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POVZETEK
Mladinsko ulično delo predstavlja vrsto mladinskega dela, ki se izvaja na odprtih javnih
površinah, a presega okvir, ki mu ga postavljata samo mladinsko ali samo ulično delo. Ključni
akterji, brez katerih ne bi obstajalo, so mladi in mladinski ulični delavci. V Sloveniji se
pozicionira znotraj mladinskega sektorja, vendar se pogosto povezuje tudi z drugimi
strukturami, deluje lahko tudi medsektorsko. Pričujoče besedilo predstavi tudi povezavo in
možne sinergije med socialno pedagogiko in mladinskim delom ter mladinskim uličnim delom.
Predstavi tudi Mrežo Mlada ulica (v nadaljevanju MMU), mrežo organizacij, ki izvajajo
mladinsko ulično delo na področju Mestne občine Ljubljana.
Projekt MMU predstavlja primer dobre prakse mladinskega uličnega dela v mladinskem
sektorju po vrsti dela, ki ga izvaja, ter po načinu izvajanja dela in delovanju. Način delovanja
je visoko participatoren in transparenten, omogoča MMU, da dobro deluje in da lahko vsaka od
mrežnih organizacij MMU preko vključenih matičnih projektnih sodelavcev zastopa svoje
interese. Projektni sodelavci, mladinski ulični delavci_vke MMU preko medsebojnega
sodelovanja, podpor in spodbud soustvarjajo okolje, v katerem omogočajo aktivno udeležbo
vseh. Kljub neenaki stopnji sodelovanja posameznika_ce, so si med seboj enakovredni.
Posameznik_ca se v MMU vključuje glede na lasten interes in sebi lastne razpoložljive vire.
Znotraj mladinskega sektorja je eno izmed pomembnejših načel, ki ga MMU dosledno udejanja,
vključevanje mladih v vse nivoje projektnega načrtovanja in izvajanja, kar omogoča večjo
trajnost projekta; mladim pa omogoča, da pridobivajo različna znanja in krepijo svoje
kompetence v podpornem delovnem okolju. Z raziskovanjem sem pridobila tudi informacije o
različnih možnostih izboljšav mladinskega uličnega dela MMU, ki sem jih razvrstila glede
skupine: logistične izboljšave, individualne in skupinske izboljšave pri delu na ulici in v
delovnih skupinah MMU, strukturne izboljšave MMU in izboljšave na področju informiranja
in komuniciranja z javnostmi MMU.
Izzivi, ki se izrisujejo za področje mladinskega uličnega dela v Sloveniji, so povezani s
strokovnim, teoretičnim in praktičnim pisnim utemeljevanjem in nizko prepoznavnostjo načina
dela, tako v splošni javnosti, kot tudi med relevantnimi odločevalci na lokalnem in nacionalnem
nivoju. Med izzivi najdemo tudi raznovrstnost oblik, v katerih se pojavlja, in tem, ki jih
naslavlja. Kot večina mladinskega sektorja v Sloveniji se tudi mladinsko ulično delo sooča s
kadrovsko podhranjenostjo in fluktuacijo, finančnimi omejitvami, zagotavljanjem trajnosti ter
razdrobljenostjo, tako lokacijsko kot usmeritveno.

Ključne besede: mladi, mladinsko delo, mladinsko ulično delo, Mreža Mlada ulica, socialna
pedagogika

ABSTRACT
Street-based Youth Work represents a type of Youth Work, that is implemented on the open
public spaces. It exceeds the frames represented by eather Youth work or Street work. Key
individuals, without which it would not exist, are young people – the Youth and Street-based
Youth Workers. In Slovenia, it is positioned in Youth sector, but does ofthen connect to other
structures and can act and function intersectoral. This master thesis presents the connection and
possible synergies between Social pedagogy and Street-based Youth Work. It presents also
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Network Mlada ulica, network of organizations, which is implementing their Street-based
Youth Work in Municipality of Ljubljana.
Project Network Mlada ulica (MMU) represents an example of good practice in Street-based
Youth work in Youth sector regarding the the work carried out by it, the method and the
performance of work and functioning. The manner of functioning of MMU is highly
participatory and transparent. It allows MMU to function good and that every of MMU’s
organizations can have its interest represented via their involved project coworkers. Project
coworkers, Street-based Youth workers, are co-creating working environment through
cooperation, supporting each other and being incentive, so there is equal possibility for active
participation. Although they are not cooperating to the same extent, they are equal among each
other. Individual participates in MMU according to their own interes and the availability of
one’s resources. Project MMU follows one of the most important principles in Youth sector –
inclusion of Youngsters in all stages of project planning and implementation. This gives the
project MMU durability and enables obtaining of different knowledge and strengthening
competencies in supportive working environment to Youngsters. With reaserching of MMU’s
Street-based Youth work, I had gathered information about different ways to improve its work.
I have classified them in four groups: logistic improvement, individual and group improvement
with work on the street and in work groups of MMU and improvement in public relations of
MMU.
The challenges framing the field of Street-based Youth Work in Slovenia are connected to
expert and professional theoretical and practical grounding in written form. There is also the
connection with low recognition of Street-based Youth Work methodology among general
public and relevant decision makers on local and national level. They also consist of diversity
of its forms and themes addressed by it. As majority of Youth sector in Slovenia, it is unable to
avoid the chalanges of shortfall and fluctuation of human resources, financial boundaries,
ensouring its durability, locational scattering and thematic fragmentation.
Key words: Youth, Youth Work, Street-based Youth Work, Network Mlada ulica, Social
pedagogy

iii

KAZALO VSEBINE
I UVOD ................................................................................................................................. - 1 II TEORETIČNI DEL ........................................................................................................... - 3 1 Kdo je mlad(ina)? ............................................................................................................... - 3 1. 1 Opredelitev mladine ................................................................................................ - 3 1. 2 Značilnosti mladostništva ....................................................................................... - 4 2 Mladinsko delo ................................................................................................................... - 5 2. 1 Začetki mladinskega dela ........................................................................................ - 5 2. 2 Mladinsko delo v Sloveniji skozi zgodovino ........................................................ - 10 2. 3 Mladinsko delo v Sloveniji danes ......................................................................... - 12 2. 4 Področja in načini delovanja mladinskega dela .................................................... - 14 3 Mladinsko ulično delo ...................................................................................................... - 15 3. 1 Korenine terenskega in uličnega dela ................................................................... - 16 3. 2 Umestitev »uličnega« in »mladinskega« v mladinsko ulično delo ....................... - 17 3. 3 Mladinsko ulično delo v Sloveniji ........................................................................ - 19 3. 4 Primeri praks mladinskega uličnega dela.............................................................. - 20 3. 5 Ključni vidiki mladinskega uličnega dela ............................................................. - 23 4 Mreža Mlada ulica – MMU .............................................................................................. - 25 4. 1 Ozadje začetkov – pilotna izvedba pod imenom »A si pr'šla žurat?«................... - 26 4. 2 Nameni in cilji projekta Mreža Mlada ulica ......................................................... - 27 4. 3 Ciljni skupini Mreže Mlada ulica ......................................................................... - 28 4. 4 Delovanje Mreže Mlada ulica ............................................................................... - 28 4. 5 Načela in vrednote Mreže Mlada ulica ................................................................. - 32 5 Socialna pedagogika in mladinsko (ulično) delo ............................................................. - 34 III EMPIRIČNI DEL ........................................................................................................... - 37 1 Izhodišča raziskave .......................................................................................................... - 37 2 Metodologija raziskave .................................................................................................... - 37 2. 1 Raziskovalna vprašanja ......................................................................................... - 37 2. 2 Vrsta raziskave ...................................................................................................... - 38 2. 3 Opis vzorcev in postopkov vzorčenja ................................................................... - 39 2. 4 Merski inštrumenti in viri podatkov ..................................................................... - 39 2. 5 Omejitve raziskave................................................................................................ - 40 2. 6 Obdelava in analiza podatkov ............................................................................... - 41 3 Rezultati in interpretacija raziskovalnih vprašanj ............................................................ - 41 iv

3. 1 Neposredni deležniki mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na odprtih
javnih prostorih ............................................................................................................ - 41 3. 2 Potrebe neposrednih deležnikov mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na
odprtih javnih prostorih................................................................................................ - 43 3. 3 Odgovori Mreže Mlada ulica na potrebe njenih neposrednih deležnikov ............ - 47 3. 4 Vključevanje neposrednih deležnikov mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica
na odprtih javnih prostorih ........................................................................................... - 50 3. 5 Vloga in doprinos organizacij v Mreži Mlada ulica (v letu 2015) ........................ - 55 3. 6 Možne izboljšave mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica ........................ - 56 4 Ugotovitve in zaključki raziskave .................................................................................... - 57 5 Možnosti nadalnjega raziskovanja ................................................................................... - 59 6 Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji ................................................................... - 59 V VIRI IN LITERATURA ................................................................................................. - 62 VI PRILOGE ....................................................................................................................... - 72 1 Primer kodiranja izjav: kode I. in II. reda ........................................................................ - 72 2 Primer ureditve izjav po kodah in razvrščanja v kategorije ............................................. - 77 VII IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA ............................................... - 78 -

v

KAZALO SLIK
Slika 1: Sfere države blaginje................................................................................................ - 6 Slika 2:Prostori izvajanja terenskega dela ......................................................................... - 17 Slika 3: Organigram Mreže Mlada ulica ............................................................................ - 29 Slika 4: Postopki akcijskega raziskovanja .......................................................................... - 38 Slika 5: Zemljevid deležnikov mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica po mnenju
raziskovancev iz vzorcev A, B in C ...................................................................................... - 43 Slika 6: Hierarhija potreb po A. Maslowu ...................................................................................
Slika 7: Primeri potreb deležnikov mladinskega uličnega dela MMU glede na način
pridobivanja podatkov (zaznane potrebe, posredovane potrebe) ....................................... - 46 Slika 8: Klasifikacija odgovorov Mreže Mlada ulica na potrebe mladih, ki se družijo na
javnih površinah ...........................................................................................................................
Slika 9: Klasifikacija odgovorov Mreže Mlada ulica na potrebe njenih mladinskih uličnih
delavcev. .............................................................................................................................. - 49 -

KAZALO SHEM
Shema 1: Prikaz razvoja mladinskega dela .......................................................................... - 9 Shema 2: Prikaz razvoja mladinskega dela v Sloveniji skozi zgodovino ............................ - 11 -

KAZALO TABEL
Tabela 1: Primer kodiranja izjav – kode I. in II. reda ........................................................ - 76 Tabela 2: Primer kategoriziranja kod II. reda. ................................................................... - 77 -

SEZNAM AKRONIMOV
FB – spletno omrežje Facebook
MHP – Mladi hišni prijatelji
MISSS – Zavod; Mladinsko informacijsko svetovalno središče Slovenije
MMU – Mreža Mlada ulica
MOL – Mestna občina Ljubljana
MPM – Mladinska postaja Moste
OJP – odprti javni prostori
URSM – Urad Republike Slovenije za Mladino

vi

Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji

Maruša Gajić

I UVOD
Mladinski ulični delavec_ka je preprosto povedano nekdo, ki dela z mladimi na ulici. In vendar
so se mi porajala mnoga vprašanja: »Kdo sploh so mladi, s katerimi naj bi delal? Kaj je tisto,
kar jih združuje, njihov (pogosto najmanjši) imenovalec? Kaj z njimi delati? Kako do njih
pristopiti? Kakšen odnos razviti? Kakšen biti, kaj znati?« Na ta in podobna vprašanja sem si
tudi sama poskušala odgovoriti tekom raziskovanja literature za pričujoče delo. Ugotovila sem,
da je o mladinskem uličnem delu v Sloveniji literature razmeroma malo. Ugotovila sem tudi,
da mladinsko ulično delo ne stoji per se, ampak ima za seboj globoke in močne razvojne
korenine, na katerih je zraslo. Izven naše države je mnogo bolj razširjeno, njegova tradicija pa
bolj razvita in vpeta v državne sisteme, kot na primer v Veliki Britaniji in Nemčiji, kjer se o
mladinskem delu govori že od začetka 20. stoletja.
V teoretičnem delu so opisani mladi in mladinsko delo, ki ga izvajajo in se vanj vključujejo, ter
koncept mladinskega uličnega dela, iz česa izhaja in kakšne primere dobrih praks le-tega
poznamo v Sloveniji. Teoretični del opisuje tudi Mrežo Mlada ulica, mrežo mladinskih
organizacij in organizacij za mlade, ki deluje v Mestni občini Ljubljana. Ponuja razmislek o
povezavi socialne pedagogike in mladinskega uličnega dela in kritično ovrednoti njuno
sinergijo.
Za raziskovanje v okviru magistrskega dela sem si izbrala mladinsko ulično delo v okviru
MMU. Projekt Mreže Mlada ulica je en izmed projektov, kjer sem bila osebno najbolj vključena
v letih 2013 in 2014. V letu 2015 sem na terenu raziskovala, pridobivala informacije, opazovala
in se zaradi tega umikala iz vključenosti v delovanje projekta. V letu 2016, med procesom
urejanja raziskovalnega gradiva, poslušanju in pretipkavanja transkriptov intervjujev, bi svojo
(ne)vključenost v delovanje Mreže Mlada ulica opredelila le kot posameznico za krizne
podporne intervence, v kolikor so bile nujno potrebne in zaradi tega tudi redke. Odmik od
vključenosti se mi je zdel nujen del raziskovanja, saj sem tako lažje skrbela za sistem
objektivnosti pri raziskovanju.
Moja izkušnja z Mrežo Mlada ulica je, da posameznika lahko vključuje ali celostno ali delno,
ampak kljub temu med posamezniki vzdržuje enakopravnost sodelovanja in soodločanja.
Nekateri, kakor kaže tudi raziskava v empiričnem delu, lahko do določenih področij dela
ostanejo ravnodušni, se vanje ne vključujejo, večinoma zaradi osebnih razlogov. Zame to ni
veljalo. Mreža mi je omogočila platformo za učenje in raziskovanje sebe, svojega strokovnega
dela, svoje »socialnopedagoškosti« ter neformalnega učenja. Nudila mi je podporo pri razvoju
sposobnosti vzpostavljanja in vzdrževanja horizontalnega odnosa z mladimi na ulici, na odprtih
javnih površinah; se z menoj, kot bi rekel Freire (1968, v Kuk, 2014) bojevala za emancipacijo
skupin mladih izpod t. i. hegemonske dominacije nestrpnih prebivalcev lokalne skupnosti, ki
se obnašajo, kot da nikoli niso bili mladi. Seveda so bili, samo pogosto nas radi spomnijo, da
so »bili časi drugačni« …
Zanimalo me je, na koga vse Mreža Mlada ulica (v nadaljevanju MMU) vpliva, kdo so njeni
udeleženci, s kom vse ima opravka. Raziskovala sem tiste v »prvih bojnih vrstah«, akterje
MMU in mlade, ki so z mladinskimi uličnimi delavci ob petkih zvečer zunaj, na odprtih javnih
prostorih. Želela sem si izvedeti, kaj vse potrebujejo; za delo, za življenje, za tukaj in zdaj.
Obenem sem raziskovala tudi odgovore organizacije MMU na te potrebe. Deklarira se kot
vsevključujoča mreža, zato sem iskala in preizpraševala tudi načine MMU in področja
vključevanja deležnikov MMU ter njene metode znotraj načina lastnega mladinskega uličnega
dela.
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Zanimal me je tudi odnos med organizacijami, ki tvorijo Mrežo Mlado ulico samo. Odločila
sem se za raziskovanje njihovih vlog in doprinosev k mladinskemu uličnemu delu MMU.
Navsezadnje sta me za raziskovanje pritegnila tudi kritičnost in sposobnost samorefleksije s
strani mladih, mladinskih uličnih delavcev in vodij projekta, zato sem raziskala tudi, kje oni
vidijo možne izboljšave.
Empirični del raziskuje projekt Mreže Mlada ulica kot primer prakse mladinskega uličnega
dela. Znotraj tega raziskuje njene deležnike, njihove potrebe in odgovore MMU na le-te.
Razišče tudi vrste, področja, metode, orodja in tehnike, s katerimi MMU vključuje svoje
neposredne deležnike, vloge in doprinose mrežnih organizacij v MMU ter možne izboljšave
mladinskega uličnega dela, ki jih zaznavajo raziskovanci.
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II TEORETIČNI DEL
Teoretični del je sestavljen iz poglavij, ki raziskujejo pojem mladine in mladostništva,
mladinsko in mladinsko ulično delo, opisuje Mrežo Mlada ulica in vpenja socialno pedagogiko
v polje mladinskega in mladinskega uličnega dela.

1 Kdo je mlad(ina)?
»In čeprav smo zdaj, v tem trenutku mladi, smo na vsakem koraku opomnjeni, da je
prihodnost tisto, kar je zares pomembno. Vmesno obdobje, v katerem smo zdaj, je namenjeno
le temu, da se oblikujemo v vzornega izpolnjevalca družbenih vlog in da se v njem kar se da
socializiramo in adaptiramo. […]
Individualni in kolektivni jaz v nas se trgata in cefrata v drobcene delce, da se bosta kasneje
lahko sestavila v en sam, lep, homogen del sestavljanke, ki bo moral dopolnjevati družbo.
Moral, moramo. Moramo biti tihi in mirni ter obenem glasni in odločni. Vse in nič – mi smo
utopija.«
(Osolnik, 2017)
O tem, kdo je ali kdo ni mlad, med ljudmi odloča predvsem energija do življenja, razživetost,
igrivost, naivnost in ostali pojmi ter značilnosti, ki jih nestrokovna javnost povezuje(mo) z
mladostjo. Že stari pregovori pravijo, da je »mladost norost«, obenem nekateri starejši ostajajo
»mladi po srcu«. Za mlade pogosto pravijo, da so nosilci družbenih sprememb in kritike. Zaradi
svoje neujetosti v sistem, uporništva ali kljubovanja večinsko sprejetim normam s(m)o poznani
kot tisti, »na katerih svet stoji«.

1. 1 Opredelitev mladine
Spletni slovar slovenskega knjižnega jezika (Mladina, b. d.) mladino definira kot »mladi ljudje,
zlasti med štirinajstim in petindvajsetim letom«, medtem ko Urad Republike Slovenije med
mladino uvršča in raziskuje (Mladina 2013, 2014) mlade v starosti od 16 do 27 let. Mladinski
svet Slovenije svojo ciljno populacijo, mlade, definira skladno z Zakonom o javnem interesu v
mladinskem sektorju (2010), ki v 3. členu navaja: »[…] “mladi” so mladostniki in mlade odrasle
osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.«
Različne države svojo mladino1 različno zamejujejo. Avstrija nima enotne definicije v svojih 9
zveznih deželah, najbolj uveljavljeni razpon je med 14. in 18. letom, Belgija ima razpon med 0
in 30 leti, vendar za financiranje mladinskih projektov jemljejo mejni starosti 12 in 26 let,
Bolgarija ima mlade zamejene s 15. in 29. letom, Hrvaška med 15. in 30. letom, Češka med 18.
in 26. letom, Danska mladih v nacionalnih pravnih aktih nima opredeljenih (razen mladoletnih,
ki so mlajši od 18 let), njihova skrb za mladino je decentralizirana, prepuščena lokalnim
odločevalcem, Finska do 29 let, Nemčija od 14 do 26 let, Grčija kot Danska, vendar projekti,
ki nagovarjajo mladino, financirajo ciljno skupino med 18. in 30. letom, Madžarska ima spodnji
mejnik med 8 in 12 let, zgornji pa med 25 in 30 let, Italija kot mlade definira osebe med 14. in

1

Ang. »Youth«.
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30. letom, v nekaterih primerih pa tudi do 35. leta (»Definition of “Youth” according to age
limits«, 2015). Tudi med državami torej ni enotno definirane zamejitve starosti mladih.
Mladost kot sociološki pojem lahko grobo razdelimo na tri obdobja:




klasično mladost – od približno 14. do 19. leta starosti,
pozno mladost (postadolescenco) – od približno 20. pa do 24. leta ter
mlajšo odraslost, značilno za mlade od približno 25. do 29. leta starosti (Šaponja, 2006).

Jasno mejo med prehodi je težko označiti. Bajzek idr. (2008, str. 18) navaja, da »nekateri
hudomušno pravijo, da postane otrok adolescent eno leto prej, preden to opazijo starši, in eno
leto pozneje ko to ugotovi sam«. Podobno naj bi veljalo tudi za kasnejše prehode med
mladostjo, postadolescenco in mlajšo odraslostjo.
O mladini je napravljenih veliko raziskav (Bajzek, Bitenc, Hvalič, Lokar, Ramovš in Strniša,
2003; Bajzek J., Bajzek R., Bedernjak, Čverek, Sraka J., Sraka M. in Strniša Tušek, 2008;
Črnak-Meglič, 2005; Gril 2004; »Mladina 2013«, 2014 itn.), vendar pa starostno obdobje in
značilnosti, ki jih proučujejo, od avtorja do avtorja variirajo.

1. 2 Značilnosti mladostništva
Mladostništvo je življensko obdobje, ki nastopi po zaključku otroštva in se konča s prehodom
v odraslost. Mladi so družbena skupina, za katero je značilen prehod iz obdobja otroštva,
spopadanje z izzivi odraščanja in razvoj v smeri odraslosti, doseganje željenih ciljev odrasle_ga
posameznice_ka (Mesojedec, Pucelj Lukan, Milenković Kikelj, Mrak Merhar in Grbec, 2014).
Mladostniki so si med seboj zelo različni, tako glede izhodiščnih pozicij kot tudi lastnosti, ki
jih definirajo. Če je za mlade v pozni drugi polovici 20. stoletja veljalo, da so izrazito
družbenokritični, se tovrstni trend danes obrača k pragmatizmu in individualizmu
posameznice_ka, ki pripada tej družbeni skupini (Nastran Ule, 2002).
Bajzek (2003, str. 13) pravi, da se »obdobje mladostništva […] vedno bolj pomika v zgodnja
leta, tudi vedno dlje traja.« Mladih enoznačno ni mogoče definirati, saj se njihove lastnosti in
potrebe v današnjem času hitro spreminjajo, raziskave na to temo se večinoma orientirajo na
posamezen del mladostništva2. Opišemo lahko večinske skupne permise obdobja
mladostništva: »a) svojevrstne oblike vedenja, b) svojevrstni stili življenja, c) nepopolni
socialni status in d) ideal(izira)ni vrednotni pojmi mladosti v smislu vitalnosti, duševne svežine
in živahnosti« (Šaponja, 2006, str.11).
Mladost je kot obdobje odraščanja prostor mnogih različnih nasprotnih si polov. Mladostniki
stremijo k preseganju le-teh ter k vzpostavitvi ravnosvesja med njimi. Značilnost mladostništva
je prehodnost in vmesnost, t. i. jojojizacija tranzitov (du Bois-Reymond in Lopez Blasco, 2003;
Walther, 2006 v Kuhar, 2011a), prehodi namreč niso več linearni in zaporedni, pač pa
reverzibilni in fragmentirani. Mladost je, biološko gledano, prehod med otroštvom in
odraslostjo, v sebi pa skriva več (nebioloških) prehodov. Ti prehodi so vezani na identiteto
posameznice_ka, ki ni več tekoča in razpršena, ampak pridobiva svojo trdnejšo strukturo in se
umešča v (širšo) družbo; prevzemanje kompleksnejših in celostnih socialnih vlog mlade osebe;
preživljanje lastnega časa – dejavnosti posameznikov iz šolskih in prostočasnih postajajo vedno
bolj vpete v različne oblike dela; ekonomsko odvisnost, ki prehaja do neodvisnoti od drugih in
samoodgovornosti za lastna stanja; znanje – prehod od sprejemanja znanja, informacij,
podatkov k njihovi uporabi; aktivno državljanstvo in politično verodostojnost – mladi prehajajo
2

Npr. psihološke ali sociološke značilnosti, ekonomske značilnosti, ranljive skupine mladih ipd.
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od otroške neverodostjnosti v kontekstu prava in političnosti do politične in pravno odgovorne
osebe (Ule, 2008).
Sodobno življenje je sestavljeno iz priložnosti izbire življenjskih poti, (ne)prevzetih vlog,
identitet, obenem pa »ponuja ljudem le malo pomoči pri izbiranju« (Ule, 2008, str. 13).
Tradicionalni delitvi obdobij na otroštvo, mladost, odraslost in starost so bile predpisane
določene vloge in značilnosti identitet, danes pa le-te niso več vezane na obdobje življenja,
temveč lahko variirajo. Posledično tudi prehodi med obdobji niso več določeni s strani družbe.
Potek lastnega življenja si posameznik_ca kreira in izbira sam_a, kar nujno povzroča tudi
spremembe na ostalih vidikih posameznikovega življenja. Mladi se posledično soočajo z vedno
večjimi stiskami in vedno večkrat odpovedujejo in ne zmorejo vsega, kar je lahko tudi posledica
storilnostne naravnanosti družbe in vse večje tekmovalnosti v šolskih sistemih, ki mnogokrat
ne zagotavlja (zaželjene) konkurenčnosti (Kovačič in Merc v Štefančič jr., 2017).
Mladi si pri pomankanju zaposlitev in rednega dela (ne pa »možnosti in priložnosti« zanje)
pomagajo z iskanjem prilagodljivejših strategij na poti do negotovih ciljev, ki jih prinaša
obdobje odraslosti, obenem pa jih večina ne zaznava, da imajo stiske, s katerimi se soočajo
skupno izhodišče. M. Kuhar pravi, da »[o]stajajo izolirani in preobremenjeni z lastnimi,
osebnimi problemi ter ubirajo individualne strategije reševanja problemov in soočanja s
(političnimi) problemi« (2011a, str. 83). Naraščajoča in pereča tematika individualizma mlade
omejuje in jim onemogoča dostop do moči, ki jo kot družbena skupina (lahko) nosijo in
uveljavljajo.
Ugotovili smo torej, da so mladi heterogena skupina ljudi z različnimi individualnimi
biografijami in življenjskimi izkušnjami, ki jim je skupna želja po neodvisnosti in samostojnosti
ter po prehodu iz »neodraslih« med odrasle. Za potrebe pričujočega magistrskega dela se bomo
omejili na starostno skupino, ki jo določa slovenska zakonodaja in mnoge razpisne
dokumentacije projektov za mlade, tj. mladi med petnajstim in dopolnjenim tridesetim letom
starosti.

