka pravi, da ji je razrešen konflikt v skupini dal še dodaten 

zagon za delo. Tabornici kljub sindromu izgorelosti menita, da se je udejstvovanje v 

mladinskem delu splačalo, čeprav je zahtevalo veliko energije in časa. Kljub vsemu mladi 

izkušnji mladinskega dela pripisujejo zelo pozitivno vlogo, s čimer lahko potrdimo predhodne 

raziskave s področja mladinskega dela in pozitivnega razvoja mladih. Vse torej kaže, da 

pozitivni učinki tovrstnega udejstvovanja niso zgolj leporečenje, ampak da mladinsko delo 

mlade zares postavlja v realni svet z realnimi preizkušnjami in izzivi, rešitve le-teh pa jim 

prinašajo še več motivacije in samozavesti za nadaljnje udejstvovanje. Kljub naključnosti 

referentov in življenjskih prehodov v postmoderni dobi se zdi, da mladinsko delo kot referent 

življenjskega prehoda še vedno deluje precej stabilno, da ni toliko začasen projekt, ampak snov 

za izgradnjo identitete na podlagi lastne izkušnje. Mladinsko delo torej predstavlja dober 

nadomestek za ritualizirane biografske prehode in obrede in uspešno rešuje identitetne krize in 

gradi ter oblikuje življenjski potek (Ule in Kuhar, 2003). 
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Raziskovanje je tako rekoč neskončen proces in zavedamo se, da morda nismo izpostavili vseh 

povezav in ugotovitev. Včasih je namreč nemogoče zapisati tok misli in povezav, ki se pletejo, 

saj se tekom zapisovanja že izgubijo ali pa jih v zapisu vsak razume na nekoliko drugačen način. 

Vas, dragi bralci, torej spodbujamo, da nadaljujete z raziskovanjem in aktivno iščete povezave, 

ki ste jih prepoznali tekom branja, si zapišete tiste, ki so se vam asociativno ali raziskovalno 

odprle, s čimer lahko skupaj nadgradimo in poglobimo opisano raziskavo ter dobimo nove 

vpoglede v polje mladinskega dela, ki je, kot kaže, odgovor na »hladne« razmere v 

individualistični kapitalistični družbi. Mladinsko delo nas postavlja v nek drug položaj in nas 

navdihuje z mislijo, da je morda vendarle v tovrstnih skupinskih prostovoljnih dejavnostih 

prihodnost mladih, ki bodo prav kmalu, če ne drugače zaradi kronološke starosti, po teži 

odgovornosti, ki jih prevzemajo, na čelu družbe. Zaključimo z besedami ene od sodelujočih 

tabornic, ki verjame v mladinsko delo in v njem vidi rešitev: »Moralo bi se to malo več dat, 

malo bolj razširit in dati nekoliko v ospredje to taborništvo, ker se mi zdi, da je to res neka 

stvar, ki lahko še kaj reši tu na svetu. Tako čisto na ravni človeka«. 
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VI.  PRILOGE 

Priloga 1: Izhodiščna vprašanja za intervju 

1. Lahko predstaviš svojo pot mladinskega voditelja? (Lahko jo narišeš kot cesto, na kateri 

označiš ključne elemente, dogodke, spomine, ovire, prehode ...). 

 Na katera področja tvojega življenja je izkušnja mladinskega voditeljstva 

vplivala?  

 Lahko podaš nekaj primerov, kjer prepoznavaš, da je izkušnja mladinskega 

voditeljstva vplivala na tvoje življenje, tvoj življenjski potek? 

 

2. Kaj si pridobil z izkušnjo mladinskega dela?  

 Katere kompetence si pridobil? 

 Česa si se naučil, katera znanja, spretnosti in veščine si pridobil z izkušnjo 

mladinskega dela? 

 Kaj je še posebno koristno in pomembno, kar si pridobil z izkušnjo mladinskega 

dela? 