2 Mladinsko delo
»V praksi, ki jo pišejo mladinski delavci, opredelitev mladinskega dela sploh ni tako
problematična. Kar vsi so v en glas složni, pojem pomeni delo mladih za mlade ali delo v
korist mladih.«
(Beočanin, 2011, str. 51)
Mladinsko delo se je v različnih državah različno hitro razvijalo in manifestiralo. Tudi danes
poznamo različne definicije mladinskega dela, vsem pa so skupno izhodišče (ali bolje,
presečišče) mladi, pridobivanje izkušenj, ki jim bodo koristile v življenju, vključevanje v širšo
družbo, izobraževalna komponenta (predsem neformalno izobraževanje), osebni razvoj,
prostovoljna participacija in razvoj kritičnosti mladine, razvoj odnosov in pripadnost
organizaciji (Mikolič, 2015; Ferjančič, 2009; Smith, 1988).

2. 1 Začetki mladinskega dela
Ferjančič (2011) v začetku svojega prispevka o zgodovini mladinskega dela odslika, da
terminologija skozi zgodovino razvoja mladinskega dela ni poenotena. Uporabljajo se izrazi
delo z mladimi, mladinske aktivnosti, prostočasne dejavnosti mladih, aktivnosti za mlade,
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princip dela mladi za mlade oziroma t. i. vrstniški pristop, mladinske prakse in podobno.
Zgodovino mladinskega dela prikaže na različnih tipih blaginje države3, pregleda se s podobnim
pristopom loti tudi Mikolič (2015).
Na razvoj mladinskega dela so, bolj kot država, v preteklosti vplivali družbeni deli, ki delujejo
in so organizirani po skupnostnih načelih in (neorganizirani) ljudje sami, torej civilno
angažirana družba. Da bi lažje ponazorila položaj mladinskega dela v družbi, bom uporabila
koncept trikotnika države blaginje.

2.1.1 Koncept trikotnika države blaginje in mladinsko delo
Položaj mladinskega dela se giblje med sfero javnega in zasebnega – mladinsko delo namreč
ne samo izobražuje pač pa je ključni del tudi sklepanje novih odnosov med mladimi (Mikolič,
2015). V različnih tipih blaginje države so odnosi med sfero trga, sfero države in sfero skupnosti
različne in kot taki nudijo mladinskemu delu v centralni poziciji sfere civilne družbe različna
izhodišča za udejanjanje neformalnega izobraževanja mladih, širjenja ter krepitve socialnih
mrež in pogoje za razvoj delovanja. Tu torej leži vzrok za pluralnosti oblik (in definicij)
mladinskega dela.

Slika 1: Sfere države blaginje4.

Država blaginje je sestavljena iz zagotovljene temeljne družbene varnosti, dostopa do izobraževalnih,
socialnovarstvenih, zdravstvenih in ostalih storitev za vse državljane pod enakimi pogoji. Za to skrbijo
javne in zasebne, profitne in neprofitne, formalne in neformalne institucije (Beočanin, 2011).
4
Prirejeno po Cepin, 2009a, str. 4, in Beočanin, 2011, str 53.
3
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Kot je razvidno na sliki, se sfera civilne družbe nahaja v sredini trikotnika, med sfero skupnosti,
sfero države in sfero trga. Z njimi si deli značilnosti, kot so zasebnost, neprofitnost in
formalnost.
Koncept trikotnika blaginje je sociološkega izvora, datiran v 80. letih 20. stoletja. Avtorji
(Beočanin, 2011; Ferjančič, 2011; Cepin, 2009a; Kolarič, Černak-Meglič in Vojnovič, 2002)
govorijo o štirih sferah, ki sestavljajo državo blaginje:





sfera skupnosti (družina, sorodstvo, prijatelji ipd.);
sfera države (javni uradi, zavodi, državne službe, vladne organizacije ipd.);
sfera trga (tržne organizacije v zasebni lasti s pridobitno dejavnostjo);
sfera civilne družbe (nevladne organizacije).

Sfera države predstavlja javne, formalne, neprofitne organizacije. Neprofitna organizacija ves
dobiček, ki ga ustvari, nameni v svoj razvoj in izboljšave. Formalna organizacija se od
neformalne razlikuje v tem, da ima vzpostavljena vnaprej predpisana pravila delovanja. Sfera
trga je sestavljena iz zasebnih, formalnih, profitnih organizacij. Profitne organizacije delujejo
v smeri ustvarjanja (ekonomskega) dobička. Sfera skupnosti je sestavljena iz zasebnih,
neformalnih, neprofitnih povezav in odnosov. Sfera civilne družbe združuje mešanico lastnosti
prej omenjenih in je sestavljena iz neprofitnih, zasebnih, formalnih organizacij. V to polje spada
tudi mladinsko delo, ki ga le-te lahko izvajajo. Ker je od države do države odvisno, kakšni so
odnosi med sferami, ki jo sestavljajo, se je razlikam prilagodilo tudi mladinsko delo. Kolarič
idr. (2002) navajajo 5 tipov države blaginje:







liberalni sistem – podjetniški razred je povezan s političnimi elitami, država posega v
svobodni trg le z vzpostavitvijo okvirov, ni neposrednega omejevanja trga;
socialno-demokratski sistem – država skrbi za socialno varnost in blaginjo državljanov,
javni sektor je močen, svobodni trg pa razpolaga z dopolnilno ponudbo;
mediteranski sistem – Cerkev igra močno vlogo pri razvoju skupnosti in družbe, deluje
po načelu subsidiarnosti; na drugem mestu je vloga profitnega sektorja, šele nato država;
konzervativno-korporativistični sistem – svobodni trg in država si delita odgovornost
za blaginjo in varnost državljanov, na zadnjem mestu to nalogo opravljajo ali
dopolnjujejo zasebne, neprofitne organizacije;
državno-socialistični sistem – država ustvarja pogoje blaginje, vključenost v trg dela je
(bila) visoka, veliko vlogo odigrajo tudi zasebne neformalne mreže, vloga civilne
družbe je minimalna oziroma nična, onemogočajo jo formalne ovire, zasebni profitni
sektor skorajda ne obstaja.

Kljub različnim vplivom sistemov držav blaginje na sfero civilne družbe U. Mikolič (2015)
pravi, da obstajajo podobnosti v začetkih mladinskega dela in aktivnostih, ki so bile in so
izvajane s strani mladinskih delavcev_vk. Mladinsko delo je lahko v državi blaginje nosilec
različnih vlog, med drugim nosi dodano vrednost k formalnemu izobraževanju, lajša integracijo
mladih v družbo, prispeva h krepitvi aktivnega državljanstva mladih in omogoča suverenejše
prehode na trg dela in v zaposlitve (MSS, 2008 v Cepin, 2009a). Ta različna področja naj bi
pripomogla predvsem k kvalitetnejši in efektivnejši integraciji mlade_ga v družbo, zato bi
snovalci mladinskih politik lahko mladinsko delo uporabljali kot eno izmed temeljnih orodij,
ki jim pri udejanjanju teh politik pomagajo (Cepin, 2009b).
Mladinsko delo spada v mladinski sektor, ki je opredeljen v Zakonom o javnem interesu v
mladinskem sektorju (2010) in ga sestavljajo področja, kjer se uresničujejo in oblikujejo
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mladinsko delo in mladinske politike. Ta področja so definirana v 4. členu Zakona o javnem
interesu v mladinskem sektorju (2010) in se nanašajo na »avtonomijo mladih, neformalno
učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, dostop mladih do trga delovne sile in
razvoj podjetnosti mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo,
solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, mobilnost mladih in mednarodno
povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, dostop
mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in sodelovanje
mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi«. Mladinski sektor se prav zaradi javnega interesa,
ki se izraža z »zagotavljanjem normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega
dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade
in finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo
mladinski infrastrukturi« (5. člen, prav tam) in uresničuje v sferi države in sferi civilne družbe.
Mladinsko delo, ki sicer zgodovinsko gledano izhaja iz zasebnega, je danes pozicionirano v
sferi civilne družbe znotraj mladinskega sektorja. Kot takšno ustvarja vzporedni prostor za
mlade, kjer se lahko učijo, preizkušajo in razvijajo svoja mnenja, stališča in odnose.
Uporabljeno je lahko kot orodje, ki mladim omogoča prehod v sosednje sfere, predvsem proti
javni sferi in sferi trga, kamor naj bi bili v obdobju odraslosti polnopravno vključeni in znotraj
njih tudi dejavni (prav tam). Mladinsko delo torej izhaja iz mladih in se soustvarja z mladimi
ter omogoča lažji, suverenejši prehod v obdobje odraslosti.
2.1.2 Zgodovinski pregled razvoja mladinskega dela
Za lažji pregled zgodovine sem se odločila uporabiti shemo, na kateri v časovnem obdobju
združujem pomembnejše točke razvoja mladinskega dela, ki so tekle vzporedno in so v vsaki
od držav vezane na širši družbeni ter politični kontekst obdobja. Države so izbrane glede na
različne tipe blaginj, ki (so) jih reprezentirale (Ferjančič, 2011; Mikolič 2015), pomembno pa
je poudariti, da posamezna država lahko med leti razvija drugačno blaginjo in ne predstavlja
nujno idealnega tipa sistema blaginje. Liberalni sistem blaginje predstavlja (netipična) Velika
Britanija, konzervativno-korporativistični sistem blaginje predstavljajo Nemčija, Belgija in
Francija, socialno-demokratski sistem blaginje predstavlja Finska, mediteranski (katoliški)
sistem blaginje predstavljata Malta in Italija, bivši državno-socialistični sistem blaginje pa
ponazarja Poljska.
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prva
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19.
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druga
polovica
19.
stoletja
prehod iz
19. v 20.
stoletje
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• Nemčija: mladim je pomembno druženje (Spinnstuben in Lichtstuben), zahajajo tudi v
Schnapskasinos; gibanje "Kolpingova družina" – duhovnik Adolf Kolping.
• Velika Britanija: sprva filantropske organizacije za delavce, konec 18. stoletja nedeljske šole
(sunday schools) za delavski razred in šola za razcapance (ragged schools) za depriviligirane
otroke in mladino; v začetku 19. stoletja: Robert Baden Powell, skavtstvo (tabori v naravi za
dečke iz srednjega sloja).
• Francija, Pariz: Bohemstvo med študenti; radikalizem zaradi "prezasedenosti intelektualnih
zaposlitev";
• Velika Britanija, leto 1844: Lord Shaftesbury ustanovi unijo za razvoj nedeljskih šol in šol za
razcapance. Ustanovijo prvo mladinsko organizacijo (v današnjem pomenu besede) Young Men's
Christian Association – YMCA;
• Severni del Italije, okoli leta 1848: sveti Janez Bosco (Don Bosco) ustvarja mladinsko smer
spodbujanja krščanske vzgoje za mlade (iz revnejših družin);
• Irska, leto 1849: Krščanska mlada moška družba (CYMS) po vzoru YMCA iz Velike Britanije (do leta
1937 je Irska spadala pod Veliko Britanijo).
• Finska, leto 1886: ustanovljena angleška organizacija YMCA (kot model dobre prakse);
• Velika Britanija: William Smith ustanovi vojaško usmerjene Deške brigade (Boys brigade), kasneje
so se po istem vzoru pojavljale tudi lokalne samoorganizirane skupine, mladinski klubi za dekleta in
fante (nižji delavski sloj);
• Belgija, od leta 1875 do 1935: študentsko gibanje flambsko govorečih intelektualcev, emancipacija
mladih v družbi.
• Finska: Prva mladinska organizacija "Nuorisoseeuraliike" – izobraževanje mladih na podeželju po
danskem vzoru N. F. S. Grundviga, "očeta ljudskih šol";
• Malta: duhovnik George Preca ustanovi Družbo krščanskega nauka oziroma doktrine;
• Nemčija: pedagog Herman H. Fölkersamb ustanovi "ptice selivke" – Wandervogel; kasneje tudi
skavtstvo in Bündische Jugend (Nemška mladina).

prva
polovica
20.
stoletja

• Italija, leto 1908: Redovniška družba Salezijancev, Oratoriji za mlade, zametki t. i. preventivnega
sistema na podlagi Don Boscovega nauka; kasneje tudi na Malti;
• Poljska, po I. svetovni vojni: Mladinske organizacije vezane na družbeno ozadje in politično
identifikacijo (pridobivanje nacionalne neodvisnosti), v obdobju od 1918 do 1947 tudi obvezno
služenje vojaškega roka;
• Malta: Katoliška akcija; skavtstvo po modelu dobre prakse Velike Britanije, ki se je obdržalo tudi med
II. svetovno vojno;
• Velika Britanija, 20. leta 20. stoletja: začetek uporabe izraza mladinsko delo – "Youth Work".

obdobje
II. sv.
vojne

• Nemčija: razcvet mladinskih organizacij, umeščenih znotraj organizacij za odrasle, prekine prihod
nacistov na oblast; Hitler Jugend in Bund Deucher Mädchen, totalitarni režim je vsem ostalim, ki so
oporekali, na različne načine onemogočal delo;
• Finska, vse do leta 1974: politične mladinske organizacije, ustanovljene po I. svetovni vojni, še vedno
razdeljene na "bele in rdeče"; še vedno jih finančno oskrbuje država;
• Velika Britanija, leto 1944: snovanje zakona o izobraževanju, ki ponovno vzpostavi mladinsko delo –
formalizirajo izobraževanje mladinskih delavcev, metode mladinskega dela niso v celoti podprte.

druga
polovica
20.
stoletja

• Nemčija: povojno obdobje prinese razcvet mladinskih klubov in društev po principu odprtih vrat,
ponovno vzniknejo društva iz predvojnega obdobja, v 70. letih pride do liberalizacije;
• Poljska: po koncu vojne se vzpostavi generacija radikalne politične rešitve, komunističnih ideologij,
mladinske organizacije delujejo v tajnosti (skavti), ustanovijo množične nadzorovane mladinske
organizacije (Unija poljske mladine), kasneje Unija socialistične poljske mladine in Unija poljskih
študentov, šele v 80. letih se ponovno pojavljajo neodvisnejša gibanja in subkulture;
• Finska, leto 1974: reorganizacija mladinske politike in formailzacija mladinskega dela; do 80. let se
borijo za enake možnosti posameznika_ce;
• Malta, po letu 1980: nove mladinske organizacije, povabljene v federacijo, ki zaradi različnih interesov
propade.

prehod
iz 20. v
21
stoletje

• Finska, leto 1992: nov mladinski projekt, imenovan Nuostra – spodbuditi mlade k razvoju
mladinskega dela, z vstopom v EU (1995) pa se spremeni zakonodaja na področju mladinskega
dela. Danes so en izmed vodilnih raziskovalcev mladinskega dela, vendar večinoma zajemajo samo
srednji in višji družbeni razred;
• Malta, leto 1992: ustanovijo Nacionalni mladinski svet, kjer mladi lahko izrazijo svoje vidike, kot
odgovor propadli federaciji, leta 1993 prvič predstavijo mladinsko politiko, povzeli so primer prakse iz
Velike Britanije, vendar je trg dela manjši, zato se soočajo s težavami urnika, pravnega namena in
vloge mladinske_ga delavke_ca;
• Irska, leto 2001: zakonska uzakonitev mladinskega dela, pojem "mladina" ni omejen s starostjo kot v
drugih državah;
• Poljska, do leta 2008: širitev polja mladinskega dela, najpomembnejšo funkcijo sedaj nosijo
nevladne organizacije;
• Belgija, do leta 2015: mladinsko delo opredeljeno kot kulturno in socialno delo z namenom
izobraževanja in splošne blaginje mladih.

Shema 1: Prikaz razvoja mladinskega dela5
Povzeto in prirejeno po avtorjih Coussée (2009), Davies (2009), Ferjančič (2009, 2011), Helve
(2009), Mikoletič (2015), Sińczuch (2009), Spatscheck (2009), Teuma (2009) ter Vos in Geverz
(2009), ki se s tematiko tudi podrobneje ukvarjajo.
5
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Zametki mladinskega dela segajo v konec 17. stoletja v Nemčijo, vendar v popolnoma drugačni
obliki, kot ga definiramo danes. Začeli so se s (samo)organiziranimi prostori, kamor so mladi
zahajali na ples in druženje brez nadzora odraslih (Mikolič, 2015). Najdaljšo in najstanovitejšo
tradicijo mladinskega dela ima Velika Britanija, ki je že konec 18. in v začetku 19. stoletja
poznala organizirane oblike izobraževanj ter skavtsvo, katerega začetnik in utemeljitelj je
Robert Baden Powell; ustanovili so prvo mladinsko organizacijo, ki ustreza današnjemu
pomenu besede (Young Men's Christian Association – YMCA), danes pa imajo
profesionaliziran poklic mladinske_ga delavke_ca znotraj standardne klasifikacije poklicev kot
profesionalni sodelavci v socialnem skrbstvu6 (»Mladinski delavec«, 2009).
Tradicijo, razvoj in oblikovanje mladinskega dela na evropskem prostoru lahko v grobem
razdelimo na tri obdobja:






Začetno obdobje zametkov, ki časovno sovpada z industrializacijo in masovno
proizvodnjo, za katerega so značilni tudi preseljevanja v večja mesta, izkoriščanje
delavskega razreda in družbeni nemiri; priseljevanje prebivalstva v večja mesta s
socialnimi nemiri, izkoriščanjem delavstva in družbenega razslojevanja.
Drugo obdobje lahko spremljamo od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne, zanj
so značilni samoorganizacija, začetki aktivnosti in povezovanja študentov in cerkvene
intervence.
Tretje obdobje pa je čas druge svetovne vojne, za katerega je značilna delitev Evrope
na vzhod in zahod, na demokratične in komunistične države (Ferjančič, 2011), ter druga
polovica 20. stoletja, ki pomeni rast in (povojno) reorganizacijo, med drugim tudi
mladinskega dela.

Evropsko mladinsko delo je izkazovalo težnjo k višanju participacije mladih v širši družbi.
Nudilo je tudi (neformalno) izobraževanje, ki je pomagalo mladim, ki so sestavljali
marginalizirane dele družbe, tj. mlade z manj priložnostmi, ki niso imeli enakih možnosti
dostopa do (formalnega) izobraževanja. Od nekdaj je delovalo v smeri širjenja in krepitve
posameznikovih_činih socialnih mrež (Mikolič, 2015). Kot eno izmed vodilnih premis
mladinskega dela definiramo neformalno izobraževanje, njegovo priznavanje, razvoj in
izvajanje. Skozi participacijo mladih pri procesu neformalnega izobraževanja lahko mladinsko
delo podpira mlade na poti v odraslost, jih združuje, organizira, krepi in aktivira (prav tam).
2. 2 Mladinsko delo v Sloveniji skozi zgodovino
Za lažji pregled sem pripravila shematsko predstavitev zgodovine razvoja mladinskega dela v
Sloveniji. Natančneje tematiko razdela avtor Pinosa (2009) v prispevku Mladinsko delo v
Sloveniji od osvoboditve do osamosvojitve.

6

V izvirniku »Social welfare associate professional«.

- 10 -

Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji

19. stoletje

začetki 20.
stoletja

Maruša Gajić

• Predzgodovina: po letu 1848 je položaj mladine vpet med tok tradicionalnega (delavnega) življenja,
katoliška cerkev akter (sociala in dobrodelnost).
• Leto 1863: Telovadno društvo Južni sokol, NOB konotacija, kasneje katoliško telovadno društvo Orel in
žensko športno društvo Atena.
• Od leta 1893: Planinstvo (kulturno-narodno delovanje).

• 22. september 1922: Ustanovitev skavtske organizacije po zgledu Velike Britanije.
• Profesor Pavel Kunaver (planinstvo, jamarstvo, skavtstvo, kasneje taborništvo).
• Gozdovniki – urjenje v tehničnih veščinah preživetja v naravi.
• Leto 1931: Profesor Stanko Gogala izda strokovni priročnik O pedagoških vrednostah mladinskega
gibanja.
• Trideseta: Ustanovitev kluba Prekmurskih študentov (Krejan, 2008 v Guček, 2011).
• Rudolf Badjura: planinstvo in zimski športi (smučanje, skoki).
• Pred II. svetovno vojno aktivna tudi Katoliška akcija.

• Komunistična partija omogoči društvom, ki so sodelovala v OF, nadaljevanje dela.
• Iz predvojne skavtske in gozdovniške smeri nastane Zveza tabornikov Slovenije,
obudijo Planinsko društvo Slovenije, Zvezo prijateljev mladine (1953), gasilska društva.
II. sv. vojna in • Mladinske delovne brigade znotraj politične Zveze komunistične mladine (ZKM oz.
SKOJ): delovna naravnanost (rekonstrukcija infrastrukture) in ohranjanje vrednost
povojno
NOB (do leta 1952), kasneje lokalne, manj obsežne.
obdobje

60. in 70.
leta

80. leta

90. leta

prehod v 21.
stoletje

• 60. leta: gibanje POT oz. Stržiški tedni, namenjeno srednješolski populaciji (princip mladinskega dela
mladi za mlade). Porast ustanovitev študentskih klubov.
• 70. leta: formirajo Zvezo socialistične mladine Slovenije (ZSMS iz ZKM), oživijo mladinske delovne
brigade (žel. proga Beograd–Bar).
• Leta 1968 mlada generacija prvič izrazi potrebe po družbenih spremembah; nastajajo organizacije, ki
zagotavljajo alternativne storitve obstoječi ponudbi javnega sektorja – pobude s strani združenj
socialnih delavcev, psihologov in pedagogov.
• Višja šola za socialno delo: prvi integrativni tabori za otroke s ČVT.
• Zametki skupnostnih projektov: ulično delo, skupnostne akcije ipd.
• Nove subkulture in kontrakulture, nova družbena gibanja (npr. prvi koncert Pankrtov leta 1977, Radio
Študent leta 1969; izhaja kritična periodika, npr. Mladina, Tribuna, Katedra); po letu 1984 feministično
gibanje Lilit (ŠKUC Forum).
• Leto 1974: sprejetje Zakona o društvih; poveča se število planinskih, taborniških, športnih društev
(število predvojnih dosežejo šele konec 80. let).
• 80. leta: študentske veroučne skupine (glasilo Tretji dan) organizirajo različne aktivnosti, skupine,
izmenjave.

• Prej formalno prepovedana gibanja se obnovijo, nastajajo nova po zgledih dela na zahodu.
• Zveza socialistične mladine Slovenije se transformira v politično stranko.
• Leta 1984, 1990 uradno: registrirajo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS).
• Razcvet: taborniške organizacije, strankarski podmladki, ŠOLT (ustanovljen že leta 1960), ŠKUC in
druge študentske organizacije, mladinske sekcije znotraj društev.
• Leta 1990: 17 mladinskih organizacij podpiše ustanovno listino Mladinskega sveta Slovenije (MSS).
• Mladinsko delo regulira Urad za mladino, nastajajo mladinski centri v lokalnih skupnostih, porast
animatorjev (Salezijanska mladinska pastorala).

• Razvijejo se številne manifestacije mladinskega dela z različnimi značajnimi karakteristikami – članstvo
in/ali upravljanje, servisi, klubi z neformalnim izobraževanjem, kulturnim in umetniškim udejstvovanjem,
svetovanja, skvoterske skupine (Metelkova, Rog), zagovorništvo, lokalne pobude.
• Podpira se obličnosti mladinskega dela, kjer so nameni omogočiti priložnosti mladim, da sami vzamejo v
roke oblikovanje lastne prihodnosti ter neodvisno emancipatorno delovanje v družbi.

Shema 2: Prikaz razvoja mladinskega dela v Sloveniji skozi zgodovino
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Mladinsko delo v Sloveniji je od svoje predzgodovine pa do danes prešlo različne faze,
obličnosti in pojavnosti, stopnje udeležbe in vpetosti v nacionalni in družbeno-politični režim,
ki ga je v danem času obdajal. Od posameznih navdušencev, ki so delili svoje znanje in
interese z mladimi (npr. Kunaver in Badjura v Pinosa, 2009), močne vloge katoliške cerkve
(npr. ustanovitev katoliškega gibanja Katoliška akcija, delujočega že pred drugo svetovno
vojno, po letu 1922 pa tudi delovanje katoliških skavtov), ki je preko različnih niti vodila
dogmatsko vzgojo mladih, politično angažiranih (in dovoljenih) organizacij v duhu
komunizma (kasneje narodno-osvobodilne borbe in socializma), pa vse do povojnega
»spomina« na totalitarni režim, popuščanja tovrstnega nazora in upora mlade populacije ter
zahtev po družbenih spremebah s kritikami na različnih področjih. Na našem prostoru so
zametki mladinskega dela zakoreninjeni v civilno sfero, položaj mladine se je spreminjal –
vse od pasivnih prejemnikov (informacij, znanj, veščin) do dejavnih in vključenih
posameznikov_ic in skupin, ki sodelujejo v smeri istega cilja.
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je prišlo do večje raznolikosti mladinskega dela,
prestrukturizacije organizacijskih hierarhij in mesta mladih v lokalni skupnosti ter na
nacionalnem nivoju. Več organiziranega (medijskega in političnega) prostora in teže se
mladim nameni šele po vstopu v Evropsko unijo, konkretneje leta 2008 z volitvami v Državni
zbor Republike Slovenije, kjer so znanilci sprememb bili prav politični programi
parlamentarnih strank (Ferjančič, 2008), ki so vključevali spremembe na področju mladih in
mladinskega dela v večji meri, kot programi do tedaj. Izpostavlja se predvsem več spodbud za
politično participacijo mladih ter področje mladine kot del javnih politik (prav tam).

2. 3 Mladinsko delo v Sloveniji danes7
Mladinsko delo je v 3. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010) definirano
kot »organizirana in ciljno 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. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela
temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske
ali politične usmeritve«. Po definiciji Urada za mladino Republike Slovenije je mladinsko delo
prostočasna, targetirana aktivnost, ki je ne izvajamo znotraj družinskega kroga, v času
formalnega izobraževanja ali v času zaposlitve. Mladinsko delo omogočajo mladinske
organizacije in nevladne organizacije, ki delajo z mladimi. (»Mladinsko delo«, b. d.) Mladinsko
delo predstavlja učno izkušnjo za posameznika ali skupino, aktivnost načrtujejo mladi ali pa so
pri načrtovanju soudeleženi, spodbuja aktivno participacijo mladih ter mlade osebnostno in
socialno razvija. Vse to tvori identitetne lastnosti mladinskega dela v Sloveniji, ki so a) učenje,
b) participacija in c) aktivno državljanstvo (Beočanin, 2011).

7

Bralko_ca spodbujam k razumevanju tega dela besedila skozi citat iz poglavja Stanje v praksi
avtorice P. Pucelj Lukan (2009, str. 35): »Glede na to […] da je bilo na začetku videti, da na tem
področju pri nas vlada kaos, lahko rečem, da se za tem videzom […] skriva relativno močno zaledje in
veliko bogastvo mladinskega dela.«
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2. 3. 1 Značilnosti mladinskega dela
Mrgole (2003) praksi mladinskega dela v Sloveniji med drugim pripisuje značilnosti, kot so
visok nivo samoiniciativnosti, kreativnosti in motiviranosti mladih akterjev in prostovoljcev,
kontinuum različnih obličnosti mladinskih iniciativ z različnimi poimenovanji, iskustveno in
priložnostno učenje, slaba odzivnost mladih udeležencev na različno paleto programskih in
projektnih možnosti, kratkoročnost, diskontinuiranost dela ter sistem negotovega financiranja,
ki onemogoča načrtovanje kvalitetnejših in kontinuiranih aktivnosti za mlade in z mladimi. Za
ponudbo pravi, da je zrasla »od spodaj« (prav tam, str. 13), ter da deluje »v okviru lokalnih
možnosti ter s podporo državnih in drugih virov« (prav tam). Pestrejša je v urbanih okoljih.
Petra Pucelj Lukan (2009) temu pridodaja, da so elementi mladinskega dela aktivna
participacija, vključevanje mladih v družbo, razvoj lastnih kompetenc in načel mlade_ga
posameznice_ka, širjenje in vzdrževanje socialnega omrežja, sestavljenega tako iz vrstnikov
kot tudi organizacij, v katerih se mladi udejstvujejo, razvoj spretnosti komuniciranja in različne
možnosti organizacije za mlade. Pod aktivno participacijo razume podajanje lastnih mnenj in
uresničevanje lastnih idej, preko katerih se lahko (izključeni) mladi vključujejo v polje
družbenega. Z razvojem kompetenc skozi neformalno izobraževanje (kot dopolnilom) mladi
prepoznavajo, razvijajo in reflektirajo svoje potenciale. V delu razvoja načel poudarja, da preko
sodelovanja krepijo in udejanjajo različna življenjska načela. Skozi mladinsko delo formirajo
in širijo svojo socialno mrežo, se učijo sobivanja in kulturnega dialoga. Komuniciranje avtorica
loči od ostalih spretnosti, saj jo razlaga širše kot prenos sporočila, v pojmovanje vključuje tudi
funkcionalno pismenost, informiranost ter izražanje in sposobnost slišanja ter poslušanja. Z
organiziranostjo razlaga načrtnost in strukturiranost delovanje, ki mladim omogoča več in
boljše možnosti ter širi njihov prostor delovanja (prav tam).
Mladinsko delo je danes v Sloveniji celostno opredeljeno bolj z vidika uresničevanja
mladinskih politik, ki bodisi izvirajo s strani evropskih direktiv (npr. Mladinska strategija
Evropske komisije, Evropski mladinski forum ter Bela knjiga Evropske komisije in Evropski
mladinski pakt), bodisi s strani nacionalnih, ponekod tudi lokalnih strategij za mlade (npr.
trenutno aktualni Nacionalni program za mladino 2012–2021, lokalne strategije za mlade). V
članku z naslovom Kaj je to mladinsko delo? to omeni tudi avtor Ferjančič (2008), ki pravi tudi,
da je mladinsko delo: »vzporedni prostor ob formalnem izobraževanju in zaradi vseh načel
neformalnega in priložnostnega učenja pomeni pomemben dodaten prostor samouresničevanja
mlade osebe ter pridobivanja dodatnih kompetenc s ciljem polnopravnega vključevanja v
družbo in osamosvajanja na prehodu v odraslost« (str. 9) ter da »je […] opredelitev mladinskega
dela odvisna od posameznih nacionalnih kontekstov in razmerij med zasebno in javno sfero,
trgom ter civilno družbo« (prav tam).
Metka Kuhar (2011b) pravi, da se skozi organizirano mladinsko delo velikokrat samo
»reproducirajo rigidne norme« (str. 101) potrošniške in individualne družbe, manjka pa učinek
mladinskega dela na makro ravni, ki bi vplival na družbene spremembe, da bi premostile
»spolne, razredne, generacijske, etnične, kulturne ali druge obstoječe neenakosti« (prav tam).
Prav zato se mladinsko delo v Sloveniji v zadnjih letih preko različnih projektov posveča
razvoju socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc mladih, višanju participacije (v
družbenem in političnem smislu) in perečim problematikam organizirane in neorganizirane
mladine, med katerimi zagotovo prednjači zaposlovanje mladih kot ključni cilj na prehodu v
odraslost, samostojnost in neodvisnost. Odmevnejši projekti tega področja na nacionalni ravni
so: Ustvarimo priložnosti! (2007), Volim (za) se! (2009), Aktivendrzavljan.si ter ZaVedno
mladi (2009–2012), Premikaj meje – delaj mladinsko in Naj bo zaposlitev tvoja odločitev!
(2010), Akcija za zaposlovanje mladih – Youth Employment Action (2012), Strukturirani
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dialog, trenutno na tematiko opolnomočenja mladih (četrti cikel) (»Arhiv projektov«, b. d.;
»Strukturirani dialog«, b. d.).

2. 4 Področja in načini delovanja mladinskega dela
Mladinsko delo se izvaja v mladinskem sektorju, podpira ga mladinska politika. Zakon o
javnem interesu v mladinskem sektorju (2010) definira pojem mladinski sektor kot »področja,
kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo«.
Področja, o katerih govori, se nanašajo na celostno samostojnost mladih, neformalno
pridobivanje znanj in višanje kompetenčnosti mladih, dostopnost trga dela za mlade, razvoj
podjetnosti pri mladih, podporo mladim z manj priložnostmi, »prostovoljstvo, solidarnost in
medgeneracijsko sodelovanje mladih« (prav tam), mednarodno udejstvovanje mladih,
preprečevanje odvisnosti in zdravo življenje mladih, spodbude za ustvarjalnost in inovativnost,
dostopnost kulturnih dobrin ter participiranje pri javnih družbenih tematikah.
Mladinska politika predstavlja podporo mladinskemu delu. Je nabor ukrepov raznih sektorskih
politik, usmerjenih k spodbudam in olajševanju celovitega vključevanja mladih v različna polja
življenja skupnosti (npr. ekonomsko, kulturno, politično). Poleg ukrepov jo sestavljajo tudi
podporni mehanizmi za razvoj mladinskega dela in dela mladinskih organizacij (kot npr.
različne oblike strukturiranega dialoga z mladimi, oblikovanje politik glede na raziskave
mladih, raziskave mladine, medvrstniško učenje, program Erasmus +: Mladi v akciji). Poteka
participatorno, vključuje samostojne, demokratične in reprezentativne predstavnike mladinskih
in strokovnih organizacij (prav tam). Mladinske politike se izvajajo tako na državnem nivoju,
kot tudi na lokalnih. Vodenje mladinske politike ni vezano na eno samo organizacijo, saj je tudi
del drugih sektorskih politik (npr. zaposlovalna politika, zdravstvena politika). »Oblikovanje in
izvajanje mladinske politike pa je zelo tesno povezano z delom Urada Republike Slovenije za
mladino, ki pri tem večinoma skrbi za spodbujanje mladinskega dela, za koordinacijo ukrepov
znotraj mladinske politike ter zagotavljanje ustreznega socialnega dialoga z mladimi.«
(»Mladinska politika«, b. d.)
O različnih področjih ukrepanja8 mladinskega dela piše tudi I. Bohn (2007). Skozi primerjavo
področij mladinskega dela v 10 državah v Evropi izlušči slednja:










interesno izobraževanje mladih;
mednarodno mladinsko delo;
odprto mladinsko delo;
participacija in vrstniško učenje;
preventiva pred socialnim izključevanjem oziroma mladinsko socialno delo;
rekreacija;
mladinsko svetovanje;
mladinsko informiranje;
mladinsko delo v športu (prav tam).

Mladinsko delo večinoma izvajajo v okvirih nevladnih organizacij9, te pa so bodisi javne bodisi
zasebne. Pojavlja se v mnogoterih oblikah, vse od informiranja in svetovanja mladim (npr.
8
9

V izvirniku »action fields of youth work«.
Npr. mladinskih organizacij, organizacij za mlade, mladinskih svetov ipd.
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Evropska mladinska informativna in svetovalna agencija – ERYICA, Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije – MISSS), neformalnih izobraževanj in usposabljanj (npr.
evropsko podprti projekti Erasmus +: Mladi v akciji ter nacionalna usposabljanja Mladinskega
sveta Slovenije), prostovoljnega mladinskega udejstvovanja (različne prostovoljske
organizacije, ki osveščajo, organizirajo delavnice, aktivno preživljanje prostega časa ipd.),
participacije in aktivnega državljanstva (npr. Strukturirani dialog10) ter vse do promocije enakih
možnosti in družbene inkluzivnosti.
Akterji mladinskega dela11 delujejo na različnih ravneh. Mikro okolje mladinskega delovanja
sestavljajo različne mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki primarno delujejo v
lokalnem okolju. Mladinsko delo lahko izvajajo s posameznikom, skupino, skupnostjo ali
širšim okoljem in deležniki le tega. Več lokalnih nivojev povezujejo nacionalne mladinske
organizacije, v Sloveniji jih je dvanajst (»Mladinski sektor«, b. d.). »Nacionalna mladinska
organizacija je prostovoljna organizacija, katere večino vodstva in članstva predstavljajo mladi
v starosti od 14 do 29 let in je organizirana ter deluje na nacionalnem nivoju in ima večje število
članov, organizirano v lokalnih enotah organizacije.« (prav tam) Na ravni mednarodnega
mladinskega dela poznamo vključitve v programe mednarodnih projektov in izmenjav, npr.
mladinske izmenjave in evropska prostovoljska služba nacionalne agencije Movit, predvsem
po temah oziroma področjih ključnih ukrepov12, ki so razpisani s strani programa Erasmus +
(»Movit – O zavodu«, b. d.) ter aktivna participacija znotraj Evropskega mladinskega foruma
(»Evropski mladinski forum«, b. d.), katerega del (in tudi ena od organizacij ustanoviteljic) je
Mladinski svet Slovenije.

3 Mladinsko ulično delo
»A mi starejši si domišljamo, da bomo sprejeli neki zakon, ki bo vse to uredil – mi, ki sploh
nismo na teh javnih krajih. Njih, ki bodo posledice prenašali naslednjih nekaj desetletij, pa
nič ne vprašamo.
Čeprav je njim najbolj jasno, kakšni so problemi in kaj bi bile možne rešitve. Oni
problematiko prekomernega uživanja alkohola in drog poznajo bolje kot mi.
Mi pa se še zgražamo, češ, zakaj bi se pa z njimi pogovarjali.«
Matjaž Vodeb v intervjuju (Smajila, 2013)

Ulica je prostor srečanja, stika, izmenjav in grajenja odnosa. Za različne tipe mladostnikov ima
ulica drugačen simbolni pomen (ki je širši od geografskega). Javni prostori, še posebej odprte
javne površine, imajo svoje značilnosti, ki so vezane na širši kulturni, socialni, časovni in
Tj. »inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s
področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v
povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo. Dialog lahko poteka na lokalni,
regionalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni« (»Strukturirani dialog«, b. d.).
11
Večinoma mladinske_i delavke_ci, ni pa nujno.
12
»Ključni ukrepi (imenovani tudi ukrepi) je skupno ime za dejavnosti in projekte, ki se lahko
financirajo v okviru programa Erasmus +. Obstajajo tri ključna področja ukrepanja: mobilnost (ključni
ukrep 1), sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks (ključni ukrep 2), podpora za reformo
politik (ključni ukrep 3).« (»What are the Key Actions?«, b. d.)
10

- 15 -

Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji

Maruša Gajić

nenazadnje tudi lokacijski13 okvir. Ulično delo zahteva »svet življenja v vseh urejenih vsebinah
in tistih, ki jih je mogoče urediti, ali nasprotno, neurejenih in tistih, ki jih ni mogoče urediti
[…]« (Demetrio, 1998, str. 63), v tem kontekstu torej zahteva od »izvajalca«14 prožnost,
dovzetnost in občutljivost in pripravljenost na spremembe. Tanja Metelko Lisec (2003) govori
o večplastni resničnosti ulice za mlade, ki »s svojo logiko in notranjo dinamiko vzpostavlja
trdna razmerja, iz katerih mladostniki (in drugi), ki so vanje vpleteni, ne morejo »izstopiti« ne
v šoli ne v družini.« (prav tam, str. 436). Stiske, ki jih mladi doživljajo, velikokrat presegajo
okvire, v katerih jim lahko podporo nudijo trenutno vzpostavljeni sistemi pomoči in podpore.
Mladinsko ulično delo zaradi svoje neformalnosti, nestandardiziranosti in personaliziranosti od
primera do primera lahko celostno in inkluzivno deluje na področju različnih stisk mladih.
Posebnost uličnega dela je, da deluje v t. i. mikrosociali, aktivnosti pa morajo biti prilagojene
lokalnim potrebam. Lisec in Ganc (2016) ugotavljata, da prav zaradi tega ne moremo govoriti
o univerzalni metodi mladinskega uličnega dela, saj bi to bilo »preveč poenostavljeno in
podcenjujoče do številnih inovativnih pristopov, prilagojenih konkretnim življenskim
okoliščinam mladih« (prav tam, str. 14).
Ko govorimo o mladinskem uličnem delu, se ne moremo izogniti njegovemu izvoru in
povezanosti s socialnim ter socialnopedagoškim delom. Da bi pozicionirala mladinsko ulično
delo zato v nadaljevanju opisujem korenine terenskega dela in mesta (po)uličnega dela v njem,
njegove gradnike in pomembna izhodišča, ki se jih je v pristopu mladinskega uličnega dela
potrebno zavedati. Mladinsko ulično delo izvajamo v javnih prostorih; v okolju, kjer
mladostniki preživljajo svoj (prosti) čas, in je usmerjeno k interakciji med posameznimi akterji,
ki ta prostor (so)kreirajo (Miloševič Arnold, 2009). Kot pove že besedna zveza sama, gre za
vrsto mladinskega dela, ki se izvaja »na ulici«, in vendar presega ozki okvir, ki mu ga postavlja
(samo) mladinsko ali ulično delo.

3. 1 Korenine terenskega in uličnega dela
Zametki terenskega dela kot stroke segajo v drugo polovico 19. stoletja v Angljo. Pionirji
terenskega dela so na ulicah kontaktirali mlade in jih spodbujali k vključevanju v različne
organizacije ali vsaj njihove aktivnosti (Smith, 2013). Terensko delo je v Združenih državah
Amerike vzklilo konec 50. let preteklega stoletja kot intervencijsko delo s tolpami (Hren, 1996;
Križanič, 2009), desetletje kasneje pa je porastlo tudi organizirano terensko delo v Angliji –
odpirali so se mladinski klubi kot deli ali enote zasebnih in cerkvenih organizacij, kjer je bilo
mladim omogočeno preživljanje časa ne glede na gibanje, ki so mu pripadali. Zaposleni v teh
mladinskih klubih pa so po terenu animirali mlade, naj jih obiščejo.
V poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih se je fokus terenskega dela, predvsem pa
njegov ulični del, spremenil. Če je prej delo vodilo načelo odvračanja od kriminala in
odklonskega vedenja, se je k temu pridodalo še vidik uporabnikov drog (kjer je bila glavna
tematika uporaba heroina, brezposelnost in virus HIV), saj so menili, da »je terensko delo lahko
ena od metod za povečanje stikov z odvisniki in s tem za njihovo osveščanje« (Hren, 1996, str.

Op. a.: Značilnosti odprte javne površine se razlikujejo tudi na kontinuumu ruralno-urbano okolje,
tj. na vasi niso enake kot v velemestu, v ruralnih delih mest niso enake kot v centralnih.
14
Različne vrste uličnega dela lahko izvajajo različni strokovni delavci, npr. socialni pedagogi,
socialni delavci, mladinski delavci ter nenazadnje tudi prostovoljci. Več o vrstah uličnega dela pišem v
nadaljevanju.
13
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46). Paradigmatsko dopolnilo je torej poleg izključnega preventivnega delovanja15 in asistence
na ulici pridobilo še vidik zmanjševanja škode (Campedelli, 1998) oziroma zmanjševanja
tveganj in škode (Rhodes, 1996).
V devedesetih letih je terensko delo, z njim pa tudi ulično delo, poraslo. V Sloveniji so začetki
terenskega dela bili večinoma preventivni, namenjeni pa so bili posameznikom, ki so spadali v
margino – bodisi skozi vidik socialnega in ekonomskega statusa, bodisi skozi različne
odklonskosti (Miloševič Arnold, 2009).

3. 2 Umestitev »uličnega« in »mladinskega« v mladinsko ulično delo
Ena izmed definicij pravi, da je terensko delo »katerakoli dejavnost, ki nudi vzgojo in storitve
"tveganim" skupinam. To je tistim skupinam, ki jih intervencije obstoječih servisov, ki delujejo
znotraj svojih prostorov, učinkovito ne dosegajo« (Rhodes, 1996, str. 65). Terensko delo, kot
ga definira V. Miloševič Arnold (2009) v polju socialnega dela, zajema delo v zasebnem
prostoru in javnem prostoru. Javni prostor sestavljajo različne institucije podpornega tipa ali
neformalni prostori (npr. organizacije, klubi) ter odprte javne površine (ulice, parki, zbirališča).
Delitev prostorov dela prikazujem v slikovni obliki16.

Institucije,
neformalne
organizacije idr.
Javni prostor
ODPRTE JAVNE
POVRŠINE

Terensko delo
Zasebni prostor

Dom

Slika 2: Prostori izvajanja terenskega dela

Rhodes (1996) ter Nolimal (1999) ločita tri oblike terenskega dela: ulično delo (imenovano tudi
»street work«, »detached outreach«, detaširano terensko delo), zunanje terensko delo
(imenovano tudi »peripatetic outreach«, peripetetično terensko delo) in terensko delo na domu
(imenovano tudi »domiciliary outreach«, domicilirano terensko delo). Razlika med slednjimi
je, da se ulično delo izvaja na odprtih javnih površinah, pri zunanjem terenskem delu gre za
15
16

T. i. »teritorialna preventiva« (Bajzek, 1998).
Op. a.: Delo na odprtih javnih površinah je v tem primeru ekvivalent uličnemu delu.
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delo terenskega delavca z uporabniki_cami izven njegove matične institucije, pri terenskem
delu na domu pa gre za delo z uporabniki_cami v njihovih zasebnih prostorih, tj. doma.
Med modele uličnega dela Bajzek (1998 v Križanič, 2009) uvršča kurativno asistenco, model
»antena«, preventivni model, model posredovanja, model skupnosti, model prostega časa in
druženja, politično-socialni model, model omejitve nevarnosti in represivni model. Tem
modelom se lahko pridruži tudi »model«17 kulturne animacije (Razpotnik, 2011).
Maurizio (1998) razvoj uličnega dela navaja v treh stopnjah, od katerih je prva sestavljena iz
zavzemanja za ranljive ciljne skupine, ki je prerasla v neinstitucionalno delo na terenu – sprva
z družinskim sistemom, kasneje pa z iskanjem virov moči tudi v bližnji okolici. Temu je sledila
druga stopnja, v kateri se je iskanje virov moči razširilo na ostale mreže in podporne
mehanizme. V tretji stopnji se posegi delijo na delo z rizičnimi posamezniki, delo v četrtih in
na območju, služba opazovanja na območju (ki se od prej omenjene razlikuje predvsem v
iskanju posameznikov v stiski, med tem ko gre pri prej omenjeni za delo s prisotnimi,
aktivnejšimi akterji lokacije), delo za povezavo območnih dejavnikov ter ulični delavec kot
soustvarjalec in pomočnik pri komunikaciji. Že v tej definiciji se pokažejo zametki širše
poznanega strukturiranega dialoga, projektnega dela, opolnomočenja, vključevanja ranljivih
ciljnih skupin, neformalnega učenja in participatorne drže uličnega delavca. V tem delu lahko
že opazimo začetek vstopa mladinskega dela v polje uličnega dela.
Bolj natančne nivojske delitve delovanja uličnega dela se poslužujejo Harris, Seal in Tiffany
(2013), ki delovanje razdelijo po Thompsonovem OKS modelu diskriminacije18 (1997, prav
tam), preko katerega opredelijo ulično delo preko fenomena uličnega nasilja kot tudi nivoja
intervencij uličnega delavca. OKS model je sestavljen iz slednjih nivojev:






osebni nivo, kjer se posveča predvsem psihološkim modelom posameznikovega
vedenja, osredotoči se na posameznikovo mišljenje in biografijo, delo pa poteka skozi
odnos in v diadi med posameznikom in uličnim delavcem;
kulturni nivo, kjer se posveča interakcijam med posamezniki, skupinami,
organizacijami in mrežami, preiskujejo se norme, deljena pričakovanja ter vrednote in
kako njihovo spreminjanje vpliva na skupnost;
strukturni nivo, kjer se preiskuje vpetost določenega fenomena19 v družbo in
organizacije ter povezave med pojavnostjo le-tega in priložnostmi v okolju, obravnavo
posameznikov s strani odločevalcev, medijske reprezentacije in ostalih diskurzov.

Avtorica Vanessa Rogers (2011b) meni, da je enotna definicija detaširanega mladinskega dela
tema mnogih debat tekom preteklih let. Termin »detaširano mladinsko delo«, že od prve
omembe v letu 1955 v Veliki Britaniji in ZDA pomeni širok nabor intervencij izven stavbe,
med tem ko terensko mladinsko delo lahko označuje tako »hitro, površno intervencijo«,
enkratne (športne) dogodke, ki delujejo na področju zmanjševanja kriminala kot tudi
dolgoročne skupnostne projekte. Razliko med detaširanim in terenskim mladinskim delom
razlaga sledeče: detaširano mladinsko delo vključuje mlade tam, kjer se odločijo le-ti srečevati
in delo z njimi na (vnaprej dogovorjenem) izzidu. Pri detaširanem delu je v ospredju
opolnomočenje, politiziranje in podpora mladim v njihovi skupnosti. V terenskem mladinskem
Op.a.: V izvirniku »oblika avtonomne mladinske aktivnosti in izraza« (Razpotnik, 2011, str. 170).
V izvirniku »PCS model of discrimination«.
19
V njihovem primeru gre za ulično nasilje.
17
18
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delu gre za informiranje mladih, cilj je vzpostaviti stik z mladimi, jih vključevati v mladinske
organizacije in jim znotraj programa v organizacijinem prostoru nuditi podporo.
Zametki mladinskega uličnega dela so se pojavili z mobilnimi enotami mladinskih delavcev.
Otto (1998) opisuje primer mobilnega zbirališča mladih, imenovanega Villamobil v obliki
avtobusa, ki je obiskoval mlade v vaseh okrožja Eichsfeld v Nemčiji v okviru institucije Villa
Lampe. Le ta je od oktobra 1991 predstavljala »center za javno mladinsko delo in mladinsko
socialno delo« (str. 104), izvajani projekt pa je v ospredje postavil 2 cilja: »celostna socialnopedagoška (skrb) podpora […] mladih ljudi« in ponudbo ukrepov s socialno-pedagoško
strokovnostjo (prav tam). V Villamobilu sta delala 2 dežurna pedagoška delavca, ki sta bila
mladim na voljo v njihovem lokalnem okolju; na zbirališčih mladih. Delo z mladimi je obsegalo
od ponudbe preživljanja prostega časa, poklicnega svetovanja in usmerjanja, do intervencij v
kriznih situacijah na različnih področjih. Villamobil je predstavljal most med urbanim
središčem in ruralnim okoljem. Mladi so se tovrstne oblike dela posluževali, saj je pristop
mladinskega mobilnega socialnega dela omogočal komunikacijsko infrastrukturo, ki jim je bila
blizu; odprte so bile možnosti pomoči brez uradnosti in formalnosti.
O mobilnem uličnem socialnem delu piše tudi Hübner (1998), ki izpostavlja 12 uličnih delavcev
na terenu in avtobus kot »potujočo trgovino za stike« v delu na severu Münchna. Dobremu
zgledu je kmalu zatem sledila tudi Slovenija s projektom Skala (»Projekt Skala«, 1998), prenos
primera prakse je prikazoval Skalin »Bus veselja« (prav tam, str. 143).

3. 3 Mladinsko ulično delo v Sloveniji
Tudi mladinsko ulično delo (ponekod omenjeno tudi kot mladinsko socialno terensko delo) ima
svoje korenine v prvi polovici 90. let preteklega stoletja. Razvijalo se je v različnih oblikah in
za doseganje različnih namenov in ciljev.
Avtor Lucchini (1999, v Metelko Lisec, 2003) loči dva tipa »uličnih mladostnikov«; mlade na
ulici in mlade z ulice. V Sloveniji je pretežno prisotno ulično delo z mladimi na ulici, ki ulico
občasno obiskujejo obenem pa imajo močan stik tudi s preostalimi socialnimi okolji (npr.
družina, šola in vrstniki, interesne dejavnosti ipd.). T. Metelko Lisec (2003) je pisala, da je
mladih z ulice pri nas malo, razlogi za to pa so bili »ekonomski (višji življenjski standard),
demografski (manjše število otrok na družino), družbeno socialni (razvit in bolj učinkovit ter
diferenciran sistem socialnega skrbstva), in – ne nazadnje – podnebni (neugodne klimatske
razmere za stalno bivanje na ulici)« (str. 438). S. Stegne (2015) navaja, da je mnogo mladih t.
i. dnevnih brezdomcev, saj mladi še živijo »doma«, čez dan pa se zadržujejo na ulici v različnih
skupinah, katerim bi lahko rekli že tolpe« (str. 15), ter da se delež uličnih mladostnikov in
mladih brezdomcev povečuje.
Slovenija ne pozna organizacije, ki bi se ukvarjala izključno z mladinskim uličnim delom. T.
Metelko Lisec navaja, da je »praksa mladinskega uličnega dela šibka« (2003, str. 437) saj je
teoretično razmišljanje o (vzgojnih) procesih z izhodiščem na ulici slabo razvito, področje in
tema pa nista doživela »dovolj posplošene in hkrati precizirane razprave, ki bi izluščila razloge
za upravičenost, smiselnost in nujnost vzpostavitve ulične vzgoje tudi v slovenskem kulturnem
in družbenem prostoru« (prav tam). Nedvomno so med razlogi tudi nezadostno pozicioniranje
mladinskega uličnega dela v mladinske politike in v polju neformalnega izobraževanja, kot tudi
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nestabilno ali manj stabilno financiranje posameznih projektov mladinskega uličnega dela.
Zaznava tudi manjko v mreženju slovenskih organizacij, ki mladinsko ulično delo izvajajo.
V Sloveniji smo med leti 1998 in 2000 imeli tri mednarodne seminarje na temo Mladi – ulica
– prihodnost, v letu 2014 pa Konferenco o mladinskem uličnem delu, vsak od njih rezultira z
zbornikom prispevkov sodelujočih predavateljev ali prikazovalcev primerov praks20.
Dopuščam možnost, da so se odvili tudi drugi dogodki s tematiko mladih in ulice, vendar o njih
ni (dostopne) literature. Sivo polje tako ostaja v pilotnih poskusih praks mladinskega uličnega
dela, ki se izvajajo, a se o njih teoretično ne zapiše ničesar; bodisi zaradi pomanjkanja
(strokovnega) razpoložljivega kadra v izvajajoči ali koordinirajoči organizaciji, zadostnih
finančnih sredstev za podporo tovrstnega dela ali prepoznavanja pomembnosti teoretičnih
vložkov in izdelkov za tovrstne prakse s strani izvajalcev.