 Si skozi mladinsko delo pridobil kaj, na kar nisi ponosen oz. tega raje ne bi 

pridobil, in kaj je bilo to? 

 

3. Kako je mladinsko delo vplivalo na tvoj osebni razvoj? 

 Lahko rečeš, da ti je mladinsko delo pomagalo pri osebnem razvoju? Kako? 

 Kako si se osebno razvil/rastel skozi izkušnjo mladinskega voditeljstva? 

 Kakšne spremembe je mladinsko delo prineslo v tvoje osebno življenje? 

 Lahko rečeš, da si se zaradi izkušnje mladinskega spremenil in kako (npr. v 

odnosu do sebe, poznavanju sebe ipd.)? 

 Je mladinsko delo spodbudilo/krepilo razvoj kakšne osebne lastnosti? 

 

4. Kaj pa izkušnja mladinskega dela in tvoj socialni razvoj?  

 Kakšen je pomen izkušnje mladinskega dela za tvoje udejstvovanje v vrstniški 

skupini? Pripadnost in povezanost v tej skupini? 

 Vpliv na povezanost z drugimi (skupinami)? 

 Kaj pa vpliv mladinskega dela na tvojo povezanost in udejstvovanje v lokalni 

skupnosti? Kako je izkušnja pripomogla k temu? 

 Bi lahko rekel, da je izkušnja mladinskega dela vplivala tudi na tvoj odnos do 

širše družbe? Kako se to kaže? Si bolj aktiven državljan, je izkušnja 

mladinskega dela vplivala tudi na nacionalno in mednarodno sodelovanje, 

kako? 

 Je izkušnja mladinskega dela doprinesla še kakšne druge pomembne 

spremembe v tvojem odnosu do sveta/pogledu na svet? 

 

5.  Je izkušnja mladinskega voditeljstva vplivala na tvoj poklicni razvoj? 

 Vidiš kakšno povezavo med udejstvovanjem v mladinskem delu in izbiro 

študija/poklica? Kje, kako? 
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 Kako je še mladinsko delo vplivalo na tvoj poklicni razvoj? Kje se to kaže? 

 

Priloga 2: Primer kodiranja 

Zapis intervjuja – Živa, 

tabornica, 24 let 

Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije  

Tam sem zelo zrasla. To je 

čisto drugačen način 

življenja, ko gledaš potem. 

Iz drugačne strani gledaš, 

drugačen pogled imaš na 

svet.  

 

 

Taborniki so me bolj 

izoblikovali v kontekstu ... 

z učenjem. Ne kot 

predavanje ampak 

predajanje znanja na 

različne načine.  

 

Sodelovanje v ekipi, kako 

na prijazen oz. korekten 

način podat kritiko in 

kako doseči izboljšave.  

 

 

V bistvu mi je dalo pogled 

na to, koliko določene 

stvari vzamejo časa, koliko 

časa potrebuješ za 

priprave na to, da nisem 

več tako zaletava, kot sem 

bila. Včasih sem bila zelo 

zaletava in sem mislila, to 

je čisto preprosto, to lahko 

kamot organiziraš in vse to. 

Sedaj imam nekoliko 

realnejšo sliko, koliko 

Drugačen način 

življenja, drugačen 

pogled na svet 

 

Taborniki so jo na 

različne načine 

oblikovali v 

kontekstu z učenjem. 

Učenje, predajanje 

znanja na različne 

načine  

 

Sodelovanje v 

skupini 

Naučila, kako na  

prijazen oz. 

korekten način 

podati kritiko in 

kako doseči 

izboljšave- 

 

Dobiti vpogled v to, 

koliko določene 

stvari vzamejo časa, 

koliko priprave je 

potrebne. 

Ni več tako zaletava, 

dobiš vpogled, da ni 

vse tako preprosto in 

na hitro  

 

 

 

 

 

 

 

Učenje skozi 

taborništvo 

 

 

 

Podajanje povratnih 

informacij  

 

 

 

 

Kompetence 

organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanje, kompetence 

 

 

Kompetence 

 

 

 

 

 

Kompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

časa, materiala, denarja in 

ljudi potrebujemo.  

 

Tako da sedaj znam bolje 

planirat stvari in vem, 

koliko si lahko dam. Da ne 

zabredem v prevelike, da si 

ne nakopljem preveč. Da 

vem, kaj lahko izpeljem, 

poznam svoje meje, vem, 

kaj se v določenem času da 

narediti.  

 

Življenjsko področje, na 

katerega je imelo 

taborništvo vpliv, je 

definitivno družina. Ti 

taborniki so bili 

pravzaprav moji, kot moji, 

kako bi rekla, kot vaja za 

svoje otroke.  

 

Sedaj vidim, kako npr. 

drugi delajo kakšne 

napake, ki jih prej sploh 

ne bi opazila. Ko vidim, 

kako sem se pravzaprav iz 

teh napak naučila. Ko sem 

jim kaj obljubila in sem 

potem pozabila. Ko sem 

nekaj obljubila, pa je bilo 

pravzaprav prehitro ali pa 

nisem znala držati tistega, 

kar sem rekla. To me je 

hitro začelo tepsti, tako da 

sem se iz tega naučila, da 

ne smeš, da raje kakšne 

stvari ne poveš, pa jim 

potem ko že 100 %, ko si 

110 % prepričan, jim 

poveš, sicer imaš potem 

Pridobitev realnejše 

slike, kolike časa, 

materiala, denarja in 

ljudi je potrebno za 

določen dogodek, 

akcijo ... 

Naučila se je bolje 

načrtovati stvari, 

spoznala svoje meje, 

koliko si lahko 

naloži, da ni preveč. 

Spoznanje, koliko se 

da v določenem času 

narediti. 

 

Temeljno  

življenjsko področje, 

na katerega je imelo 

taborništvo vpliv, je 

družina, 

Taborniki kot vaja za 

lastne otroke  

 

Opazi napake, ki jih 

prej ne bi opazila. 

Vidi, koliko se je 

naučila iz lastnih  

napak . 

 

Napaka pri delu z 

otroki: nekaj 

obljubiti in potem 

pozabiti in 

neizpolniti. 

 

 

 

Naučila, da ne smeš 

nečesa povedati, če 

 

 

Kompetence 

organizacije 

 

 

 

 

 

 

Vaja za družino 

 

 

 

 

 

Učenje iz napak 

 

 

 

Delo z otroki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence 

 

 

 

 

 

Življenjsko področje 

– družina 

 

 

 

 

 

Refleksija učenja 

Osebni razvoj 
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jokajoči tabor. Če jim 

karkoli obljubiš ali pa rečeš 

da bo prehitro, preden si 

100 %, da bo res. To velja 

pravzaprav za vse ljudi, ne 

samo za otroke.  

nisi 100 %, sicer bo 

jokajoči tabor. 

 

 

 

 

Priloga 3: 40 razvojnih virov (prirejeno po: Search institute, 2012, str. 3–4) 

Zunanji viri 

Podpora: 

1. Družinska podpora – družinsko življenje zagotavlja visoko stopnjo ljubezni in podpore. 

2. Pozitivna družinska komunikacija – mlada oseba komunicira s svojimi starši. 

3. Odnosi z ostalimi odraslimi – mlada oseba ima vsaj 3 ali več podpornih odnosov z 

osebami, ki niso njeni starši. 

4. Skrbni medsosedski odnosi – mlada oseba ima izkušnje s skrbečimi sosedi. 

5. Podporna šolska klima – šola zagotavlja podporno in spodbujajoče okolje. 

6. Starši so vključeni v šolanje – starši so aktivno vključeni v pomoč mladi oseb glede 

uspeha v šoli. 

Opolnomočenje: 

7. Skupnosti cenijo mlade – mlada oseba ima izkušnjo, da mladi v skupnosti spoštujejo in 

cenijo mlade. 