3. 4 Primeri praks mladinskega uličnega dela
V nadaljevanju navajam primere različnih praks slovenskega mladinskega uličnega dela21. Med
te ne umeščam praks, ki aktivnosti ne izvajajo na javnih površinah (npr. delovanje v obliki
posvetovalnih teles na temo preventivnega mladinskega uličnega dela ipd.) z mladimi.
Osredotočila sem se na oblike kontinuiranega dela22. Navajam jih po kronološkem vrstnem redu
začetkov izvajanja mladinskega uličnega dela.
Alpin
Skupina Alpin je mladinsko ulično delo izvajala med leti 1994 in 2002, vsako leto od aprila do
oktobra. Delovala je pod okriljem Zavoda MISSS23. Ulične akcije so potekale praviloma ob
»petkih popoldne v parkih, na športnih in otroških igriščih v Dravljah, Kosezah, Spodnji in
Zgornji Šiški ter igriščih v parku Tivoli« (Medvešek, 2014, str. 45) v Ljubljani. Njihov namen
ni bil nadzor mladih, pač pa vzpostavitve dialoga z mladimi v lokalni skupnosti, spodbujanje
mladih, da si organizirajo svoj prosti čas in zagovorništvo interesov mladih v dialogu z ostalimi
deležniki lokalne skupnosti. Ciljno skupino so jim predstavljali mladi s tveganimi vedenji.
Skala
Projekt Skala je nastal v sodelovanju med društvom Mladinski ceh in Zavodom Janeza
Smrekarja. Začetki segajo v leto 1995, razvejan je bil na 3 temeljna področja: »mladinsko ulično
delo, socializacijsko in učno spremljanje otrok in mladostnikov [ter] izobraževanje,
informiranje in mednarodno sodelovanje« (»Projekt Skala«, 1998, str 141). Projekti uličnega
dela, ki jih je izvajal Oddelek za mladinsko ulično delo so slednji: a) Deseta ura – neposredno
srečevanje z mladostniki v stiski; b) Bus veselja – mobilna enota za svetovanje, igro, učenje,
informiranje ter video vsebine (aktualen od leta 1997 do 2006); c) projekti animacije teritorija
– Jarše, Fužine ipd., kjer so izvajali različne športne, kreativne in tekmovalne delavnice ter
Njihovi uredniki so: Za »Mladi, ulica, prihodnost« Baligač, 1998; Erjavec in Žebovec, 1999; Lisec,
2000, ter za Konferenco o mladinskem uličnem delu Keserič, 2014.
21
Bralca_ko opozarjam, da to niso nujno edine slovenske prakse, ki so obstajale ali še vedno obstajajo.
22
Različni mladinski centri (MC) in druge mladinske organizacije izvajajo različne oblike
mladinskega uličnega dela, ki so bodisi enkratne (npr. MC Jesenice in Športno plezanje na umetnem
premičnem stolpu (Mladinsko ulično delo, 22. 8. 2016) in MC Velenje s festivalom Park s5 dogaja,
Stop steklo in Ustavimo vandalizem (Gregorič, 2014) ali kontinuirane (več let zaporedoma, učeči se
projekti in mreženja različnih organizacij, ki so vsakoletno na ulici z mladimi).
23
Tj. Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije.
20
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razvijali mrežo vpetih v mladinsko delovanje; d) Vlak prijateljstva, mladinski center v prostorih
železniškega vagona v Mariboru ter e) Mladinski center Dvanajstka, ki ima še danes svoje
prostore v Fužinah ter je namenjen izvajanju različnih programov za otroke in mladostnike.
Danes je projekt imenovan »Skala – mladinska ulična vzgoja« in »je nevladna, neprofitna in
nepolitična organizacija [ter] deluje pod okriljem Zavoda Salesianum« (Začetki Skale, b. d.).
Še vedno izvajajo različne programe mladinskega uličnega dela, med njimi so Program Skala
– mladinska ulična vzgoja v Fužinah v Ljubljani; Ulično delo Stik na ulici, ki usmerja k
aktivnejšemu preživljanju prostega časa; Minibus veselja, Ulična kreativnost (Berišaj, 2014).
»Skala je od samega začetka razvejala svoje vzgojno delo v različnih dejavnostih, preko katerih
je nudila mladim oporo na različnih področjih življenja: prosti čas, pomoč pri učenju, osebno
spremljanje, pomoč pri iskanju zaposlitve, spremljanje mladostnikov na njihovi poti iz
zasvojenosti itd.« (Lisec, 2015)
Izberi sam
»Glavni namen programa Izberi sam, […] je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med
mladimi in razvijanje odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih. Poudarek
programa je na terenskem delu, temelječem na vrstniškem pristopu« (»Izberi sam – O
programu«, b. d.). Izberi sam od leta 2006 izvajajo v okviru Združenja DrogArt. »Združenje
DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija, ustanovljena leta 1999 z glavnim
namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi.« (»O združenju
DrogArt«, 2012) Mladinsko ulično delo opravljajo večinoma z informiranjem mladih na
odprtih javnih prostorih, kadar in kjer se ponoči zbirajo in družijo, večinoma tudi uporabljajo
psihoaktivne substance. Informiranje navadno poteka v parih. Informiranje in mladinsko ulično
delo izvajajo študentje in dijaki, »ki so usposobljeni za specifično delo na področju
zmanjševanja škode zaradi alkohola« (»Izberi sam – O programu«, b. d.). Leta 2014 so
informiranje nadgradili s projektom Drugačen žur – Izberi sam svojo zabavo, kjer skupaj z
mladimi odkrivajo različne načine manj tvegane zabave. Svoj pristop razvijajo in prilagajajo
glede na ugotovljene in posredovane potrebe mladih na ulici in odprtih javnih prostorih.
(Leskovšek, 2014). V okviru omenjenega projekta izvajajo tudi »Urbano igro in Chillout
kotičke«, kjer se z mladimi družijo ob zahajajočem soncu in ob svetilkah, ko pade mrak. Skozi
izkustvene aktivnosti mladim prikažejo, kako je pod vplivom alkohola npr. hoditi ali voziti, na
voljo so jim tudi prigrizki in udoben kotiček za sedenje na odeji ali velikih blazinah. Za
rehidracijo je na voljo tudi Cedevita24 (»Izberi sam Chillout«, 2015).
Mreža Mlada ulica25
Mreža Mlada ulica je kot pilotni projekt mladinskega uličnega dela zaživela konec poletja 2012
na Trnovski plaži v Ljubljani. »Glavni namen dejavnosti Mreže Mlada ulica je reševanje
problematike zbiranja mladih na javnih površinah« (»Mreža Mlada ulica: namen in cilji, ciljni
skupini, mladinsko ulično delo, način delovanja«; b. d., str. 2 ). Mrežo sestavlja več različnih
organizacij, koordinira jo Zavod Bob. Usposobljeni mladinski ulični delavci Mreže Mlada ulica
delujejo neposredno z mladimi na odprtih javnih površinah v Ljubljani. »Mreža mlada ulica
vsako leto med aprilom in novembrom izvede 30 uličnih akcij.« (»Mreža Mlada ulica«, 2014,
str. 16) Na terenskih akcijah pečejo palačinke, razdeljujejo koše za zbiranje odpadkov in jih

24
25

Izotonični napitek.
Podrobneje o Mreži Mlada ulica pišem v poglavju »Mreža Mlada ulica – MMU«.
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seznanjajo s tematiko, ki jo zaradi njihovega druženja na odprtih javnih površinah izpostavlja
širše socialno okolje (Vodeb, 2014).
New Prevent
New Prevent je združenje mladinskih uličnih delavcev in mreže prostovoljcev. Delujejo pod
mentorstvom in v okviru društva Svit Koper. Ustanovljeni so bili v septembru 2012. Izvedli so
več projektov, med njimi Žoga skače (od pomladi 2013) in Netopir (od jeseni 2013)
(»Mladinsko ulično delo«, b. d.). »Žoga skače« je tudi prejemnik priznanja za naj mladinski
projekt v letu 2014. (»Podeljena priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2014«, 2015). Osnovna
dejavnost programov, ki jih izvajajo, sta preventiva in promocija zdravja med mladimi v lokalni
skupnosti. Mladinski ulični delavci ter prostovoljci so aktivno vključeni v vse faze izvedbe
projekta. Pri mladinskem uličnem delu se naslanjajo predvsem na vrstniško delovanje in
neformalne pristope. Način izvajanja dejavnosti prilagajajo starosti populacije – z
osnovnošolskimi otroki se družijo, izvajajo kreativne delavnice in igralne ter klepetalne
dejavnosti, na lokacijah nočne zabave in zbirališčih mladostnikov pa mlade informirajo in jim
svetujejo ter nudijo preventivne materiale (zloženke, voda, kondomi ipd.) (»Skupnost New
Prevent širi svoj kolektiv«, 2015).
Mladinski center Zagorje ob Savi
Mladinski center Zagorje ob Savi mladinsko ulično delo izvaja od leta 2013. Usposabljanja za
mladinske ulične delavce izvajajo vsako leto spomladi. Usposobljeni mladinski ulični delavci
načrt izvajanja in aktivnosti pripravijo skupaj. Aktivnosti izvajajo redno, na tedenski bazi, v
toplejših mesecih. Z načrtovanimi aktivnostmi želijo odgovarjati na potrebe in želje vključenih
mladih. Z njimi se družijo ob športno-rekreativnih in ustvarjalnih delavnicah. Obenem jih
informirajo o možnostih in priložnostih, ki jih ponuja Mladinski center. Z organiziranjem
prostočasnih aktivnosti na stalni lokaciji osnovnošolcem nudijo »aktivno in kreativno
preživljanje prostega časa, pridobivanje socialnih veščin in krepitev zavesti o odgovorni
uporabi javnih površin« (»Mladinsko ulično delo«, 12. 8. 2016).
Bob Geto ft. Tobalko Vila
Projekt Bob Geto ft. Tobalko Vila so pod okriljem Zavoda Bob pričeli izvajati leta 2014. V
jeseni 2013 se je po pilotnem raziskovanju potreb na terenu osnovala skupina mladinskih
delavk, ki ga izvajajo. Pravzaprav gre za 2 projekta v enem. Bob Geto sega tako na »področje
delovanja za zmanjševanje škode kot posledice tveganih ravnanj med mladimi kot na področje
spodbujanja pozitivnih sprememb pri posameznikih in v družbi. Ciljna skupina so mladi od 15
do 29 let. Cilji projekta so ugotavljanje potreb pri ciljni populaciji, oživljanje javnih površin,
utemeljevanje in uporaba ‘bottom up’ pristopa« (»BOB GETO ft. Tobalko Vila«, b. d.). Namen
projekta je spodbujanje mladih k ustvarjanju shem medsebojnih pomoči preko inkluzivnosti in
aktivne participacije. Na teren odide ekipa enega do štirih mladinskih uličnih delavcev, navadno
s triciklom – »Geto klepetalnico ali mobilno svetovalnico« (Merkač, 2014, str. 38) in
izpovednico. Poleg svetovanja odpirajo tudi prostor za pogovor o tobaku, alkoholu in zdravilih
– od koder tudi ime projekta »TOBak, ALKOhol, zdraVILA« (prav tam). Pri metodah se
poslužujejo različnih sprožilcev za pričetek pogovora – »žabice« – origamija iz papirja,
pripravljenih vprašanj za iztočnice, ki so zložena v kuverte, tarot karte, informativne letake in
podobno. Mladinske_i delavke_ci na terenih svetujejo mladim in ostalim, brezplačno in v
neformalnem okolju – na ulici, kjer so mladi mimoidoči ali pa se tam družijo. (»Geto Vila
Teaser«, 2015). Terensko svetovanje se izvaja med aprilom in oktobrom, kontinuirano, dvakrat
tedensko po tri ure (Merkač, 2014).
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Preventivni mozaik Posavja
Preventivni mozaik Posavja je izvajala skupina Ulični mozaik. Projekt je bil med februarjem
2015 in aprilom 2016 financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma, nosilec projekta
pa je Mladinski center Krško. Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni,
povezanih z življenjskim slogom, posega pa na področje tvegane, škodljive rabe alkohola med
mladimi. »Projekt je zajemal delo z mladimi na ulici, ki so že razvili tvegana vedenja, ali […]
da so zaradi različnih dejavnikov tveganja razmeroma ogroženi, da takšna vedenja razvijejo.«
(Lisec in Ganc, 2016, str. 17) Z izobraženo skupino prostovoljcev, mladinskih uličnih
delavcev_vk so izvedli 58 uličnih intervencij in 50 intervizij, v program so vključili več kot 100
različnih otrok in mladostnikov v posavski regiji. Izzivi, ki jih ob zaključku projekta
izpostavljajo, so realna potreba po nadaljevanju dela v večjih posavskih središčih, želja
oblikovane skupine po nadalnjem delu, iskanje nadalnjih finančnih virov za izvajanje in
odločno, sistematično in sodelovalno odgovarjanje na izzive in temeljne potrebe prepoznanih
ciljnih skupin tekom pilotnega projekta.

3. 5 Ključni vidiki mladinskega uličnega dela
Mladinsko ulično delo mora vsebovati premise mladinskega dela, hkrati pa se ne more izogniti
zakonitostim uličnega dela. »Namen mladinskega uličnega dela je razvijati takšne aktivnosti na
ulici, ki popestrijo in obogatijo mladostnikov vsakdanjik, tudi s potrebnimi življenjskimi
informacijami, dialogom, druženjem, posluhom, podporo in nasveti na njihovi življenjski poti.«
(»Mladinsko ulično delo – MaMa«, b. d.) Ulica in ostale javne površine nudijo velik potencial,
vendar je nanj nujno biti ustrezno pripravljen. Mladinsko ulično delo nudi priložnost
interdisciplinarnih pristopov, sodelovanj med različnimi profili formalne izobrazbe, ki prihajajo
nasproti mladostniku_ci na ulici, znotraj življenjskega prostora (Krek, 1999). To omogoča
pristop celostne podpore na različnih področjih izzivov, s katerimi se soočajo.
Reuting (2010) pravi, da ni pomembno samo, kaj mladinsko ulično delo dela, ampak tudi kako.
Mladinsko ulično delo naj bi bilo orientirano na osebne odnose, še posebej med deležniki in
mladinskimi uličnimi delavci_kami. Mladinski_e ulični_e delavci_vke nudijo podporo pri
reševanju izzivov, ki jih mladi imajo, in ne tistih, ki naj bi jih povzročali. Usmerjeni so na vire
in moči svojih deležnikov, ne pa na njihove deficite. Prav tako je pomembno, da intervence in
aktivnosti, ki jih izvajajo na odprtih javnih prostorih, izhajajo iz potreb mladih ter so
participatorno načrtovane in izpeljane. Participacija v teh aktivnostih, še posebej s strani
mladih, naj bi bila prostovoljna. Aktivnosti, ki so mladim vsiljene, niso učinkovite, pogosto
imajo kontraproduktiven učinek. Dodaja še, da mora mladinski_a ulični_a delavec_ka ostati
prilagodljiv_a, pristop k delu na ulici pa naj bo v prvi vrsti nizkopražen. Nesmotrno je
pričakovati, da se bodo mladi množično odzvali pri neki aktivnosti, ki ali a) ne odgovarja
njihovim potrebam, ali b) je načrtovana brez njih, ali c) je izvajana ob času, ko so drugje (npr.
v času šole, izvenšolskih obveznosti). Mlade je potrebno v prvi vrsti sprejeti in sprejemati
takšne, kot so, jim zagotoviti zaupnost, varovanje osebnih podatkov, jim biti zaupanja vreden_a
sogovornik_ca v njihovem življenjskem okolju. Nikakor se ne da izogniti tudi medkulturnemu
in spolno specifičnemu pristopu.
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3. 4. 1 Pomembnost stika
K. Tratnik (1999) navaja, da je za doseganje ciljev nujna vzpostavitev pozitevnega odnosa.
Odnos mladinske_ga ulične_ga delavke_ca in mladostnika_ce pa je proces, ki različno dolgo
traja, prične pa se s stikom med omenjenima na ulici ali drugi javni površini. Pomembno se je
zavedati, da so začetki lahko težavni in da je potrebno biti pozoren na napake, ki se lahko
naredijo ob vzpostavitvi stika. O možnih napakah avtorica piše na primerih kontaktov med
terenskim delavcem in uživalci drog, vendar so vzorci napak med izveninstitucionalnimi
delavci in uporabniki odprtih javnih površin prenosljive tudi na mladinsko ulično delo.
Kübler (2010) pravi, da faza vzpostavitve stika pogosto s seboj prinese tudi strahove,
negotovost in občutke krivde ali slabe vesti na strani mladinskih uličnih delavcev_vk. Do tega
navadno pride, saj le-ti niso pozvani s strani mladih, naj se jim na ulici pridružijo. Ključno je,
da v razvoju odnosa te mlade vključijo in vključujejo v vse faze mladinskega uličnega dela. S
tem sledijo načelom mladinskega dela, ki govorijo o že omenjenem učenju, aktivni participaciji
in aktivnem državljanstvu (Beočanin, 2011).
Miltner (1982 v Kübler, 2010) govori o treh načinih vzpostavitve kontakta med mladinskimi
uličnimi delavci_kami in mladostniki_cami: »ofenzivna oblika, posredna oblika, defenzivna
oblika«. Mladinski_a ulični_a delavec_ka uporabi ofenzivno obliko, kadar pristopi neposredno
k ciljni skupini ali posamezniku. Navadno se predstavi in obrazloži svojo vlogo in funkcijo.
Tempo, globino odnosa in odgovornost za kontakte tako prevzamejo mladi. Ključno je, da
mladinski ulični delavec_ka poudari, da je na voljo za sodelovanje in podporo, obenem pa
upošteva želje in vidike svoje ciljne skupine. Posredna oblika vzpostavitve kontakta je
izvedena, kadar mladinskega_o uličnega_o delavca_ko in ciljno skupino seznani tretja oseba –
mediator –, ki je poznana obema. Ta oblika je najprimernejša pri rizičnih ciljnih skupinah (npr.
uživalci psihoaktivnih substanc, klike, subkulture zaprtega tipa), kjer jim mediator lahko
mladinskega_o uličnega_o delavca_ko približa. Ko je odnos med ciljno skupino in
mladinskim_o uličnim_o delavcem_ko vzpostavljen in dovolj trden, se iz njega počasi umika.
Defenzivna oblika je dlje časa trajajoča. Mladinski_a ulični_a delavec_ka redno obiskuje
prostore in površine, kjer se mladi družijo in zadržujejo v svojem prostem času. Večino časa
opazujejo, so v pripravljenosti na pogovor, ko ga želijo mladi. Ves čas skrbijo za pogoje,
možnosti za podporo svoji ciljni skupini, mladi pa so tisti, ki se odločijo, ali bodo stik
vzpostavili ali ne. Pri tovrstnem načinu je poleg verbalne komunikacije ključna tudi neverbalna.
Pri tem je potrebno ločiti komunikacijo, s katero mladinski_a ulični_a delavec_ka sporoča, kot
tudi tisto, ki jo razbira iz reakcij svoje ciljne skupine.

3. 4. 2 Pristopi in vrste dela
Bajzek (1998) predstavi različne modele uličnega dela, ki jih v grobem lahko razdelimo po
učinku (preventiva, navzočnost, kurativa) ali usmerjenosti (k posamezniku, vrstniškim
skupinam in usmerjeno v skupnost). Križanič (2009) omenja tri najbolj pogoste modele
skupnostnega socialnega dela: a) model razvijanja skupnosti, ki je osredotočen na pristop »od
spodaj navzgor« in temelji na »krepitvi notranjih moči, ne izključuje pa širšega povezovanja in
delovanja navzven in iskanja zunanjih virov pomoči« (prav tam, 59); b) model skupnostnega
načrtovanja, ki pristopa »z vrha«, ki aktivira predvsem institucionalne delavce, da delujejo v
skupnosti ali za skupnost; c) socialno akcijo, ki se osredotoča na šibke, prikrajšane člene
skupnosti, v praksi pa lahko združuje ali izvira iz prej omenjenih modelov.
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Večina pristopov mladinskega uličnega dela je dogovorna. Zanj je značilno, da »z
mladostnikom vzpostavimo stik in z njim vodimo razgovor« (Poštrak, 2011, 195) ali njemu_j
bližjo komunikacijsko obliko, preko katere poizvemo po individualnih in skupinskih potrebah,
na katere se lahko odzivamo, »vloge so jasne, razvidne in sprejete, odgovornost je
obojestranska, vendar […] različna. Mladinski delavec je odgovoren drugače in za druge
vsebine kot mladostnik. Ukrepi so dogovorjeni in razvidni« (prav tam). Zasleduje skupno
ustvarjanje rešitev in naslavljanje izzivov, ki so za mlade aktualni. Vojko Vaupotič in Nežka
Agnes Vodeb zagovarjata, da terja skupna načrtovanja primernih načinov dela in delovanja ter
različne poti, ki vodijo do željenih, preko dialoga dogovorjenih ciljev (»Ljubljana, poslušaj nas!
– Za in proti prepovedi opijanja na javnih površinah«, 2012).
»Vprašanje, katera oblika in pristopi […] so pravi ali bolj pravi in kateri niso pomembni, je
lahko nevarno, če ne upoštevamo celotnega konteksta.« (Ferjančič, 2011, str. 165) Prav različni
pristopi in vrste mladinskega uličnega dela mladim omogočajo, da se na sebi ugoden način vanj
vključujejo, hkrati pa se od njih ne terja takojšnje pripadnosti organizaciji (Mrgole, 2003; Pucelj
Lukan, 2009), ki ga izvaja. Je delo v prostoru in času mladih, ki zahteva, da mlade jemljemo
kot eksperte iz vsakdanjih izkušenj (Čačinovič Vogrinčič, 2009 v Poštrak, 2011), kot najbolj
kompetentne, da nam povedo o sebi, svojih občutjih, o svojih potrebah, ravnanjih. Ključni
gradniki uspešnega mladinskega uličnega dela so participatorno načrtovanje aktivnosti,
raziskovanje in ocena stanja na terenu (ulici), kvalitetna priprava, izvedba in evalvacija
izvedenega ter »strategija izhoda« (Rogers, 2011a, 13) saj mladinski ulični delavci_vke skoraj
vedno delujejo v smeri lastne »nepotrebnosti« na ulici.

4 Mreža Mlada ulica – MMU
»Osebno menim, da je treba z mladimi delat, se z njimi pogovarjat, iskati smisel razvoja v
življenju in to naše sodelavke, sodelavci uspešno delajo na teh ključnih lokacijah, kjer se je o
tem govorilo.« – Zoran Janković (»Popivanje na javnih površinah«, 2012)
»Pač, to je nek zgled no, tko bi mogl tud' drugi delat, pa upam, da tut bojo, no …«
– naključni intervjuvanec (»Mlade je potrebno skrivat«, 2013)
Holmen in Jirström (2010 v Bejek, 2010) mrežo definirata kot »prostovoljni mehanizem za
učenje in komunikacijo med avtonomnimi udeleženci, ki je odvisna od delovanja svojih
članov« (prav tam, str. 159). Bejek (2010) pravi, da so mreže nagnjene k ekskluzivnosti, vendar
vključujejo posameznike_ce in organizacije, s katerimi imajo skupne vrednote in cilje. Mreže
nevladnih orgnaizacij se pojavljajo kot »nadgradnja, saj ima več organizacij, ki so združene v
mrežo, tudi večjo moč in vpliv« (prav tam, str. 160), opozarja pa, da je enotnost le-teh težko
dosegljiva, saj naj bi obenem vsaka izmed organizacij v mreži ostala avtonomna. Dodaja še, da
»so mreže sredstva za doseganje določenih ciljev – in niso cilj same po sebi« (prav tam, str.
161).
Mreža Mlada ulica obstaja od konca leta 2012. Deluje kot mreža mladinskih organizacij in
organizacij za mlade v Mestni občini Ljubljana. Med leti 2012 in 2017 je doživela kar nekaj
sprememb – tako v sami sestavi mreže kot v namenih, ciljih, načinih delovanja in izvajanja
aktivnosti – tako na terenu kot v vodenju projekta. V letu 2013 so sodelavci izvedli 2
usposabljanji za mladinske ulične delavce (N. A. Vodeb, osebna komunikacija, 6. 2. 2013), v
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letu 2016 pa je namesto organiziranega usposabljanja že uveden sistem mentatorstva (Pribočnik
za mentatorje in mentatorirance, 2016). Edini nespremenjeni je ostal koordinator Mreže – to
vlogo že od pričetka nosi Bob, zavod za kulturo in izobraževalne dejavnosti Ljubljana.
Zavod Bob obstaja od leta 2007. Deluje na področju neformalnega izobraževanja, mladinskega
uličnega dela, kulturnih dejavnosti, socialnega podjetništva in zagotavljanja aktivne udeležbe
mladih v družbenem dogajanju (Bob, b. d.). Zase pravijo, da so »platforma mladih za mlade, ki
podira meje in stereotipe« (Zavod Bob, b. d.), kar dokazujejo tudi različni projekti in programi,
ki jih izvajajo, ter različne projektne skupine, npr. človekINJE, Kopiloti, Marš na(d) trg dela,
Vse ali nič, Pytbul, LivadaLAB, PUM-O (Bobovi projekti, b. d.).
Če je Peter Senge vzpostavil model učeče se organizacije s svojimi zakonitostmi (Smith, 2001;
Cepin in Pugelj 2010, Pucelj Lukan, 2014), je Mreža Mlada ulica v preteklih letih verjetno
vzpostavila model učeče se mreže, vsaj glede na parametre, ki jih navajata Cepin in Pugelj
(2010) v modelu učeče se nevladne organizacije ter P. Pucelj Lukan (2014) v poglavju
Organizacija v mladinskem sektorju kot prostor učenja in učeča se organizacija.
Mreža Mlada ulica (2014) vključuje vse svoje organizacije in mladinske ulične delavce_vke,
za pretok informacij ter za transparentnost informacij skrbi preko platforme Trello (»Trello
priročnik«, 2015) in z rednimi mesečnimi srečanji – Osrčji, upošteva različnosti posameznikov
v obeh svojih ciljnih skupinah kot tudi pri ostalih deležnikih, skladišči in učinkovito uporablja
znanje obenem pa ga vrača družbi, tako v mladinskem sektorju, kot tudi izven njega, o čemer
govori tudi Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025 (Grilc, Gorenc in Dobrajc,
2016).
Je odprta za novosti, še posebno tiste, ki so uvedene po načelu da je »vsak […] odgovoren, da
spreminja načela MMU, organigram MMU in ostale ‘postavljene’ struktur.« (»Mreža Mlada
ulica«, 2014, str. 9). Ima svoj skupni jezik, svoj žargon, ki nemalokrat vsebuje kratice (npr.
»OŠJ« – odnosi s širšo javnostjo, »MUD-ovec, MUD-ovka« – mladinski ulični delavec ali
delavka, Osrčje – mesečna skupna srečanja in osrednje odločevalno telo Mreže Mlada ulica,
mentatorstvo – sistem uvajanja bodoče_ga MUD-ovke_ca, ki presega odnos mentor_icamentoriranec_ka s celostnim pristopom podpore posamezniku pri osvajanju ZVSO (tj. znanj,
veščin, sposobnosti, izgradnji odnosa do nečesa ipd.). Mrežo Mlada ulica definira skupno
poslanstvo, smisel, vrednote in vizija. (»Mreža Mlada ulica«, 2014; »Mreža Mlada ulica«, b.
d.; »Mreža Mlada ulica: namen in cilji, ciljni skupini, mladinsko ulično delo, način delovanja«,
b. d.)

4. 1 Ozadje začetkov – pilotna izvedba pod imenom »A si pr'šla žurat?«
Začetki Mreže Mlada ulica segajo v jesen leta 2012. Mestna občina Ljubljana je pozvala lokalne
mladinske organizacije k pomoči pri »reševanju problematike zbiranja mladih na javnih
površinah«. Še posebej se je osredotočila na lokacijo Trnovskega pristana, ki ga mladi
imenujejo Trnovska plaža ali samo Plaža. Mestna občina Ljubljana je redno prejemala pritožbe
prebivalcev ob tej lokaciji zaradi kršitev javnega reda in miru.
Takratna predstavnica soseske Trnovo, Karmen Juren, je opozarjala na »hrup in razdejanje, ki
ga mladi pustijo na Trnovski plaži po popivanjih« (»Vikend popivanje mladih na javnih
površinah v Ljubljani razburja lokalno prebivalstvo«, 2013) ter na nezadovoljive odgovore
župana glede omenjene tematike. V letu 2012 so druge slovenske občine (npr. Kranj, Velenje,
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Ptuj, Jesenice, Krško, Žirovnica, Vransko in Poljčane) to tematiko naslovile z odloki o
prepovedi popivanja na javnih površinah. Podobna pobuda je prišla s strani predsednice
mestnega odbora NSi v Ljubljani Mojce Kucler Dolinar tudi za Mestno občino Ljubljana
(»Ljubljanska NSi bi prepovedala popivanje na javnih površinah v prestolnici«, 2012). Ta ni
bil izglasovan. »Na Uradu za mladino MOL se odločili, da se bodo problematike lotili drugače
in k sodelovanju pozvali mladinske organizacije. Na poziv [le-tega] se je v odzvalo 7
organizacij: Javni zavod Mladi zmaji, DrogArt, Center za pomoč mladim, KUD Transformator,
Društvo študentov andragogike in pedagogike, Društvo študentov psihologije Slovenije in
Zavod Bob,« (»Kratek povzetek o MMU«, 2014) ki so tvorile začetno Mrežo Mlada ulica.
V jeseni 2012 so prostovoljci šli na opazovanje lokacije in poskusno izvajali aktivnosti, kot so
nagovori in preverjanje potreb mladih, ki so se tam družili ob petkih in sobotah zvečer, peka
palačink in delitev košev, v katere se lahko zberejo odpadki, ki ostanejo po druženju na odprti
javni površini. Svojo izkušnjo so predstavili na drugem vikendu prvega usposabljanja
mladinskih uličnih delavcev_vk mreže Mlada ulica, 30. marca 2013 (»Mreža Mlada ulica –
preventivno ulično delo z mladimi«, 2013, str. 7).

4. 2 Nameni in cilji projekta Mreža Mlada ulica
»Glavni namen dejavnosti Mreže Mlada ulica je […] reševanje problematike zbiranja mladih
na javnih površinah.« (»Mreža Mlada ulica: namen in cilji, ciljni skupini, mladinsko ulično
delo, način delovanja«, b. d., str. 1) S svojimi dejavnostmi želi mreža naslavljati tematiko
zbiranja in druženja mladih na javnih površinah s strani vseh deležnikov. Cilji mladinskega
uličnega dela v letu 2014 (N. A. Vodeb, osebna komunikacija, 18. 10. 2013) so bili postavljeni
tronivojsko – kratkoročni (tj. doseženi v interakciji z uporabniki), srednjeročni (spremembe, ki
jih bodo v času izvajanja aktivnosti ozavestili uporabniki) in dolgoročni (kot posledica projekta
na družbeni ravni). Zaobjemali so »krepitev zmožnost izražanja lastnega mnenja; informiranje
mladostnikov o pomenu prevzemanja odgovornosti za lastna vedenja in skrbi za prijatelje;
seznanjanje s stiskami, potrebami in željami ciljne populacije; spodbujanje k samostojnemu
odločanju o načinu preživljanja prostega časa; socialno in družbeno odgovorno delovanje, […]
opolnomočenje za krepitev lastnih virov (in nabor novih) za družbeno (pro)aktivno delovanje;
zavedanje možnosti, da z glasom posameznika (njihovim glasom) lahko dosežejo konkretne
družbene spremembe [ter] […] dosega[nje] stanja »aktivnih državljanov« v projekt vključenih
posameznikov in aktivn[o] socialn[o] vključenost v procese, kjer imajo sedaj moč odločanja
odrasli«. Danes so cilji »mladinskega uličnega dela v Mreži mlada ulica […] vezani zlasti na:







zmanjševanje vrstniškega nasilja in kršenja Zakona o javnem redu in miru;
zmanjševanje škode zaradi zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc;
vzpostavljanje pogojev za dialog med mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in
odločevalci;
širjenje zavesti o javnih površinah in odgovorna (so)uporaba javnih površin;
širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do soljudi in okolja;
socialna vključenost mladih, delovanje, ki jim bo dalo glas in problematiko osvetlilo z
njihove strani« (»Mreža Mlada ulica: namen in cilji, ciljni skupini, mladinsko ulično
delo, način delovanja«, b. d., str. 1–2).
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4. 3 Ciljni skupini Mreže Mlada ulica
Opredelitev ciljne skupine Mreže Mlada ulica je podana v brošuri »Mreža Mlada ulica« (2014):
to so »mladi v starosti od 15 do 29 let, ne glede na status, spol, članstvo, narodnostno pripadnost,
veroizpoved, raso, etnično pripadnost ter filozofska ali kakršnakoli druga prepričanja« (str. 14).
Svojo ciljno skupino Mreža Mlada ulica definira dvonivojsko, pri čemer obstajajo posamezniki,
ki po svojih značilnostih lahko spadajo v oba nivoja. Ti skupini sta sestavljeni iz mladih, ki
oblikujejo in sodelujejo v aktivnostih mreže, ter mladih, ki jih mreža pri svojem deli srečuje na
ulici. Prvi s svojo aktivnostjo pridobivajo »kompetence za ulično delo in v nadaljevanju tudi za
vodenje in organiziranje le-tega. Tako izboljšujejo svoje možnosti na zaposlitvenem trgu ali
ustvarjajo priložnost za samozaposlitev« (prav tam), druge pa poleg značilnosti odraščanja in
izpostavljenosti vrstniškemu pritisku označuje tudi občutek, »da nikomur ni mar za njih in
njihovo početje« (prav tam).
4. 4 Delovanje Mreže Mlada ulica
Mrežo Mlada ulica je v preteklih letih tvorilo različno število mrežnih organizacij; v letu 2013
jih je bilo 7 (»Prijavni obrazec razpisa za sofinaciranje mladinskih aktivnosti 2013«, 2012), v
letu 2014 jih je bilo 8 (»Prijavni obrazec razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti 2014«,
2013), v letu 2015 jih je bilo 6 (»Prijavni obrazec javnega razpisa za sofinanciranje projektov
za leto 2015 in programov za obdobje 2015 do 2017 na področju mladinskega sektorja v Mestni
občini Ljubljana«, 2014), v letu 2016 pa je Mrežo sestavljalo 9 mrežnih organizacij. (»Vloga
za javni razpis v mladinskem sektorju 2016– sklop B: Mreženje nepridobitnih organizacij v
MOL«, 2015).
Sprva so bile aktivnosti načrtovane s strani strokovnih delavcev organizacij članic mreže
(»Mreža Mlada ulica – preventivno ulično delo z mladimi«, 2013, str. 2), ki so mrežo vodili,
mladinski_e ulični_e delavci_vke pa so bili_e izvajalci_ke uličnega dela. Kasneje v istem letu
se je pojavila potreba, da se spremeni oziroma razširi obseg lokacij, na katerih se mladinsko
ulično delo izvaja (»MMU«, 2014), ter da se predrugači način delovanja mreže (»Mreža Mlada
ulica rešuje problematiko Trnovske plaže in drugih javnih površin v Ljubljani«, 2014; »Mreža
Mlada ulica«, 2014). Že konec leta 2013 so se aktivnosti in odločitve Mreže Mlada ulica pričele
odvijati na dveh nivojih: a) delo in odločanje znotraj osmih delovnih skupin ter b) delo in
odločanje na Osrčjih (»Prijavni obrazec razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti 2014«,
2013). Organigram Mreže Mlada ulica je ob tej spremembi sestavljalo 8 delovnih skupin
(»Mreža Mlada ulica«, 2014; »Mreža Mlada ulica rešuje problematiko Trnovske plaže in drugih
javnih površin v Ljubljani2, 2014), že leto kasneje pa je delovnih skupin 6 (»Prijavni obrazec
javnega razpisa za sofinanciranje projektov za leto 2015 in programov za obdobje 2015 do 2017
na področju mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana«, 2014).
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Slika 3: Organigram Mreže Mlada ulica
4. 4. 1 Akcijske vloge na srečanjih in njihove odgovornosti
V letu 2014 so bile za delo v skupinah definirane tri akcijske vloge, katerih prevzemniki se na
vsakem od srečanj delovnih skupin in Osrčij menjajo. To so vodja, poročevalec in logistik. Leto
kasneje se vlogam pridoda še dve akcijski vlogi, del katerih je lahko posameznik – ekipa za
kosila na Osrčjih ter t. i. »dežurni« (»Kratek pregled delovanja Mreže Mlada ulica«, 2015).
Ekipa za kosilo na Osrčjih je nestalna, člani se vanjo javijo z vsakim srečanjem; vlogo
dežurnega pa posameznik prevzema za 2 meseca (prav tam). V kolikor se jih za naprej ne
določi, so za te odgovorni isti člani delovne skupine. »V različnih vlogah naj bi se preizkusili
vsi člani delovne skupine, vendar lahko v tej vlogi večkrat (ali vedno) nastopajo tisti, pri katerih
je prepoznana sposobnost in strokovnost. Vse aktivnosti v skupini sodelavci_ke izvajajo
sodelovalno (kljub akcijskim vlogam), kar pomeni, da v iskanje rešitev vključuje vse člane
delovne skupine. Posamezna vloga določa zgolj odgovornosti, vendar je oseba, ki prevzame
vlogo, odgovorna, da delo primerno razdeli med ostale. S tem zagotavlja, da se vse aktivnosti
izvajajo sodelovalno.« (prav tam, str. 3)
Dežurni
Dežurni posamezne delovne skupine je oseba, ki v nenapovedanih situacijah, ko mora
delovna skupina odreagirati, najavi in skliče srečanje delovne skupine ali vzpostavi
komunikacijo na Trellu za razreševanje situacije ali določi vloge in naloge članov skupine pri
odgovarjanju na situacijo. Obenem je odgovoren tudi za prenos informacij delovne skupine na
Trellu, na Osrčju in obratno, predvsem pa skrbi za skladnost nalog s strateškim načrtom
Mreže. Vlogo prevzame za 2 meseca (v enem koledarskem letu se v posameznih delovnih
skupinah zamenja 6 »dežurnih«) (»Kratek pregled delovanja Mreže Mlada ulica«, 2015).
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Vodja dela v skupini
Vodja dela v skupini je oseba, ki skliče srečanje delovne skupine. Preveri, kdaj in kje naj
delovno srečanje poteka, ga po uskladitvi objavi na Trellu in obvesti člane delovne skupine.
Moderira celotno srečanje, tako da na začetku dogovorno določi vsebino srečanja, časovnico
srečanja in sosledje obravnave vsebin. Poskrbi tudi, da se ob pričetku srečanja poroča o
prejšnjem srečanju (bodisi to opravi poročevalec, če je le-ta odsoten, to stori vodja). Na srečanju
skrbi za spoštovanje dogovorjene vsebine in časovnice srečanja ter opozarja na konstruktivno
komunikacijo v skupini. Je tudi tisti, ki skupino opomni, da se določijo 3 akcijske vloge za
naslednje srečanje (lahko pa tudi datum in čas naslednjega srečanja) (prav tam).
Poročevalec_ka
To je tista oseba, ki poskrbi, da se dogajanje in dogovori na srečanju zapišejo v vnaprej
predvideni obliki. Odgovorna je za umestitev zapisnika na Trello ter za poročanje o srečanju na
naslednjem srečanju. Nemalokrat napravi tudi fotografijo s srečanja, o tem lahko poroča tudi
na Facebook strani Mreže Mlada ulica (prav tam).
Logistik
Je član_ica ekipe, ki skrbi za podporne materiale za srečanje. Ti zajemajo delovne materiale
(plakati, fotokopije, pisala, ipd.), tehnična sredstva (stoli, mize, projektor, podlage za pisanje in
podloga za delo na prostem ipd.) ter tekočine in prigrizke (čaj, kava, piškoti ipd.). Obenem je
tudi tisti_a, ki poskrbi za prostor, ko ga delovna skupina zapusti (prav tam).
Ekipa za kosilo na Osrčju
Člani ekipe za kosilo skrbijo, da je na Osrčju pripravljeno dovolj hrane za vse prisotne. To
zajema koordinacijo nakupa sestavin, pripravo in postrežbo hrane. Po kosilu pospravijo prostor,
kjer se je kuhalo in kjer se je jedlo, pomijejo in pospravijo pripomočke, ki so jih za to
potrebovali, in pustijo prostor za seboj v stanju, kot je bil pred uporabo ali boljše (prav tam).

4. 4. 2 Osrčja
Osrčje je mesečni dogodek, kjer se srečajo mladinski_e ulični_e delavci_vke. Predstavlja
osrednje in odločevalno telo Mreže. Njihov namen je pretok informacij v živo, vezanih na delo
tako na ulici, kot tudi v delovnih skupinah; samoizobraževanje, ki ga mladinski_e ulični_e
delavci_vke pripravijo drug za drugega, ter ustvarjanje prostora, kjer se odloča o
organizacijskih temah, ki vplivajo na vse dele Mreže Mlada ulica. »Da bi zagotovili zastopanje
vseh interesov in različnih pogledov v procesu odločanja na Osrčjih, je obvezna udeležba vsaj
enega člana iz vsake delovne skupine in vsaj enega aktivnega člana iz vsake mrežne
organizacije.« (»Mreža Mlada ulica«, 2014, str. 6)
Osrčje poteka enkrat mesečno, izmenjujoče se med vikendom in tedenskim terminom po
naslednji strukturi oziroma »dnevnem redu« (»Kratek pregled delovanja Mreže Mlada ulica«,
2015):



tekoče DELO MMU, kjer se poroča o delu v delovnih skupinah in iz terena in traja 60
minut;
DRUŽINSKO KOSILO, ki traja 90 minut, pripravi ga ekipa za kosilo; za ta del so
predvidena tudi finančna sredstva v razpisni dokumentaciji;
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SAMO-IZOBRAŽEVANJE, ki je sestavljeno iz največ treh strokovnih vsebin, skupaj
v trajanju 60 minut; vsebine pripravijo mladinski_e ulični_e delavci_vke ali pa se gosti
zunanje strokovnjake;
DRUGO, kamor spadajo pomembne vsebine za delovanje Mreže Mlada ulica, reševanje
aktualnih dilem, evalvacija in podobno, v skupnem trajanju 30 minut.

4. 4. 3 Delo v delovnih skupinah
Mrežo Mlada ulica sestavlja 6 delovnih skupin. Te so mladinsko ulično delo, etični kodeks,
komunikacijski menedžment, administracija in papirologija, usposabljanje uličnih delavcev ter
odnosi s širšo javnostjo (»Vloga za javni razpis v mladinskem sektorju 2016– sklop B: Mreženje
nepridobitnih organizacij v MOL«, 2015). »Delo in odločitve, ki se odvijejo znotraj delovnih
skupin, se nanašajo na različna strokovna področja, ki nudijo podporo mladinskemu uličnemu
delu. Sodelovanje v delovnih skupinah je omogočeno vsem, odvisno pa je predvsem od interesa,
ki ga posameznik izrazi. S tem je zagotovljena izmenjava znanj in izkušenj, hkrati pa vsi
sodelujoči v delovnih skupinah pridobivajo kompetence za projektno delo in s tem povečajo
možnosti za (samo)zaposlitev.« (»Mreža Mlada ulica«, 2014, str. 6)

5. 4. 4 Potek terenske akcije mladinskega uličnega dela MMU
Mreža Mlada ulica si vsako leto za cilj postavi izvedbo 30 tri- do šest-urnih terenskih akcij.
Čistejše in mirnejše javne površine Mreža soustvarja z mladimi, ki se na javni površini družijo
v času terenske akcije. Prek deljenja koškov za zbiranje smeti, osveščanja mladih o družbeni
soodgovornosti, peke palačink in ločevanja prinešenih odpadkov od aprila do novembra v
tekočem koledarskem letu soustvarjajo (navadno) petkove večere na javnih površinah v
Ljubljani.
»Preden se zbere ekipa za terensko akcijo, je potrebno poskrbeti za nabavo sestavin in
pripravo mase za palačinke ter čokoladnega nadeva po MMU recepturi.« (»Mreža Mlada ulica
rešuje problematiko Trnovske plaže in drugih javnih površin v Ljubljani«, 2014) Ekipo
sestavijo minimalno štirje mladinski ulični delavci (»Kratek pregled delovanja Mreže Mlada
ulica«, 2015), optimalno pa od 6 do 8 (»Mreža Mlada ulica rešuje problematiko Trnovske
plaže in drugih javnih površin v Ljubljani«, 2014). Ti se zberejo v prostorih Zavoda Bob in se
dogovorijo o vlogah na akciji26. Sledijo aktivnosti za dvig energije, povezovalne aktivnosti in
aktivnosti za gradnjo skupine ter skupna večerja. Ekipa se nato premakne na teren, na
lokacijo, kjer se zadržuje največje število mladih. Tam postavijo palačinkopeko in kiblo s
pripadajočimi vrečami za ločevanje odpadkov. Pričnejo s peko brezplačnih palačink (prav
tam). Skupinam mladih razdelijo koške za odpadke. Z mladimi se pogovarjajo o
Vloge terenske akcije se delijo na vertikalne in horizentalne. Vertikalne vloge se nanašajo na
organizacijsko izpeljavo akcije. Zajemajo moderatorja akcije, ki skrbi za nemoten potek dela, počutje
skupine mladinskih uličnih delavcev_vk ter odreagira v »kriznih situacijah« v skupini; poročevalca, ki
izpolni vsa poročila, nanašajoča se na akcijo; logistika, ki skrbi za celotno logistično podporo akciji,
ter fotografa, ki akcijo fotografira in pripravi nabor fotografij za objavo. Horizentalne vloge pokrivajo
delitev aktivnosti na terenu samem. Mednje spadajo koškarji, ki na terenu delijo koške in informirajo,
ozaveščajo in animirajo mlade, palačinkopek ter moderator pri palačinkopeki, ki je podpora
palačinkopeku, obenem pa skrbi tudi za dogajanje z mladimi okoli palačinkopeke (Mreža Mlada ulica,
2014).
26
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»odgovornem vedenju in skupni uporabi javnih površin, raziskuje [se] potrebe, želje in
interese mladih, ozavešča o načelih aktivnega preživljanja prostega časa, […] o zmanjševanju
škodljivih posledic alkohola, uvaja [se] metodo Annoying Softness za takojšnje spremembe
vedenja oziroma mišljenja in dolgoročno aktivacijo in vključenost mladih« (»Mreža Mlada
ulica«, 2014, str. 16) ter informira na področjih dela, ki jih pokrivajo mrežne organizacije.
Akcija zaključijo ob polnoči, pred tem počistijo in pospravijo opremo. Odnesejo tudi smeti.
Končani terenski akciji sledi evalvacija večera, premik na Zavod Bob ter pomivanje in
pospravljanje vseh uporabljenih pripomočkov (»Mreža Mlada ulica rešuje problematiko
Trnovske plaže in drugih javnih površin v Ljubljani«, 2014).

4. 5 Načela in vrednote Mreže Mlada ulica
Načela delovanja Mreže Mlada ulica so zapisana v 3. členu Etičnega kodeksa Mreže Mlada
ulica ter veljajo za vse njihove sodelavce (»Mreža Mlada ulica«, 2014):
»1. Mreža je naša.
2. Odgovoren sem za vse, kar naredim, kot tudi za vse, česar ne naredim.
3. Odgovoren sem za postavljanje svojih mej in spoštovanje mej drugih.
4. Sam sem odgovoren za to, da svoje potrebe prepoznam in zanje poskrbim.
5. Prizadevam si, da delujem skladno z ‘načeli’ uspešne komunikacije in spoštujem
komunikacijski prostor drugega.
•

Aktivno poslušanje.

•

Aktivno in pasivno ni enako kot glasno in tiho.

•

Vsi, ki niso proti, so za.