8. Mladi kot vir – mladi lahko v skupnosti prevzemajo pomembne in uporabne vloge in 

naloge. 

9. Delo za druge – mlada oseba dela za skupnost vsaj eno uro na teden. 

10. Varnost – mlada oseba se počuti varno doma, v šoli in soseščini. 

Meje in pričakovanja: 

11. Družinske meje – družina ima jasna pravila in posledice ter spremlja mladega človeka. 

12. Šolske meje – šola zagotavlja jasne meje in posledice. 

13. Sosedske meje – sosedje prevzemajo odgovornost za spremljanje vedenja mladih. 

14. Pozitivni model odraslih – starši in drugi odrasli so model pozitivnega, odgovornega 

vedenja. 

15. Pozitivni vpliv vrstnikov – dobri prijatelji mlade osebe so zgled odgovornega vedenja. 

16. Visoka pričakovanja – tako starši kot učitelji spodbujajo mlade, da se počutijo dobro. 

 

Konstruktivna poraba časa: 

17. Kreativne dejavnosti – mlada oseba se vsaj tri ure tedensko udejstvuje v mladinskih 

organizacijah v šoli in/ali v skupnosti. 
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18. Mladinski programi – mlada oseba se oseba se vsaj tri ure tedensko udejstvuje v 

mladinskih organizacijah v šoli in/ali v skupnosti. 

19. Verske skupnosti – mlada oseba se vsaj eno uro tedensko udejstvuje v dejavnostih v 

verskih institucijah. 

20. Čas doma – mlada oseba »gre ven« s prijatelji, »ne da bi imela kaj posebnega za početi« 

manj kot dva večera tedensko. 

 

Notranji viri 

Zavezanost učenju: 

21. Motivacija – mlada oseba je motivirana za delo v šoli. 

22. Šolski angažma – mlada oseba je aktivno vključena v učenje. 

23. Domače naloge – mlada oseba je aktivno vključena v učenje. 

24. Povezanost s šolo – mlada oseba se zanima za svoje šolanje. 

25. Branje za veselje – mlada oseba bere iz lastnega veselja vsaj tri ure tedensko. 

Pozitivne vrednote: 

26. Skrb – mlada oseba na pomembno mesto daje skrb za druge. 

27. Enakost in socialna pravičnost – mlada oseba širjenje enakosti in zmanjševanje lakote 

in revščine daje na pomembno mesto. 

28. Integriteta – mlada oseba deluje s skladu s svojimi prepričanji in se postavi za svoje 

vrednote in prepričanja. 

29. Poštenost – mlada oseba »pove resnico, tudi kadar, ko ni lahko«. 

30. Odgovornost – mlada oseba sprejema in prevzema osebno odgovornost. 

31. Omejitve – mlada oseba verjame, da je pomembno, da ne uživa alkohola in drugih drog. 

Socialne kompetence: 

32. Načrtovanje in odločanje – mlada oseba ve, kako načrtovati prihodnost in sprejema 

odločitve. 

33. Medosebne kompetence – mlada oseba je empatična, občutljiva in prijateljska do 

drugih. 

34. Kulturne kompetence – mlada oseba ve, kako na primeren način delovati z ljudmi iz 

drugih kulturnih/etničnih in rasnih ozadij. 

35. Veščine odpornosti – mlada oseba se je zmožna upreti negativnim vplivom vrstnikov in 

tveganim situacijam. 

36. Mirno reševanje konfliktov – mlada oseba stremi k nenasilnemu reševanju konfliktov. 

Pozitivna identiteta: 

37. Osebna moč – mlada oseba ima občutek, da ima kontrolo nad »stvarmi, ki se dogajajo«. 

38. Samopodoba – mlada oseba ima močno pozitivno samopodobo. 

39. Občutek smisla – mlada oseba pravi, da ima »njeno življenje smisel«. 

40. Pozitiven pogled na osebno prihodnost – mlada oseba je optimistična glede svoje osebne 

prihodnosti. 

 