6. Ne kritiziram stanja, ampak predlagam izboljšavo. Nikoli ne dajem kritike na osebo.
7. Napaka pomeni priložnost za učenje in izboljšave.
8. Vsak je odgovoren, da spreminja načela MMU, organigram MMU in ostale ‘postavljene’
strukture.« (str. 9)
Iz njih je razvidno, da je odgovornost za Mrežo vezana na posameznika. Mladinski_e ulični_e
delavci_vke in ostali sodelavci_vke so pomembni gradniki in vzdrževalci. Te Bejek (2010)
omeni kot »nepogrešljive vire za delovanje mreže kot tudi za medosebne povezave med
posamezniki iz različnih organizacij« (str. 162).
Vrednote, ki jih Mreža Mlada ulica zasleduje, so razvidne iz 14. člena Etičnega kodeksa MMU
(»Mreža Mlada ulica«, 2014): »Način dela v MMU omogoča gojitev vrednot:
•

zaupnost (v okviru delovnih skupin, do mladih, v okviru projektnih dejavnosti, ki to
zahtevajo);

•

odgovornost (do projekta, sodelavcev, uporabnikov, javnosti);

•

odkritost, odprtost in transparentnost;
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•

enakovrednost vseh sodelujočih in pravica do prekinitve sodelovanja;

•

skrb za pretok informacij;

•

kolegialnost do sodelavcev in mladih (medsebojna pomoč in podpora, če je to le mogoče).«
(str. 12)

Etični kodeks Mreže Mlada ulica (»Mreža Mlada ulica«, 2014) definira, ureja in zagotavlja tudi
druge okvire mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica, med drugim dostopnost načel,
prostovoljnost sodelovanja, koristnost udejanjanja znotraj Mreže, »spoštovanje ustavnih in
zakonskih določb ter predpisov, ki veljajo v Republiki Slovenji« (str. 9), poznavanje za delo
relevantne zakonodaje ter Konvencije o človeških pravicah, varstvo osebnih podatkov, svobodo
izražanja misli in svobodo govora, objektivnosti pri komuniciranju z javnostmi ter zdravju in
varnostih udeleženih pri mrežnih aktivnostih. Kot tak je gotovo en izmed temeljnih
dokumentov, ki priča o načinu delovanja Mreže Mlada ulica.
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5 Socialna pedagogika in mladinsko (ulično) delo
»Na našem oddelku radi rečemo, da se ukvarjamo z drugačnimi in da za to delo tudi
potrebujemo določeno stopnjo sprejemanja drugačnosti.«
– Socialna pedagogika (b. d)
»Socialna pedagoginja sum, humani nihil a me alienum puto.«27
– M. R. ob diplomiranju [osebna korespondenca, september 2013]
»Mladinska delavka sum, iuniori nihil a me alienum puto.«
– M. R. ob prvi zaposlitvi [osebna korespondenca, september 2016]
Socialna pedagogika je na slovenskem prostoru sorazmeroma mlada veda. Sprva je veljala
pretežno za zavodsko vzgojo (Kobolt, 1998) in vendar je kmalu prerasla ta okvir. »[Je] stroka,
ki proučuje, razvija ter izvaja delo z ljudmi in pri tem upošteva njihovo življenjsko okolje.
Osrednji model vzgojnega dela danes socialna pedagogika dopolnjuje, razširja oziroma
nadgrajuje z različnimi oblikami preventivnega, kompenzatornega, razvojnega in
integrativnega dela.« (»Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike«, 2006, str.
191) Š. Razpotnik (2014) trdi, da ima socialna pedagogika kot stroka odprto perspektivo
družbene vloge ter se kot taka znova in znova ukvarja z družbenimi vprašanji. Ena izmed
pogostih družbenih vprašanj danes je zagotovo socialna kategorija mladih in njihovo družbeno
pozicioniranje.
Začetek poklica, ali bolje, poklicnega standarda mladinski delavec, mladinska delavka, se je v
Sloveniji pričel s podajo pobude za pripravo poklicnega standarda in kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti za mladinskega delavca oz. mladinsko delavko v začeteku marca
2015 (Cepin in Cink, 2015). V času od takrat je sodelovalno in vključevalno pripravil osnutek
poklicnega standarda in kataloga strokovnih znanj in spretnosti, dokumenta in praksa dela so
bili predstavljeni na mednarodni konferenci na Dunaju (»Poklic mladinskega delavca, razvit v
Sloveniji, odmeva na Dunaju«, 2016), obravnavana sta bila vse do seje Strokovnega sveta
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje konec junija 2016, ki pa ju ni niti
potrdila, niti zavrnila. Obravnava je bila prestavljena na naslednjo sejo (»Poklic mladinski
delavec: pomislekov preveč – z mladimi težko delaš, če nimaš VII. stopnje izobrazbe«, 2016),
ki je potekala decembra 2016 (»Potrjen poklicni standard mladinski delavec/delavka«, 2016).
Na tej seji je Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje potrdil
poklicni standard mladinski delavec/delavka. Potrditi je potrebno še katalog znanj in spretnosti
za nacionalno poklicno kvalifikacijo mladinski delavec_vka (prav tam).
Mladi se »zelo dobro zavedajo negotovosti, ki jo morajo vpeti v praktično vse svoje delovanje,
naj bo to usmerjeno v sedanjost, še toliko bolj pa, ko je usmerjeno v delovanje, ki je vezano na
organizacijo in načrtovanje prihodnosti« (Boljka in Narat, 2016, str. 80). Nekateri mladi so
Op. a.: V prevodih: »Socialna pedagoginja sem, nič človeškega mi ni tuje,« ter »Mladinska delavka
sem, nič mladinskega mi ni tuje.« Gre za besedno igro, tj. izpeljanki iz latinskega izreka »homo sum,
humani nihil a me alienum puto«, ki v prevodu pomeni: »Človek sem, nič človeškega mi ni tuje.«
Avtorico z latinščino povezuje druga polovica osnovnošolskega izobraževanja, kjer je pridobila
(omejeno) znanje, ki ga je v drobcih rada »trosila naokoli«. Obenem nakazuje na njen odnos do
socialne pedagogike in do mladinskega dela.
27
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vključeni v aktivnosti izven družine in izobraževalnega sistema, prepogosto pa se srečujemo z
navidezno vključenostjo ali izključenostjo. Te mlade lahko srečamo na ulici, na javnih
površinah. Pri obvladovanju izzivov, ki jim jih prinaša današnja družba, jim je dobrodošla
podpora, ki je vezana na njihove potrebe in situacijo, v kateri živijo, obenem pa omogoča, da
se sami dovolj okrepijo, da prevzemajo različne odgovornosti, da povzdignejo svoj glas in
postanejo aktivni državljani. Rezultati projekta MDNFI: »Razvoj modelov neformalnega in
formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij«, ki
ga je financiral Evropski socialni sklad in se je zaključil konec leta 2012 (»Mladinski delavec
pomaga kreirati mladim njihovo prihodnost«, 2012) kažejo, da je »mladinski delavec […]
oseba, ki kot profesionalec ali prostovoljec razvija različne in mnogoštevilne oblike dela, ki so
za mlade potrebne v polju med domom, šolo in drugimi posebnimi institucijami, ki se ukvarjajo
z mladimi« (prav tam). S tem se odkriva tudi pestrost in fleksibilnost oblik in metod
mladinskega ter mladinskega uličnega dela.
Müller (2006) za strokovnjake na področju socialnih storitev za primerjavo jemlje »vodnike in
naseljence«. Socialne pedagoge vidi bolj v vlogi vodnikov kot naseljencev, ki so vzporednica
z specialisti. Tako socialne pedagoginje in pedagogi kot tudi mladinski delavke in delavci ljudi,
še posebej mlade, podpirajo in opremljajo tako, da jim ne odrečejo avtonomnosti pri odločanju
in pri selekciji lastnih življenjskih usmeritev in ciljev. Oboji nudijo celostno podporo in
dialoško obravnavo na vseh življenjskih področjih. Mladinski delavec je morda v kontekstu
Müllerjeve primerjave strokovnjakov znotraj socialne pedagogike že delno specializiran
(»naseljenec na področju mladih«), a ga pestrost in heterogenost družbene kategorije ter fluidna
spremenljivost značilnosti mladih vedno znova odriva v »vodniške vode«, saj mora ostati
življenjski, da bi lahko bil pri svojem delu učinkovit. O življenjskosti intervenc in usmerjenosti
v vsakdan je pričel govoriti Hans Thiersch (1986, v Zorc-Maver, 1997), ki socialno pedagogiko
razume kot poklic pomoči, ki uporabnikom nudi podporo pri soočanju s kompleksnostjo in
večplastnostjo življenjskih situacij. Danes je ta koncept med socialnimi pedagoginjami in
pedagogi uveljavljena usmeritev dela z uporabniki.
Koncept usmerjenosti v uporabnikov vsakdan gre, še posebej na ulici, z roko v roki s konceptom
krepitve moči, o katerem piše Dragoš (2008). »V družbi tveganja, »ki od mladostnikov terja,
da se vzpostavijo kot relevantna družbena in politična skupina in privzamejo participacijski
diskurz, če želijo uveljaviti svoje interese in aktivirati svoje politične pravice« (Boljka in Narat,
2016, str. 80) to lahko storijo okrepljeni mladi, ki se življenjskih tveganj sicer zavedajo, vendar
imajo vzpostavljene in razvite mehanizme soočanja z njimi ter njihovega obvladovanja.
Socialna pedagoginja ali socialni pedagog kot mladinski_a ulični_a delavec_vka lahko s
strokovno podporo, ki je vezana na življenjsko okolje in situacijo posameznika ter z različnimi
oblikami mladinskega uličnega dela in prilagojenimi socialnopedagoškimi intervencami,
usmerjenimi v krepitev moči, doprinese k višji socialni vključenosti mladega.
Identiteta pedagogov_inj, se gradi celotno življenje, ali pa vsaj profesionalni del le-tega. Hkrati
je poklic tovrstne pomoči zaradi zavedanja možnih kontratransferjev in lastne pristranskosti pri
delu z uporabniki zavezujoč k rednemu (samo)reflektiranju strokovnjaka, ki ga izvaja
(Klemenčič, 2005). Klemenčič (prav tam) piše, da ga imajo študentke socialne pedagogike
razvitega prav zaradi izkušenj študijskih praks in prostovoljskega dela. Cepin mladinskemu
delu deklarira »dodano vrednost, saj je eden od njegovih glavnih elementov 'učenje z delom',«
(»Mladinski delavec pomaga kreirati mladim njihovo prihodnost«, 2012), kar pa velja tudi za
študij socialne pedagogike in socialno pedagogiko kot vedo. Mladinski (ulični) delavec nima
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dokončno urejene javnoveljavne nacionalne poklicne kvalifikacije, kljub dejstvu, da ima
Slovenija opravljeno raziskavo potreb na tem področju (tako raziskavo mladine, ki je vezana
na značilnosti in potrebe mladih (npr. »Mladina 2010« in »Mladina 2013«) kot tudi
mladinskega sektorja in področja mladinskega dela znotraj projekta MDNFI (»Mladinski
delavec pomaga kreirati mladim njihovo prihodnost«, 2012)). Znotraj slednjega so bili
pripravljeni: »model za usposabljanje mladinskih voditeljev v mladinskih organizacijah, dva
magistrska študijska programa za poklicni profil mladinsko delo, specialistični študijski
program, 35-urni program za vključevanje v izbirne vsebine znotraj gimnazijskih programov s
priročnikom, dve učni pripravi za 6-urna bloka, ki se lahko uvrščata v sklop obveznih izbirnih
vsebin […] ter številne strokovne podlage s področij splošnega razumevanja sodobnih mladin,
mladosti in mladinskega dela ter izobraževanja za mladinsko delo« (prav tam).
P. Pucelj Lukan (2010) se v svojem delu sprašuje, ali je za mladinskega delavca potrebna
formalna izobrazba ali so dovolj neformalno pridobljena znanja. Pravi, da med drugim
potrebujejo znanja za »delo s posameznikom in/ali skupino, stil[e] vodenja, načrtovanje,
opredelitev strategij, uporab[o] virov v skupini, odločnost (sprejemanje odločitev in vztrajanje),
delo v timu, administrativna znanja, specifična znanja iz psihologije, socialne in specialne
pedagogike (razvojne stopnje, vključevanje mladih z manj priložnostmi, vključevanje
hiperaktivnih mladih …), znanja iz posameznih umetniških (glasba, umetnost) ali veščinskih
(prosto plezanje, žongliranje) področij« (str. 9).
Zanimivo je, da je leta 1844 Karl Friedrich Magers socialno pedagogiko opredelil kot
»teoretično disciplino, ki se ukvarja z evalvacijo, opisom in vprašanji dejansko izvajane
pedagogike v določenem času in prostoru« (Kobolt, 1998, str. 7). Če poenostavimo – takrat je
za socialnega pedagoga_injo veljal strokovni delavec, ki je imel sposobnost preizpraševati,
opisati in evalvirati, vrednotiti izvajane pedagoške aktivnosti. Leta 2015 je delovna skupina
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje odgovarjala na vprašanje, kaj je produkt
dela mladinskega delavca z definicijo: »[Mladinski] delavec je oseba, ki skupaj z mladimi
načrtuje, izvaja in vrednoti programe mladinskega dela ali projekte v mladinskem delu – preko
različnih dogodkov.« (Cepin in Cink, 2015, str. 4) Usposobljeni mladinski delavec naj bi torej
imel sposobnost vključevanja mladih, izvajanja in vrednotenja programov ali projektov v
mladinskem delu in organizacijske sposobnosti. Obe poklicni usmeritvi imata že v temelju
podobna izhodišča. Čeprav ni opravljene raziskave, koliko socialnih pedagogov_inj je
mladinskih delavcev_vk (ali obratno), bodisi prostovoljskih, bodisi zaposlenih, je študij
socialne pedagogike zelo verjetno dobra formalna in praktična osnova za delo z mladimi, v
mladinskem delu ter v mladinskem uličnem delu.
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III EMPIRIČNI DEL
»Namen izobraževanja mora biti urjenje neodvisnih aktivnih in razmišljujočih
posameznikov, ki bodo videli v služenju skupnosti svoje najvišje poslanstvo. […]
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.«
– A. Einstein
V empiričnem delu so predstavljeni izhodišče in namen raziskave, metodologija raziskave in
raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili, ter njeni rezultati.

1 Izhodišča raziskave
V magistrskem delu so mi raziskovalni problem predstavljali deležniki mladinskega uličnega
dela Mreže Mlada ulica, njihove potrebe in trenutni odgovori Mreže Mlada ulica (v
nadaljevanju MMU) nanje ter možnosti za razvoj dela in delovanja MMU.
Namen raziskave je razumevanje delovanja MMU, umeščanje mladinskega uličnega dela
MMU v polje mladinskega uličnega dela v Sloveniji kot primera prakse izvajanja le-tega ter
pridobivanje natančnejšega vpogleda v možnosti razvoja mladinskega uličnega dela MMU.
Cilji raziskave so definitati različne skupine deležnikov mladinskega uličnega dela MMU,
raziskati področja ter načine vključevanja skupin deležnikov mladinskega uličnega dela MMU,
raziskati izražene in zaznane potrebe deležnikov mladinskega uličnega dela MMU, ugotoviti
odzive MMU na potrebe deležnikov mladinskega uličnega dela na odprtih javnih prostorih ter
preveriti možnosti razvoja področja mladinskega uličnega dela na odprtih javnih prostorih.
Za raziskovanje mladinskega uličnega dela MMU sem se odločila, ker sem prek tega projekta
tudi sama našla vstopno točko v področje mladinskega uličnega dela. Je prvi, če ne celo edini
projekt v Sloveniji, zasnovan in delujoč kot mreža, ki se ukvarja z mladinskim uličnim delom.
Prav tako se zavedam, da je o specifičnih potrebah deležnikov mladinskega uličnega dela na
odprtih javnih prostorih v Sloveniji pisne strokovne literature dostopno malo, področje je
večinoma neraziskano, kar je tudi en od razlogov, zakaj sem ga sama želela raziskati. Ideja o
sistematičnem raziskovanju deležnikov in potreb ter odgovorov na potrebe se je porodila preko
neformalnih pogovorov s pomembnimi drugimi skozi željo razlage in opredelitve, kaj počnem
kot mladinska ulična delavka Mreže Mlada ulica.

2 Metodologija raziskave
V tem poglavju opisujem svoja raziskovalna vprašanja, vrsto raziskave, opis vzorcev raziskave
in postopkov vzorčenja le-teh, uporabljene merske inštrumente in vire podatkov ter omejitve
opravljene raziskave.

2. 1 Raziskovalna vprašanja
Raziskovalna vprašanja, ki sem jih tekom raziskave zasledovala, so:
1. Kdo so deležniki mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na odprtih javnih
prostorih?
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2. Katere potrebe imajo deležniki mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na odprtih
javnih prostorih?
3. Na kakšen način in s čim Mreža Mlada ulica odgovarja na potrebe svojih deležnikov?
4. Na katerih področjih delovanja so v mladinsko ulično delo Mreže Mlada ulica vključeni
njegovi deležniki?
5. S katerimi orodji in tehnikami Mreža Mlada ulica vključuje svoje deležnike?
6. Kakšna je vloga posamezne organizacije v Mreži Mlada ulica?
7. Kakšen je doprinos posamezne organizacije k Mreži Mlada ulica?
8. Kako se lahko mladinsko ulično delo Mreže Mlada ulica izboljša?

2. 2 Vrsta raziskave
Za preučitev raziskovalnega problema je bil uporabljen akcijski raziskovalni pristop (Stringer,
2008; Mesec, 1994). Raziskavo sem zasnovala kot analizo delovanja MMU v letih 2014 in
2015. Ob upoštevanju načel znanstvenega raziskovanja sem načrtovala in izvedla naslednje
postopke v ciklu raziskovanja.

Slika 4: Postopki akcijskega raziskovanja28.
Ekološko veljavnost podatkov sem zagotovila z zbiranjem podatkov v prostoru in času, ko se
mladinsko ulično delo Mreže Mlada ulica načrtuje in izvaja. Za objektivizacijo pridobljenih
podatkov sem skrbela z vnaprej pripravljenimi raziskovalnimi inštrumentariji in s sprotnim
ločevanjem lastnih subjektivnih zabeležk od objektivno posredovanih podatkov. Soudeležbo
raziskovancev sem zagotovila s strani izvajalcev samih, torej mladinskih uličnih delavcev na
uličnih akcijah in delovno-motivacijskih srečanjih Mreže Mlada ulica. Pri beleženju pogovorov
sem opravila sprotno konsenzualno validacijo, pri ostalih pisnih izdelkih sem transkripte
28

Privzeto po Stringer (2008, str. 19).
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spraševanim dala avtorizirati. Podatke sem analizirala, rezultate sem sporočila Mreži Mlada
ulica. Mreža Mlada ulica je rezultate raziskave uporabila pri načrtovanju in izvajanju svojega
nadaljnjega dela.
2. 3 Opis vzorcev in postopkov vzorčenja
Raziskava je bila izvedena na treh vzorcih. Za lažjo preglednost sem jih označila s črkami A, B
in C. Za tri vzorce sem se odločila zaradi večje širine raziskovanja. Noben od vzorcev nima
enakih lastnosti kot druga dva.
Vzorec A predstavljajo mladi, ki se v času izvajanja mladinskega uličnega dela MMU zadržujejo
na odprti javni površini, kjer se delo izvaja. Sestavljen je iz 34 oseb, od tega 17 žensk in 17
moških. Ena oseba je tujegovoreča. Povprečna starost vzorca je bila 20,85 let, najmlajša oseba
je imela 15 let, najstarejša oseba 30. Med intervjuvanci se je 13 oseb opredelilo za dijake_inje,
8 za študente_ke, 6 za »fiktivne« študente, tri za absolvente, dve za zaposleni_a, ena za status
brezposelne_ga in ena oseba kot drugo (visenje kot način življenja).
Vzorec B predstavljajo izvajalci mladinskega uličnega dela MMU. Sestavljen je iz 10 oseb, ki
so se v delovanje MMU vključili med leti 2012 in 2015. Od teh so tri osebe moškega spola, 7
jih je ženskega spola. Povprečna starost vzorca je bila 26,7 let, najmlajša oseba je imela 20 let,
najstarejša 34 let. Opredelili so se z naslednjimi statusi: dve osebi kot študent_ka, ena oseba kot
absolvent_ka, dve osebi kot zaposleni, 4 osebe kot brezposelni, iskalci zaposlitve. Ena od oseb
svojega statusa ni opredelila.
Vzorec C je sestavljen iz dveh oseb, ki sta bili vodji pilotnega projekta A's ti tut pr'šla žurat? in
projekta MMU med leti 2012 in vključno z 2015.
Pri vzorcu A je bilo uporabljeno priložnostno vzorčenje, pristopila sem do skupin ljudi, jih
seznanila s svojo raziskavo in jih povabila k sodelovanju. Vzorca B in C sta vzorčena
namensko. Vzorec B je izpolnjeval vprašalnik v novembru 2015, med delavno-motivacijskim
vikendom MMU. Za izvedbo sem se dogovorila z vsemi udeleženci delavno-motivacijskega
vikenda ter z umestitvijo vsebine med redosled vsebin omenjenega na komunikacijsko
platformo, ki jo MMU uporablja za transparentno in sodelovalno komunikacijo. Ob kratkem
uvodu, kjer sem razložila namen raziskovanja, sem razdelila vprašalnike. Večina jih je rešila v
dobri uri. Z vzorcem C sem izvedla polstrukturirani individualni intervju. Zanj sem se
dogovorila verbalno in z direktno prošnjo intervjuvancema v maju 2016, na katero sta se z
veseljem odzvala.

2. 4 Merski inštrumenti in viri podatkov
Za vzorec A sem pripravila vprašanja za polstrukturiran intervju. Med aprilom in novembrom
2015 sem v času dvanajstih terenskih akcij izvedla individualne in skupinske intervjuje ali
intervjuje v paru. Intervju je sestavljen iz 6 glavnih vprašanj, ki sem jih sproti dopolnjevala
glede na povedano.
Za vzorec B sem pripravila vprašalnik z odprtimi strukturiranimi vprašanji. Sestavljen je iz 9
glavnih vprašanj, za katere vsebuje tudi razlagalna podvprašanja.
Za vzorec C sem pripravila vprašanja za polstrukturiran intervju. Sestavljen je iz 8 glavnih
vprašanj, ki sem jih sproti dopolnjevala in razširjala glede na povedano.
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V raziskovanju sem se poslužila še:
1) Sistematičnega opazovanja z udeležbo. Opazovala sem vedenja posameznikov in skupin,
vključevanje in izključevanje iz aktivnosti MMU glede na vsebino, pogostost, trajanje in
zaporedje le-teh. Opazovanje sem izvedla na šestih uličnih akcijah tekom leta 2015;
2) Sistematičnega beleženja trenutnih potreb mladinskih uličnih delavcev MMU direktno po
zaključkih terenskih akcij (pred procesoma refleksije in vrednotenja akcije). Potrebe sem
zabeležila po osmih uličnih akcijah v letu 201529.
Pri oblikovanju raziskovalnega inštrumenta sem si pomagala z modelom akcijskega
raziskovanja (Mesec, 1994; Stringer, 2008), načeli kakovosti neformalnega dela z mladimi
(Mrgole, 2003) ter izhodišči izobraževalnega vrednotenja na področju mladinskega dela
(Kloosterman, 2010).

2. 5 Omejitve raziskave
Izziv pri raziskovanju so mi predstavljali raznolikost in spremenljivost mladinskega uličnega
dela MMU. Zavedam se, da sta nujna predpogoja za njegovo delovanje. Način delovanja
projekta MMU je v preteklih letih nastajanja doživel mnogo sprememb na različnih nivojih –
tako na makro nivoju (npr. struktura MMU ali vodenje MMU) kot tudi na mikro nivoju
(dodajanje in opuščanje »triggerjev« za mlade na terenu, recept za čokoladni namaz, palačinke
ipd.).
Raziskava v prvi vrsti raziskuje specifičen pojav, katerega značilnosti so vezane na njegove
akterje ter prostor in čas, v katerem se izvaja. Kot takšna ni posplošljiva, deluje lahko kot študija
primera prakse mladinskega uličnega dela v eni od mrež organiziranih skupin (MMU) v letu
2015 v Ljubljani.
Omejitev raziskave predstavlja tudi široka vpetost MMU in veliko število njenih deležnikov.
Za potrebe raziskave za magistrsko delo sem se omejila na neposredne deležnike mladinskega
uličnega dela MMU.
Raziskovanje vlog in doprinosa sestavnih organizacij MMU je bilo omejeno iz naslova
specifike načina delovanja MMU (posameznik je hkrati del MMU in »matične« sestavne
organizacije, ki jo zastopa, ali pa je samo del MMU, brez pripadnosti katerikoli od organizacij,
ki MMU sestavljajo). Raziskala sem, kako vlogo in doprinos vidijo in doživljajo posamezniki
iz omenjenih vzorcev, kar ne odslikava nujno dejanskih vlog in doprinosov sestavnih
organizacij MMU
Z Zavodom Bob, ki MMU koordinira, in akterji MMU sem bila večino časa v neposrednem
stiku. Z mladimi, ki se v času izvajanja mladinskega uličnega dela MMU zadržujejo na odprti
javni površini, kjer se delo izvaja, sem stopala v kontakt v večernem času, med trajanjem akcije

O potrebah je na akciji poročalo različno število mladiskih uličnih delavcev_vk. Poročanja so
neunikatna, kar pomeni, da je v zbiru poročanj oseba lahko poročala večkrat, vendar samo enkrat na
določeno akcijo. Poročanja so vezana na potrebe, ki se pojavijo po izvajanju vloge mladinske_ga
ulične_ga delavke_ca MMU, ne pa na nosilca_ko vloge. Poročanja ocenjujem za relevantna, saj je
namen le-teh ugotoviti, kakšne potrebe ima oseba po izvedeni akciji, in ne zagotavljanje sledljivosti
sprememb potreb pri posamezniku.
29
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mladinskega uličnega dela. Ob povabilu k sodelovanju v pričujoči raziskavi sem (s)prejela
sorazmeroma malo zavrnitev.
Ovire, ki sem jih pri izvajanju intervjujev zaznala, so bile vezane na zunanje dejavnike (npr.
hrup, gneča) ter na stanja mladih, s katerimi so bili intervjuvani v družbi zunaj (pojavila se je
npr. nejevolja ob trenutni izgubi pozornosti intervjuvane osebe, sprememba vedenja ali stanja
mlade osebe iz družbe zaradi vpliva zaužitih psihoaktivnih substanc in podobno). Ti dejavniki
so otežkočali proces intervjuja tako za izvajalko kot intervjuvano osebo. Na primer: z
intervjuvano osebo sva intervju prekinili, saj je bilo njenemu prijatelju slabo. Pomagala sem
jima do javnih sanitarij, počakala sem s prijateljem, ki mu je bilo slabo, da je intervjuvana oseba
poklicala ostalo družbo na pomoč. Nato sem to družbo zapustila, misleč, da intervju ne bo
dokončan. Iskala sem druge intervjuvance. Dotična oseba me je čez dobre pol ure sama poiskala
na terenu in želela dokončati intervju, kar nama je na koncu tudi uspelo.

2. 6 Obdelava in analiza podatkov
Za obdelavo pridobljenih podatkov sem uporabila kvalitativno analizo. Izbrala sem
pomembne dele besedil, jim določila enote kodiranja. Uporabila sem kode prvega in drugega
reda. Temu je sledilo združevanje kod v kategorije, ki sem jim pripisala vsebine. Primere
prikazujem v poglavju VI PRILOGE pričujočega magistrskega dela.

3 Rezultati in interpretacija raziskovalnih vprašanj
Rezultati in interpretacija raziskovalnih vprašanj so sestavljeni iz šestih podpoglavij. Vsako
od podpoglavij tematsko opisuje zbrane rezultate in jih interpretira.

3. 1 Neposredni deležniki mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na odprtih
javnih prostorih
Spletni slovar slovenskega knjižnega jezika termin déležnik definira: starinsko »kdor ima
delež« ter termin deléžnik kot zastarel izraz za »udeleženca« (»Deležnik«, b. d.). Skozi
raziskovanje, kdo so deležniki MMU, sem ugotovila, da je razumevanje termina s strani
raziskovancev širše od slovarskega pojma. Zraven namreč umeščajo tudi pomembne akterje in
različne javnosti. Sama kot deležnike30 razumem vse zainteresirane strani, ki so z MMU
povezane neposredno ali posredno.
Mladi iz vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih) med deležnike MMU večinoma uvrščajo
uporabnike odprtega javnega prostora: »Ja to je lahko vsak, ki je tukaj, kadar se dogaja.« Med
deležnike po njihovem mnenju spadajo tudi Mestna občina Ljubljana: »Valjda je tudi MOL-u31
v interesu, da ste vi tle, da se nekaj z mladino dogaja,« mladinski ulični delavci MMU: »Ne bi
niti vi bili tukaj, če ne bi imeli nekaj namen doseči,« oni sami, mlajši pravijo, da tudi njihovi
starši: »Pa moji mami, haha, […] pa valjda tudi nam, k pridemo sem žurat.«

30
31

Op. a.: Ustrezen angleški termin je »stakeholder«.
Op. a.: Akronim za Mestna občina Ljubljana.

- 41 -

Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji

Maruša Gajić

Mladi iz vzorca B (mladinski_e ulični_e delavci_vke MMU) za deležnike MMU opredeljujejo
obe ciljni skupini projekta, tj. mlade na javni površini v času izvajanja uličnih akcij in mladinske
ulične delavce_vke, ki ga izvajajo: »V prvi vrsti smo to mi in mladi, ki jih srečujemo na
akcijah,« mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki so del MMU: »[…] društva
študentov, DrogArt, JZMZ, KUD Transformator, Bob in Samostalnik,« policijo, lokalno
skupnost: »Vsi, ki so prebivalci v tem lokalnem okolju […]« in relevantne odločevalce.
Vodji projekta (vzorec C) med deležnike primarno naštevata mlade v Ljubljani in mladinske
ulične delavce MMU. Naštejeta jih podobno kot mladi iz vzorca B (mladniski_e ulični_e
delavci_vke MMU), pridodajata jim posameznike, ki so doprinesli k začetkom in razvoju
MMU: »[…] zagnanih akterjev lokalne mladinske scene, ki so bili v velik suport pri snovanju,
vendar delovanje MMU in terensko delo ni njihov primarni fokus. Med njimi: Ksenja Perko,
Sonja Čandek, Špela Gorjan in ne nazadnje z institucionalno podporo tudi Vojko Vavpotič« in
organizacije, ki se skozi delo MMU učijo primera dobre prakse za razvoj lastnega dela: »Med
njimi MPM32, organizirana okoli društva Sezam, no – bivši akterji MHP33, MISSS34 z Matjažem
Medveškom, kot enim prvih mladinskih uličnih delavcev, ki je v devetdesetih želel delovati izven
form »socialne stroke« pri svojem terenskem delu, in Društvom GOR, ki želi v prihodnosti v
mladinsko ulično delo vnašati tudi hip hop kulturne elemente […]« Med neposredne uvrščata
posameznike: »[…] mladi, ki izvajamo aktivnosti MMU, in mladi, katerim so aktivnosti MMU
namenjene, torej tudi tisti, ki se družijo na javnih površinah,« med posredne pa: »MOL,
policijska postaja, lokalna skupnost, mediji, mladinski sektor,« in »MOLove Četrtne
skupnosti«.
Rezultate definiranja deležnikov mladinskega uličnega dela projekta Mreža Mlada ulica
prikazujem na shemi, ki ne ponazarja odnosov med skupinami deležnikov temveč loči
neposredne deležnike od posrednih deležnikov.

32

Op. a.: Akronim za Mladinska postaja Moste.
Op. a.: Akronim za Mladi hišni prijatelji.
34
Op. a.: Akronim za Zavod MISSS, mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije.
33
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Slika 5: Zemljevid deležnikov mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica po mnenju
raziskovancev iz vzorcev A, B in C.
Moje raziskovanje deležnikov mladinskega uličnega dela MMU je pokazalo, da ima projekt
MMU pester nabor deležnikov, ki jih raziskovanci zaznavajo kot takšne. To nakazuje tudi na
močno vpetost MMU v prostor in čas, v katerem se aktivnosti projekta izvajajo. Izmed
omenjenih sem se v okviru pričujočega magistrskega dela omejila na t. i. neposredne deležnike,
torej na mlade, ki so v času trajanja akcij mladinskega uličnega dela MMU na terenu. To so
obenem tudi mladi iz ciljnih skupin MMU, torej mladi, ki se družijo na odprtih javnih prostorih
in mladinski ulični delavci MMU.

3. 2 Potrebe neposrednih deležnikov mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na
odprtih javnih prostorih
Potreba se pri posamezniku pojavi, ko se poruši ravnovesje. Poznamo različne vrste potreb. V
okviru magistrskega dela se za razlago tega fenomena navezujem na hierarhijo človeških potreb
avtorja Abrahama Maslowa (1943) iz humanistične teorije. Humanisti se osredotočajo na
posameznikove potenciale. Prepričani so, da ljudje stremijo k višjim sposobnostim v razvoju.
Takemu posamezniku Maslow pravi samoaktualizirana oseba (Simmons, Irwin in Drinnien,
1987). Maslow opredeli 5 področij potreb: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po
ljubezni, naklonjenosti in pripadnosti, potrebe po ugledu in potrebe po samoaktualizaciji (prav
tam).
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Maslow (1943) v svoji teoriji pravi, da
so potrebe hierarhične. Potrebe, ki so
hierarhično višje, se pojavijo, ko so
nižje zadovoljene. Bazalne potrebe so
fiziološke: npr. potreba po vodi, hrani,
spanju in spolnosti. Potrebe na nižjem
nivoju
imenuje
tudi
potrebe
35
pomanjkanja
(Simmons, Irwin in
Drinnien, 1987). Njihova značilnost je,
da
ob
zadovoljitvi
motivacija
posameznika
izgine.
Samoaktualizacijske potrebe imenuje
tudi potrebe bivanja, ob zadovoljevanju
slednjih motivacija posameznika_ce
narašča (prav tam).

Slika 6: Hierarhija potreb po A. Maslowu.

Analizo potreb neposrednih deležnikov sem opravljala s sistematičnim beleženjem opazovanja
vedenj mladih na odprtih javnih površinah ter mladinskih uličnih delavcev_vk (zaznane
potrebe) ter z vprašanji vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih), vzorca B (mladinski_e
ulični_e delavci_vke MMU) ter beleženji poročanj mladinskih uličnih delavcev_vk MMU
neposredno po izvedeni ulični akciji (posredovane potrebe).
Preko beleženja sistematičnega opazovanja sem ugotovila, da:
-

-

-

-

35

Večina mladih na prizorišča ob petkih pride med 21.30 in 22.30 uro.
Večina mladih iz prizorišča odide med polnočjo in 1:30 uro naslednjega dne.
Moški pogosteje javno urinirajo kot ženske.
Javno uriniranje je pogostejše po času zaprtja dostopnih javnih sanitarij v
neposredni bližini lokacije druženja.
Javno uriniranje je pogostejše na Trnovski plaži in na ploščadi za
Maximarketom kot v Parku Zvezda in na delu Kongresnega trga.
Mladi na lokacijo s seboj prinesejo pijače. Več kot polovica skupin mladih,
prisotnih na odprtem javnem prostoru v času ulične akcije, s seboj prinese
alkoholne pijače.
Mladi za sedenje uporabljajo tla, ko so klopi zavzete. Sedijo na zelenih
površinah (Park Zvezda) ali stopnicah (Trnovska plaža). Za sedenje se
poslužujejo tudi ostale infrastrukture (npr. betonski stebri na robu Kongresnega
trga, podstolje spomenika na Kongresnem trgu in pri Sidru v parku Zvezda).
Mladi se pogovarjajo z mladinskimi uličnimi delavci Mreže Mlada ulica, v
Parku Zvezda se vključujejo tudi v aktivnosti, ki jih izvaja DrogArt ekipa
(Chillout kotiček).
Količina zbranih in ločevanih odpadkov je povezana z lokacijo postavitve
palačinkopeke in kible Mreže Mlada ulica ter lokacijo košev za smeti.
Kadar je količina zbranih in ločenih odpadkov po koncu akcije manjša, so
pogosto koši, ki so na terenu, polnejši.

Op. a.: V izvirniku »deficiency needs«.
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Večina mladih se pozitivno odzove na pristop mladinskih uličnih delavcev
Mreže Mlada ulica. Veliko jih košek sprejeme, nekateri ne, ker imajo s seboj
vrečo za odpadke (pridejo pripravljeni na to, da bodo za seboj pospravili).
Na lokacijah Kongresni trg, Park Zvezda in ploščad za Maximarketom ni
primernih zabojnikov za smeti, kamor bi Mreža Mlada ulica lahko odložila na
akciji zbrane odpadke, ali pa do njih nima dostopa.
Pri soočanju z nepredvidenimi ali s strani mladinske_ga ulične_ga delavke_ca
MMU zaznanimi stresnimi situacijami se ta večinoma posvetuje s preostalim
delom ekipe, preden na situacijo odreagira sam ali kdo drug izmed prisotnih na
ulični akciji.

Vzorec A (mladi na odprtih javnih prostorih) med svoje potrebe večinoma našteva: potrebe36
po druženju s prijatelji, po sprostitvi in zabavi, po dostopu do brezplačne pitne vode, po večjem
številu in razporeditvi sedalnih površin (klopic) in košev za smeti, namenskem prostoru za
mlade, kjer bi se nemoteno in nemoteč druge zadrževali, po glasbi, brezplačnih možnostih
preživljanja večernega prostega časa, čistejših javnih sanitarijah z daljšim obratovalnim časom.
Nekateri omenijo tudi infrastrukturno urejene točke v mestnem centru za srečanja (t. i. »meeting
points«), namenski prostor za grafitiranje, infrastrukturo, urejeno za razne aktivnosti (npr.
»slack-line«), primerno osvetljenost in območja brez kajenja in ločevanje odpadkov.
Mladinski_e ulični_e delavci_vke MMU so med svoje potrebe takoj po izvedeni akciji uličnega
dela poročali o potrebah po vodi in dostopu do pitne vode, po počitku, po ponovni vzpostavitvi
lastne higiene, skupinski refleksiji akcije, razbremenilnem pogovoru. Pogosto se pojavijo tudi
potrebe po uporabi sanitarij, po hrani, potreba po spanju ter potreba po varnem odhodu do
Zavoda Bob in kasneje domov. Pojavljajo se tudi potrebe logističnega tipa, npr. potreba po bolje
delujočih pripomočkih in orodjih za delo (kolesa, »palačinkopeka«, »kibla«, zavore, luči,
lopatica za palačinke, cev za plin, vžigalnik) ter potrebe po surovinah (plin, masa za palačinke,
čokoladni namaz, kokosovo maslo, mleti lešniki), ko jih je zmanjkalo ali so jih pozabili na
Zavodu Bob.
Vzorec B (mladinski_e ulični_e delavci_vke MMU) med svoje potrebe našteje: pridobivanje
novih znanj in izkušenj, strokovno spopolnjevanje, socialna sprejetost, sodelovanje in
vključenost, samoiniciativnost, višanje samozavesti pri delu na ulici, potrebo po preglednosti,
organiziranosti in poenostavljanju, potrebo po razvijanju lastne vztrajnosti. Omenjajo tudi
potrebe po ohranjanju odprtih javnih prostorov, dostopnih vsem, po spoštljivem medsebojnem
odnosu, po predajanju lastnega znanja sodelavcem in mladim, po varnosti pri delu, po aktivni
participaciji in občutku koristnosti. Izrisujeta se dve podskupini znoraj vzorca: del jih želi
predajati lastno znanje in izkušnje ter podpirati mladinske ulične delavce, del pa potrebuje več
praktičnega znanja, lastne izkušnje ter podporo pri mladinskem uličnem delu in sodelovanju v
delovnih skupinah. Podskupini sta vezani tudi na leto vključitve v Mrežo Mlada ulica ter v nivo
vključenosti posameznice_ka v delovanje Mreže Mlada ulica. Tisti, ki so vključeni dlje časa in
36

Bralko_ca na tem mestu seznanjam, da sem pri obdelavi raziskovalnega gradiva zaznala uporabo
dveh glagolov: »rabiti« in »potrebovati«. Glagol »rabiti« se navezuje na uporabo, kar nakazuje na
dejstvo, da uporabljamo nekaj, kar imamo. Glagol »potrebovati« nasprotno od tega nakazuje, da
nečesa nimamo, vendar potrebujemo. Skozi obdelavo in interpretacijo smiselno umeščam pogovorno
slovenščino v kontekst vprašanj. Na primer: na vprašanje »Kaj bi še potrebovali?« prejmem odgovor
»Rabili bi več klopic za sedet.« Razlagam si, da bi jih uporabljali, če bi bile na voljo, a niso; torej jih
potrebujejo.
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v več nivojev, imajo potrebo po predajanju znanj, izkušenj in nudenju podpore. Tisti, ki so
vključeni v manj nivojev, imajo potrebo po pridobivanju znanj in izkušenj ter po podpori pri
tem.
Za lažje razumevanje se poslužujem slikovnega prikaza ključnih potreb deležnikov
mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica na odprtih javnih prostorih.

Slika 7: Primeri potreb deležnikov mladinskega uličnega dela MMU glede na način
pridobivanja podatkov (zaznane potrebe, posredovane potrebe).
Zanimivo je, da tudi mlajši del mladih iz vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih) poroča
tudi o potrebah po sprejemanju: »Mi nočemo biti moteči, mi bi se radi samo družili in imeli
fajn. Pač ja, sej ko je alkohol zraven, si pol tudi glasen pa tko, sam najmanj kar je, lahko smeti
za sabo pospravmo, da nam ne vzamejo še tega,« ter priznavanju kot relevantnih akterjev v
socialni situaciji in sogovornikov z odločevalci: »Sam zato k sm mlad, še ne pomen, da ne znam
z lastno glavo razmišljat ane. […] Sej najlažji je govort, da smetimo in da razbijamo in
uničujemo pa da smo glasni. Sam to je zarad treh budal, k se najdejo, nas je pa tle čez 200, ane.
Pa nas noben nič ne vpraša, razen vas.« In: »Kdo bo pa hodu ke na neke sestanke pa to, oni to
po svoje delajo in več kt ne se tut po svoje odločjo. […] Men je čist kul, k lahk recimo tle teb
povem, kaj me mot pr vs, pa bo že takoj al pa najkasnej do naslednjič drgač. Pa sej Zoki37 tut
zrihta. Enkat. […] Ne pa, da se čaka.«
Iz zgornjega je razvidno, da se med deležniki pojavljajo tako fiziološke potrebe in potrebe po
varnosti, socialne potrebe in potrebe po ugledu. Potrebe po samoaktualizaciji se pojavljajo
predvsem med mladinskimi uličnimi delavci MMU iz vzorca B, vendar tudi pri posameznikih
Izraz »Zoki« se nanaša na župana Mestne občine Ljubljana, Zorana Jankovića. Intervjuvanec ga je
sam detektiral kot relevantnega odločevalca v dani situaciji.
37
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iz vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih), predvsem pri željah po sodelovanju v
aktivnostih, spreminjanju trenutne situacije, informiranju sovrstnikov, problematiziranju
druženja mladih na odprtih javnih prostorih ipd.
Iz fizioloških in socioloških potreb izhajajo tudi infrastrukturne potrebe (npr. žeja – dostop do
brezplačne pitne vode, uriniranje – dostop do urejenih javnih sanitarij, nemoteno zadrževanje
na odprtih javnih površinah, kjer tudi sami ne motijo preostalih – namenski odprti javni prostor
za mlade, brezplačne možnosti preživljanja večernega prostega časa).
Večina potreb se zgoščuje na nivojih potreb po ljubezni, pripadnosti in naklonjenosti (socialnih
potreb) in na nivoju potreb po ugledu (tudi v povezavi z samozavedanjem).

3. 3 Odgovori Mreže Mlada ulica na potrebe njenih neposrednih deležnikov
Pri raziskovanju odgovorov na potrebe vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih) sem se
srečala s takojšnimi odgovori na večinoma fiziološke potrebe: »Če sem lačna, si lahko grem do
tm iskat palačinko tut brez da prnesem smeti,« pa tudi socialne potrebe: »Z vami se je fajn
pogovarjat o tem, k vsaj poslušate in ns jemljete resno,« in potrebe po vključevanju v aktivnosti:
»Men je blo kul, k sm si lahk sam palačinko speku. Sam pol sm jih peku še za ostal folk. Un
tastar38 mi je kr pustu. Sm pozabu, kako mu je ime. Pa ful sva debatirala o nas, mladih, kok je
stanje slabo pa tko. Kr kul je, čeprav je star.« Pojavljajo se tudi potrebe v zvezi z odloženimi
odgovori na posredovane infrastrukturne potrebe: »Sm pisu na Facebook, tko k smo se zmenl,
pa ste pol res nekak zrihtal, da so WCji odprti dlje, sam škoda k sam do polnoči. Pa včas se kr
prej zapre, kadar je napisan,« in potrebe po prilagoditvah elementov dela MMU, da mladim
bolj ustreza: »Fora je bla v tem, k je ona alergična na oreščke. In pol, k smo se to tm pogovarjal,
sve to tut rekle ane. Naslednjič k smo bli spet zuni, so bli lešniki posebi. In še najboljša fora je
bla to, k je [ime mladinske ulične delavke] sabo prnesla svojo domačo marmelado. Res ste top.«
Ugotavljam, da so odgovori MMU na potrebe mladih iz vzorca A (mladi na odprtih javnih
prostorih):
 neposredni
in
situacijski
(brezplačno zagotavljanje palačink in
plastenk vode, dostopnost na ulici za
pogovor ali pomoč v situaciji, ki jim
predstavlja stisko ipd.);
 posredni (razvijanje in vzdrževanje
pozitivnega,
vključujočega,
odgovornega in sprejemajočega
odnosa do mladih, kritike vedenja (ne
osebnosti), spodbude k prevzemanju
odgovornosti
in
kritičnemu
razmisleku ter zagovorništvo in
predstavništvo mladih na polju
Slika 8: Klasifikacija odgovorov Mreže Mlada ulica na
mladinskega sektorja in v dialogu z
potrebe mladih, ki se družijo na javnih površinah.
Izraz »un tastar« se nanaša na dotičnega mladinskega uličnega delavca, s katerim je bil predhodno v
kontaktu. Predvidevam, da ga je intervjuvanec sam zaznal kot starega, starejšega od sebe.
38
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relevantnimi neposrednimi odločevalci).
Neposredni odgovori na potrebe so takojšnji, kratkoročni in večinoma znotraj poteka akcije,
torej vezani na situacije, v katerih so potrebe izražene. Posredni odgovori na potrebe so takojšnji
in odloženi, večinoma srednje in dolgoročni ter se odvijajo v času izvajanja ulične akcije in tudi
širše.
Mladinski ulični delavci MMU iz vzorca B menijo, da se MMU dobro odziva na potrebe svojih
neposrednih deležnikov. Menijo, da Mreža zagotavlja priložnost posameznikom in skupinam
posameznikov, različne poti in načine, da svoje potrebe izrazijo (skozi neformalni pogovor,
preko e-pošte, podelitev vsebine na sestankih delovnih skupin in na Osrčjih ter delovnomotivacijskih dnevih ipd.), ter zagotavlja okolje, kjer mladi lahko naredijo ali uveljavijo
spremembo. Med odgovori MMU na potrebe deležnikov so s strani mladinskih uličnih
delavcev_vk MMU iz vzorca B najbolj izpostavljeni:









Nehierarhičen način delovanja.
Sprotne prilagoditve in spremembe načina delovanja.
Prilagoditve in spremembe načina izvajanja mladinskih uličnih akcij.
Delitev dela, vlog in odgovornosti zanje.
Raznovrstne možnosti vključevanja v delovanje ali izvajanje aktivnosti.
Dopuščanje možnosti izključevanja iz delovanja ali izvajanja na željo posameznika.
Individualna podpora (npr. mentatorstvo) ali podpora v skupini (npr. delo v parih, tudi
pri za posameznika stresnih situacijah).
Usposabljanja novih mladinskih uličnih delavcev in samoizobraževanja na Osrčjih.

Redkeje se pojavijo tudi:









Ustvarjanje varnega učnega prostora za posameznika in njegovo vzdrževanje.
Transparentna komunikacija in načela učinkovitega in korektnega komuniciranja.
Skupne aktivnosti za skupino (npr. priprava na akcijo, aktivnosti za grajenje skupine,
aktivnosti za dvig energije, neformalna druženja, skupna kuhanja).
Zagotavljanje opreme in materialov za delovanje Mreže Mlada ulica na vseh nivojih.
Redno pregledovanje in popravljanje opreme za delo.
Prisotnost na terenu, ulici, v sektorju.
Dostopnost uniforme za vse mladinske ulične delavce za delo na ulični akciji (majica in
pulover s kapuco z logotipom MMU).
Redno plačilo za opravljeno delo itn.
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Slika 9: Klasifikacija odgovorov Mreže Mlada ulica na potrebe njenih mladinskih uličnih
delavcev.
Razdelila sem jih po naslednjih kategorijah: odgovori, zagotovljeni skozi način delovanja in
izvajanja aktivnosti Mreže Mlada ulica, skozi upoštevanja načel delovanja in Etičnega kodeksa
mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica, skozi možnosti in priložnosti za vključevanje,
skozi višanje strokovnosti, način komunikacije in komuniciranje, skupinske aktivnosti in
zagotavljanje opreme, materialov in plačila za delo mladinskih uličnih delavcev Mreže Mlada
ulica. Kategorije sem združila v naslednja področja: obstoj Mreže Mlada ulica, strokovni razvoj
in podpora mladinskim uličnim delavcem, komunikacija Mreže Mlada ulica, skupinske
aktivnosti in podporni materiali.
Večina jih je naštela odgovore, ki so vezani na skupino, ki ji pripadajo tudi sami. Manj
vprašanih je omenilo ali celo naštelo potrebe mladih, ki se družijo na odprtih javnih prostorih.
Do teh odgovorov se opredeljujejo dvoumno: »Zelo odvisno, koga se vpraša. Če se mlad zjasni
okoli svoje potrebe in nekaj naredi v tej smeri, ga na razne načine podpremo. Brez nič ni pa
nič. To, da mi namesto njih nekaj počnemo, jih ne nauči čisto nič, nimajo nobenega novega
uvida od tega.«
Do svojega dela so kritični: »Se mi zdi, da se odzovemo, ampak ne naredimo sami veliko v tej
smeri. Konkretno z lešniki v nutelli, ko je bilo izraženo, da zaradi alergij bi lahko bili posebej,
ampak se je kmalu nehalo ločevati čokolado in lešnike.« In: »Zmeraj sem pripravljena poslušati
in sem na voljo za pogovor, če je kdo v stiski in to rabi. Na primer, ko smo bili na NEXTivalu,
je prišel do mene fant, ki ima že celo življenje težave z zdravjem, prav tako je bil deležen nasilja
v družini. Za sabo je imel že nešteto operacij. Potreboval je pogovor in kakšen nasvet oziroma
mnenje. […] Če pa gledamo na celo skupino, pa ne morem ravno reči, saj eni vstopamo k
drugim s konceptom »mi« in »naše, skupno«, še vedno pa smo doživeti kot »mi« in »oni«.«

- 49 -

Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji

Maruša Gajić

Izpostavljajo, da obstajajo omejitve in da je učinkovitost dosega odgovorov težko merljiva: »Ja
že zarad načela MMU, da se nič ne vsiljuje in se podpira aktivno participacijo. Lahko jih gremo
obveščat, informirat, animirat, se pogovarjat z njimi; spremembo mora pa narediti vsak sam.«
In: »To je zelo težko objektivno izmeriti. Ni to tako, da samo prešteješ, kot vreče, mlade, smeti,
razdeljene palačinke. Tako je, kot pri zmanjševanju tveganj – kdo ve, kaj bi se zgodilo, če nas
takrat ne bi bilo tam in ne bi delali tako, kot delamo.« Pojavi se tudi mnenje, da so od
odgovarjanja na potrebe mladih, ki se družijo na odprtih javnih površinah, velikokrat
pomembnejši cilji projekta MMU in z njimi povezane potrebe mladinskih uličnih delavcev:
»[…] Je pa res, da se ne poglabljamo toliko aktivno v potrebe te ciljne skupine. Bolj na to, kaj
mi potrebujemo, da bomo dosegli cilje projekta.«

3. 4 Vključevanje neposrednih deležnikov mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica
na odprtih javnih prostorih
Pri raziskovanju vključevanja neposrednih deležnikov mladinskega uličnega dela MMU sem
se osredotočala na vrste in področja vključevanja (tj. kako in kje se deležniki vključujejo) ter
na orodja in tehnike in načine vključevanja (s čim se deležniki vključujejo, s čim jih vključuje
MMU).
Vključevanje ali participacija pomeni »aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o
katerikoli zadevi (tudi širše v političnem prostoru), ki zadevajo oblikovanje družbe, v kateri
živimo« (»Participacija mladih«, 2011). Mreža Mlada ulica mednje, poleg sodelovanja pri
sprejemanju odločitev, vključuje tudi sodelovanje pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in
ovrednotenju sprememb, ki jih odločitve prinesejo (»Vloga za javni razpis v mladinskem
sektorju 2016– sklop B: Mreženje nepridobitnih organizacij v MOL«, 2015). Gre za neke vrste
fuzijo socialne participacije, ki je širša od politične in »[z]aobjema socialne oblike delovanja,
ki so le posredno povezane s političnimi vprašanji« (Kuhar, 2011, str. 78), in kulturne
participacije, »ki se izraža v mladinski kulturi in življenjskih stilih« (prav tam, str. 80).
Pri razčlenjevanju participacije sem si pomagala z lestvico participacije, ki jo je leta 1992 razvil
Roger Hart (Kuhar, 2011; Praprotnik in Beočanin, 2012), ter z osmimi ravnmi državljanske
moči avtorice Sherry Arnstein (1969 v Cepin, 2009a). Oba avtorja teorij govorita o kontinuumu
vključevanja mladih v aktivnosti, z neparticipacijo (manipulacijo, dekoracijo, žetončkanjem,
terapijo) na eni strani in popolno avtonomijo na drugi strani (deljene odločitve v projektih s
strani mladih, državljanski nadzor, »odločanje o pomembnih vidikih življenja« (Cepin, 2009a,
str. 21)).

3. 4. 1 Vrste in področja vključevanja deležnikov Mreže Mlada ulica
Veliko mladih iz vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih) svojega sodelovanja v ulični
akciji ne zaznava kot vključevanja. Pod tem pojmom razumejo višje nivoje participacije, npr.
deljene odločitve v projektih na pobudo odraslih ali njih samih, vodenje projekta: »Medve se
ne [vključujeva]. Niti ne poznava. Je pa kul ideja, dopovedat folku, da je plac od nas vseh, od
skupnosti in d če naujo pospravl bo ostal, te palačinke pa koši za smeti. Sam me itak zmer
pospravmo za sabo. To folk pusti, k se preveč napije, pa tamali […] sej tut če jim rečeš, nč ne
pomaga, boli jih k*.« In: »Ja men se ne zdi glih [vključevanje], ok, pač vzameš ta vedro, ampak
se mi ne zdi to glih nek velk del, da bi blo to vključevanje. To je bolj, kot da si ti tist, k boš to
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naredu, ane, pa da boš s tem še druge osvešču. Če bi šla js govort še drugim o tem, pa govorila
– ja, dejte ne metat stvari po parku, pač s tem bi se js bl počutla, k da neki delam, kokr pa da
samo lambar vzamem pa pospravm za sabo.« Večina jih pravi, da sodelujejo v mladinski ulični
akciji kot prejemniki informacij ter uporabniki materialov, ki jim jih mladinski ulični delavci
MMU nudijo (npr. koška za odpadke): »[…] koše zmer vzamemo, tut če mamo vrečke. K vrečka
se strga. Enkat ga nismo nazaj nesl, k so pršli murjaki, pa smo mogl spizdit. Pa po palačinke
gremo. Nutella bi mogla bit tut brez lešnikov. Je boljša. To smo povedal in napisal na FB. Pa
marmelada bi bla tut kul. Najbl top bi bli pa čevapčiči. Sam je drago. Smo tut lajkal na FB. O
tem se pa lih ne pogovarjamo med sabo. Je pa kul, da ste vi tle in merkate na prostor. No, mi
skupi.« Obenem menijo, da se iz mladinske ulične akcije ne izključujejo, saj se z mladinskimi
uličnimi delavci_kami pogovarjajo, jih poslušajo (pri animaciji) in upoštevajo, jim zaupajo
svoje stiske, jih prosijo za pomoč v različnih situacijah: »Pa zanimivi ste za debatirat. Zmer
prjazni. Na začetku smo misll, da bote težil, zdej je pa kr kul, d ste tle.« Z njimi delijo tudi svoja
mnenja in podajajo svoje povratne informacije. Veliko jih na tem mestu omeni tudi
pospravljanje za seboj, pomirjanje lastnih prijateljev, kadar so preglasni ali moteči za okolico,
in ločevanje odpadkov.
Skozi sistematično opazovanje in beleženje vključevanja te skupine deležnikov sem zaznala
tudi peko palačink zase in za ostale deležnike projekta, nagovarjanje lokacijsko sosednjih
skupin k zbiranju za seboj puščenih odpadkov ter pospravljanje odpadkov in prostora za
drugimi in pomoč mladinskim uličnim delavcem_kam na koncu ulične akcije (iskanje
»zapuščenih koškov«, pomoč mladinskim uličnim delavcem_kam MMU pri odnašanju vreč
smeti z zbranimi odpadki med in po zaključku ulične akcije).
Mladinski_e ulični_e delavci_vke MMU iz vzorca B zase trdijo, da so vključeni v MMU toliko,
kolikor si vsak zase želi. Vključujejo se medsebojno, na različnih ravneh delovanja MMU in z
različno intenziteto, ki jo povezujejo tako z lastnim interesom za določeno področje
vključevanja, kot tudi z lastno časovno razpoložljivostjo v danem obdobju ter ontološkim
angažmajem39 zanj. Na določenih nivojih se iz delovanja in aktivnosti MMU tudi izključujejo,
kar pa jim MMU zaradi načina delovanja dopušča. Zase pravijo, da se vključujejo skozi:





načrtovanje, vodenje, izvajanje, reflektiranje in evalvacijo mladinskega uličnega dela
na akcijah s prevzemanjem različnih horizentalnih in vertikalnih vlog40;
načrtovanje, vodenje, izvajanje in udeležbo aktivnosti za skupine (npr. aktivnosti za
dvig energije, aktivnosti za gradnjo skupine, »suhe vaje« nagovora pred akcijami, igro
vlog);
načrtovanje, vodenje, izvajanje, aktivno soustvarjanje in udeležbo na sestankih delovnih
skupin in mesečnih Osrčij preko prevzemanja različnih vlog41 ter prevzemanje in
opravljanje delovnih nalog in opravil;

»Ontološki angažma preprosto pomeni sprejetje otrokovih potreb in interesov kot izhodišča
pedagoškega dialoga, ki je sicer asimetričen, a enakovredno vključuje odraslega in otroka.« (Kroflič,
2013, str. 55)
40
Spomnimo: Vertikalne vloge se nanašajo na organizacijsko izpeljavo akcije: moderator akcije,
poročevalec, logistik, fotograf. Horizentalne vloge pokrivajo delitev aktivnosti na terenu samem:
koškarji, palačinkopek, moderator pri palačinkopeki (Mreža Mlada ulica, 2014).
41
Spomnimo: dežurni_a, vodja dela v delovni skupini ali na Osrčju, logistik_čarka, poročevalec_ka,
ekipa za kosilo na Osrčjih
39
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načrtovanje, vodenje, izvajanje, reflektiranje in evalvacijo usposabljanja novih
mladinskih uličnih delavcev;
izražanje lastnih potreb in zagotavljanje odgovorov nanje znotraj mentatorstva (kjer je
mentator oseba, ki je dlje časa v MMU in nudi podporo, in mentatoriranec tisti, ki pri
vstopu potrebuje različne vrste podpore) ter znotraj celotnega delovanja MMU (skladno
z načeli delovanja MMU).

Ti izsledki se skladajo tudi z sistematičnim beleženjem opazovanja mladinskih uličnih delavcev
na uličnih akcijah. Mladinski_e ulični_e delavci_vke MMU so sodelovalni, med seboj si nudijo
podporo (npr. skupaj opravijo »suho vajo« animacijskega nagovora za mlade, koškarja hodita
v paru), podajajo predloge in/ali se nanje odzivajo, dosledno upoštevajo interese in potrebe
deležnikov ter delujejo v korist vseh prisotnih na terenu.
Tudi vodji projekta pravita, da neposredne deležnike vključujejo v vse nivoje projekta,
predvsem tja, kamor si želijo sami. Poudarjata možnost prehajanja med skupinama deležnikov:
»No, Mreža Mlada ulica ima danes v svojih vrstah aktivne mlade, ki so nas spoznali na terenu
pri našem delu.«
Med vrstami vključevanja v MMU ločujem dva kriterija – glede na pogostost in intenzivnost.
1. Med prvimi zaznavam tri vrste vključevanja: enkratno, ponavljajoče se (občasno) in
redno vključevanje.
2. Med drugimi se pojavlja kontinuum med poloma intenzivno (ki je bolj značilen za
mladinske ulične delavce) in neintenzivno (ki je bolj značilno za mlade, ki se dužijo na
javnih površinah).
Področja, na katerih se deležniki vključujejo, prav tako sestavljata dva kriterija:
1. Prvi kriterij področja ločuje glede na naravo oziroma okvir dela – a) področja
izveninstitucionalnega vključevanja (značilen za mlade, ki se družijo na javnih
površinah, deloma tudi za mladinske ulične delavce_vke), b) področja
polinstitucionalnega vključevanja (značilen za oba vzorca, vendar bolj za mladinske
ulične delavce_vke MMU) in c) področja institucionalnega vključevanja (značilen
večinoma za mladinske ulične delavce_vke MMU).
2. Drugi kriterij področja ločuje glede na vsebino delovanja MMU – a) delo v delovnih
skupinah in prostovoljsko delo na Osrčjih in na delovno-motivacijskih dnevih MMU;
b) usposabljanje mladinskih uličnih delavcev_vk MMU; c) mentatorstvo (ki je značilno
za mladinske ulične delavce_vke MMU); č) ulične akcije (kamor se vključujeta obe
skupini deležnikov).

3. 4. 2 Orodja in tehnike vključevanja deležnikov Mreže Mlada ulica
Petra Pucelj Lukan (2011) pravi, da je »[metoda] kot sistem […] tista, pri kateri mladinski
voditelji in delavci s svojim načinom dela oziroma celostnim pristopom uresničujejo cilje
(poslanstvo) organizacije« (str. 107). Navaja tudi metodo dela kot orodje, ki je sestavljeno iz
načrtovanih aktivnosti in dejavnosti, torej je »sredstvo za dosego cilja« (prav tam). Podobno jo
opiše tudi Muršec (2014), ki pravi, da gre pri metodi za načrtovan postopek za uresničitev ciljev
»znotraj določene znanosti oz. področja« (str. 256). Tehnika je »urejen, ustaljen način, postopek
opravljanja kakega dela, dejavnosti« (Pucelj Lukan, 2011, str. 108).
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Opredelitev orodij in tehnik vključevanja v MMU mladinski_e ulični_e delavci_vke zapišejo
dokaj enotno, ne glede na »staž«, ki ga imajo v MMU. Med orodji in tehnikami naštevajo
slednje:






















neposrednost kontakta z mladimi na ulici, aktiven pristop;
»triggerji« – koši, palačinke;
animiranje mladih za sodelovanje, za spremembe vedenja;
informiranje mladih o projektu MMU;
osveščanje mladih o odgovorni souporabi javnih prostorov;
osveščanje mladih o zmanjševanju škode pri uporabi psihoaktivnih substanc;
osveščanje mladih o vrstniškem nasilju in nižanju njegove pojavnosti;
metoda Annoying Softness42;
krepitev kompetenc za suverenejši vstop na trg dela;
aktivno poslušanje (medsebojno in mladih na odprtih javnih prostorih);
podajanje in sprejemanje konstruktivnih povratnih informacij;
sokreacija kvalitetnega preživljanja prostega časa na odprtih javnih prostorih;
diskusije in sprotno soočanje s situacijami;
sestanki in delitev odgovornosti;
mreženje z drugimi posamezniki iz MMU;
mreženje z drugimi organizacijami (lokalno, nacionalno, mednarodno);
marketing – sestavljanje in pisanje člankov, prispevkov, spletna stran in socialno
omrežje Facebook;
skupno organiziranje dela – delitev vlog, nalog;
uporaba spletnih orodij kot medija;
uporaba spletnih orodij za transparentno, efektivnejšo komunikacijo;
aktivnosti za skupino (dvig energije, gradnja skupine, sprostitev, poživitev).

Vodji k slednjim dodajata še:



spodbujanje k izražanju potreb in podajanju predlogov;
spodbujanje k vključevanju v projektne aktivnosti na vseh nivojih.

Op.a.: Je metoda neposrednega uličnega kontakta s posameznikom_co. Učinkovito uvaja pozitivne
spremembe vedenja in/ali mišljenja posameznikov in animira za aktivno družbeno delovanje. Aplicira
na naslednja področja: a) prepoznavanje posameznikovih lastnih zmožnosti za uvajanje sprememb, b)
spodbudi spremembe vedenja in/ali mišljenja v danem času in prostoru – vedenje in/ali mišljenje je
modificirano v bolj konstruktivno in socialno sprejeto obliko, kar zagotavlja večjo možnost socialne
vključenosti, c) refleksijo napravljene oziroma dosežene spremembe – pripis pomena spremembam, ki
jih je mladostnik sprejel, ker le tako te postanejo del njega, tako se vedenje ali mišljenje utrdi v
vedenjske in/ali miselne vzorce, č) konkreten prenos spremembe v mladostnikov vsakdanjik (odgovori
na vprašanja zakaj, kako in kdaj bom spremembo vnesel v vsakdanjik) ter d) spodbudi zavedanje o
možnosti soustvarjanja lokalnega okolja. (»Prijavni obrazec javnega razpisa za sofinanciranje
projektov za leto 2015 in programov za obdobje 2015 do 2017 na področju mladinskega sektorja v
Mestni občini Ljubljana v sklopu A: Lokalne mladinske aktivnosti«, 2014).
42
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Mreža Mlada ulica pri svojem delu uporablja metodologiji43 projektnega dela in mladinskega
uličnega dela.
Iz zgornjega razberemo, da so metode za vključevanje deležnikov MMU participatorne in
obzervacijske. Slednje imajo nižji prag in dosegajo na kontinuumu participacije nižjo
vključenost deležnikov kot prve, vendar so potrebne z vidika izkustvenega učenja, učenja z
delom in metodami neformalnega izobraževanja, ki jih znotraj metodologij MMU pri delu
uporablja. Večina uporabljenih metod je participatornih, kar se sklada tudi z načeli mladinskega
uličnega dela MMU.
Uporabljajo metode, primerne za vse faze delovanja skupine, predvsem za neposredne
deležnike iz vzorca B, mladinske ulične delavce_vke MMU. Izbira teh je pogojena z
izkušenostjo posameznika, ki prevzema vodenje ali moderiranje, fasilitiranje določenega sklopa
aktivnosti ter faze, v kateri je skupina, s katero deluje; z dinamiko procesov ali konkretnega
dogodka ter značilnosti posameznikov in skupine, ki se vključujejo. Med tehnikami in orodji
so to aktivnosti za spoznavanje in povezovanje skupine, aktivnosti za gradnjo skupine, sestanki
delovnih skupin – vodenje, poročanje ter podporne aktivnosti. Podobno velja za usposabljanje
uličnih delavcev MMU, Osrčja in akcije mladinskega uličnega dela MMU, znotraj katerih
deležniki prevzemajo različne vloge in naloge ter odgovornost zanje, simulacije, reflektiranje
in evalvacije.
Glede na vsebino metode deležniki uporabljajo tako metode seznanjanja s področjem (npr.
neposreden kontakt, animiranje, informiranje, osveščanje) kot tudi metode globinske obravnave
poljubnih in načrtovanih tem (dialoška tehnika, Annoying Softness, aktivno poslušanje,
sprejemanje in podajanje povratnih informacij, uporaba konstruktivne komunikacije, diskusije,
delitev odgovornosti, sprejemanje odločitev).
Glede na trajanje metod uporabljajo kratke in dolge metode. Te so obenem lahko tudi enkratne,
ponavljajoče se in stalne. Na primer: določena aktivnost za gradnjo skupine se lahko uporabi s
tem namenom, ob drugi priložnosti pa lahko le-ta postane skupinska igra vlog ali pa aktivnost
za dvig energije. Odvisno je, kateri cilj zasledujejo mladinski_e ulični_e delavci_ke.
Glede na cilje in namene metod ter uporabljene tehnike in orodja vključevanja deležnikov lahko
pri Mreži mlada ulica ločimo metode:







neformalnega in priložnostnega učenja in pridobivanja izkušenj (npr. učenje z delom,
dialoško učenje, iskustveno učenje);
za osebno rast (npr. refleksija, krepitev kompetenc za suverenejši vstop na trg dela,
evalvacija);
za iskanje in ustvarjanje rešitev (npr. viharjenje možganov, zmajevo sanjarjenje, odprti
prostor, diskusije, moderiranje, fasilitiranje, izkustvene tehnike, tehnike gledališča
zatiranih);
povezovanja (aktivnosti za gradnjo skupine, kosila na Osrčjih in delavno-motivacijskih
dnevih ter neformalna druženja);
za procesno podporo mladim pri doseganju individualnih in družbenih sprememb
(dialoške tehnike, Annoying Softness, tehnike gledališča zatiranih idr.);

S. Muršec (2014) pojem metodologija opredeli z dveh vidikov: a) z vidika sistema načel in pravil, ki
analizirajo prakso ter b) kot epistemološko jedro, znanstveno osnovo in razvijanje metod z namenom
oblikovanja temeljev za ustvarjanje novih metod ali študijo obstoječih.
43
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za popestritev dela (aktivnosti za dvig energije, aktivnosti za sprostitev, neformalno
druženje).

Metode so prilagojene tudi glede na prostor, kjer se izvajajo. Mreža Mlada ulica uporablja tako
notranje prostore, kot tudi odprte javne prostore. Ti prostori so majhni, srednji in veliki, z visoko
ali nizko fluktuacijo mladih. Primer je simulacija mladinske ulične akcije MMU v velikem
notranjem prostoru, ki jo izvaja namenska skupina mladih (ni fluktuacije) in izvedba
terenskega, izveninstitucionalnega dela mladinske ulične akcije MMU na odprtem javnem
prostoru, kjer se mladi zadržujejo in prehajajo (fluktuacija mladih je srednje visoka).

3. 5 Vloga in doprinos organizacij v Mreži Mlada ulica (v letu 2015)
Kot je zapisano že v teoretičnem delu pričujočega magistrskega dela, je MMU izvedla
prenekatero spremembo, tudi v svoji strukturi in v načinu delovanja. Skladno s tem sO se med
leti 2012 in 2017 spreminjali tudi vključenost, vloge in doprinosi mrežnih organizacij.
Največja sprememba delovanja MMU se je zgodila v letu 2014: »»Vključujejo se različno.
Predvsem je največja sprememba nastala iz leta 2013 v leto 2014, ko je MMU zares postala
nehierarhična. V začetku smo še imeli »predstaviniki organizacij« in vodje v projektu, no vodja
izobraževanja, vodja uličnega dela in vodja projekta, sestanke, kjer smo razmišljali tudi o vlogi
posamezne ogranizacije in doprinosu le-te.«
Mreža Mlada ulica je takrat iz hierarhične zasnove vodenja in izvajanja prešla na plenarno,
nehierarhično strukturo: »Smo zasnovali mesečne sestanke, imenovane Osrčja, ki so obvezna
za vse MMU-jevce, hkrati pa je nujno, da ima vsaka organizacija tudi svojega predstavnika v
MMU-ju […] Tako naj bi vsaka organizacija »prispevala« posameznike, ki so aktivni v vseh
nivojih delovanja mreže.«
Mrežne organizacije MMU so iz aktivne vloge prešle v pasivnejšo, hkrati pa so na moči v
soustvarjanju MMU pridobili posamezniki, neposredni deležniki: »Menim, da smo tako, ko
sedimo skupaj na Osrčju, vsi mi MMU-jevci, ki nam je pomembno zagotavljati pogoje za
druženje mladih na javnih površinah, prej kot posamezniki iz Boba, Transformatorja, DrogArta
in tako dalje.« Mreža je s tem dokazala, da se zaveda, da »so za vsako mrežo ključnega pomena
posamezniki« (Bejek, 2010, str 162) kot viri za delovanje mreže ter kot medosebne povezave.
Mladi iz vzorca A niso seznanjeni z vsemi organizacijami, ki tvorijo MMU. Veliko jih kot
organizacijo pojmuje MMU samo: »Iz katere organizacije si rekla da si?« in »[…] ja mislim,
da je ta organizacija čist kul tko, kt je. Te koši pa palačinke so super, karkoli več bi blo že
posiljeno.«
Vlogo doživljajo kot izrazito izvajalsko, doprinos organizacij enačijo z doprinosom MMU, ki
ga opisujejo kot možnost prostočasnih aktivnosti na odprtih javnih površinah ob petkih zvečer:
»Da se nekej dogaja, da ni čist prazno v tej Ljubljani,« in ozaveščanje deležnikov o odgovorni
souporabi javnih površin in kvalitetnem preživljanju prostega časa: »Ja, tut to je ena možnost,
da se ne puščajo smeti pa to.[…] Sej ne rabmo sam pit, ane?« in skrbi za okolje in soljudi: »Ja,
organizacija, ki ozavešča o skrbi za okolje pa mlade, da se ne obnašajo kot huligani večino
časa,« ter vlogo relevantnega sogovornika: »Vi ns poslušate, z vami se da pogovarjat, k nas
resno vzamete. […] pa ne ostane samo pri besedah, tut nardi se kej.«

- 55 -

Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji

Maruša Gajić

Mladinski ulični delavci MMU iz vzorca B Mrežo Mlada ulica doživljajo kot skupen konstrukt,
ki je odvisen od dela in delovanja posameznikov. Organizacijam pripišejo vloge formalnega
dela MMU ter aktivnega dela MMU s svojimi člani. Vloge koordinatorja izrecno ne
izpostavljajo, povedo pa, da je Zavod Bob »ključni akter« v MMU. Tudi doprinosa posameznih
organizacij ne opredelijo. MMU doživljajo celostno, kot njen doprinos pa predvsem
individualne prvine (kaj je omogočila, doprinesla njim samim – npr. izkušnje, znanje,
strokovnost, višanje samozavesti, izhod iz cone udobja) in doprinos MMU družbi (kaj MMU
omogoča in doprinaša v področje mladinskega uličnega dela, mladinskega sektorja, mladim v
Ljubljani ipd.).
Po mnenju vodij projekta iz vzorca C so posamezne organizacije v letu 2015 nosile vloge:





formalnega dela MMU;
koordinatorja MMU;
aktivnega dela MMU s svojimi člani v delovnih skupinah;
podpornega dela MMU.

Med doprinosi, ki so jih posamezne organizacije opravile znotraj MMU, izpostavljata:










formalno zagotavljanje osnovnih pogojev za pridobitev sredstev;
koordinacija delovanja MMU;
vzpostavitev odnosne, infrastrukturne, vsebinske platforme MMU;
javna podpora in zagovorništvo MMU;
olajšanje komunikacije z relevantnimi odločevalci in financerjem MMU;
udejanjanje tehnik gledališča zatiranih;
bazen novih strokovnih sodelavcev, animacija in informiranje;
strokovno znanje iz področja delovanja posamezne organizacije;
različne vrste podpore MMU.

Posamezno organizacijo prepoznavata kot nosilko ene ali več vlog, enako velja tudi za
doprinose znotraj različnih vlog.

3. 6 Možne izboljšave mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica
Holmen in Jirström (2010 v Bejek, 2010) med predpogoji za uspešno mreženje med drugim
omenita, da »[m]reža ne nastane čez noč in potrebuje pet do sedem let, da se utrdi« (prav tam,
str. 164). Mreža Mlada ulica je, vključno s svojim pilotnim projektom, s koncem leta 2016
vstopila v svoje peto leto delovanja.
Mladi iz vzorca A (mladi na odprtih javnih prostorih) med izboljšavami dela MMU vidijo
možnosti in podajajo ideje, vezane predvsem na prvine izvajanja uličnih akcij MMU. Med
drugim predlagajo uporabo več lokacij: »[…]mogoč pejte še na Kongresca delat. Tm je tut kr
folka, k ga pije pa smeti, čeprou so koši. Tm, okol Sidra, je zmer gužva, zto se tm nkol ne dobimo.
Sam dons je tut tle gužva,« in: »Jah še kak Tivoli, tm pr slikah44, pa tanova Plaža45 pa tko,«
ulične akcije tudi ob drugih dnevih in poznejši zaključek ulične akcije MMU; atraktivnejše
Op. a.: Jakopičevo sprehajališče v Parku Tivoli v Ljubljani.
Op.a.: Ob Ljubljanici, med Kongresnim trgom in Trnovskim pristanom, v bližini gostinskega obrata
Zlata ladjica.
44
45
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dogajanje (npr. glasba, različni preformansi) in več nastavkov za priložnosti vključevanja
deležnikov iz odprtih javnih prostorov: »Mogoče, če bi mel še kej druzga zraven […] jah ne
vem, neki tko, da bi se lahko bolj vključli, da bi mel mi tut priložnost neki delat zraven.«
Mladi iz vzorca B (mladniski ulični delavci_vke MMU) kot možnosti za izboljšavo MMU
navajajo ideje za področja delovanja na terenu (ki so večinoma logistične narave, v smeri
optimizacije uličnega dela, manj je vsebinskih predlogov): »Material – ah vedno se kaj najde
(ta špohtl je že slab, maslo se strdi, rabimo rokavice, rabimo to in ono), vendar nič resnega,
kar ni možno rešiti, če izrazim svojo potrebo, najdem 'zaveznike' in gremo v akcijo,« za področje
delovanja delovnih skupin, vendar večinoma usmerjeno na lastno pripravo, delovanje in
odzivanje (več samoniciativnosti, več poglabljanja, aktivnejša vloga, delo na svojih šibkih
točkah): »Pogrešam izzive, vendar se ne zangažiram, da bi sama kaj naredila v tej smeri,« nekaj
tudi v smeri poenostavitev dela in delovanja: »Imamo zelo strukturirano delo, kar lahko včasih
pomeni za nekoga zunanjega, novega oviro za vključitev (saj še sami včasih ne znamo slediti
vsem okvirčkom, ki smo si jih postavili).« Slaba polovica jih navaja tudi izboljšave skozi večji
poudarek mreženja in sodelovanja med sorodnimi organizacijami, manjko aktivnih članov
večih delovnih skupin in predstavnikov vseh organizacij na Osrčjih, zmanjšanje osipa po
usposabljanju za mladinske ulične delavce_vke MMU in boljšo komunikacijo z
infrastrukturnimi podjetji (npr. Snaga).
Vodji slednjim pridodajata še večjo informiranost širše javnosti in mladih o dogajanju, več
sodelovanja in dialoga s posrednimi deležniki projekta MMU, informiranje mladinskega
sektorja o novih pristopih dela z mladimi. Zdi se jima vredno omeniti, da: »kar se slednjih tiče,
do tega ne bo prišlo, dokler ne bo pravega interesa, smiselnosti za sodelovanje in seveda
človeških in finančnih kapacitet za realizacijo sprememb«.

4 Ugotovitve in zaključki raziskave
Raziskovanje mladinskega uličnega dela MMU je prineslo ugotovitve, da je le-ta močno vpeta
v svoj socialni kontekst in ima mnogo različnih deležnikov. Analiza potreb njenih neposrednih
deležnikov ugotavlja, da se večina potreb zgoščuje na nivoju socialnih potreb in na nivoju
potreb po ugledu v povezavi s samozavedanjem. Odgovore MMU na potrebe njenih
neposrednih deležnikov sem klasificirala v štiri področja: obstoj Mreže Mlada ulica, strokovni
razvoj in podpora mladinskim uličnim delavcem_kam MMU, komunikacija MMU, skupinske
aktivnosti in podporni materiali. Neposredni deležniki mladinskega uličnega dela MMU so v
delovanje MMU vključeni samoiniciativno, v vse ravni delovanja. Mladinski ulični delavci
MMU so bolj participirani kot mladi, ki se družijo na odprtih javnih prostorih v času izvajanja
ulične akcije MMU. Pri svojem delu MMU uporablja različna orodja in tehnike vključevanja
svojih neposrednih deležnikov. Vloge mrežnih organizacij MMU se navezujejo na formalni del,
aktivni del, podporni del in koordinacijo MMU, doprinosi so vezani na vlogo organizacije, pri
čemer je lahko posamezna mrežna organizacija nosilka večih vlog hkrati. Mreži Mlada ulica
živost in življenjskost omogočajo sodelovalnost, iskanje različnih sinergij, odprtost, fluidnost
kadra in način delovanja, kar lahko sklepamo glede na posredovane potrebe neposrednih
deležnikov in odgovorov MMU nanje.
Deležniki mladinskega uličnega dela MMU na odprtih javnih prostorih so primarno mladi, ki
se v času izvajanja ulične akcije na lokaciji zadržujejo, in mladinski_e ulični_e delavci_vke
MMU. Obenem med sekundarne deležnike zagotovo spadajo tudi prebivalci okolice, kjer se
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akcija izvaja, policisti, ki so v tem času na dolžnosti, ter naključni mimoidoči. MMU mladinsko
ulično delo izvaja znotraj mladinskega sektorja v sferi civilne družbe, vendar detekcija njenih
deležnikov nakazuje tudi medsektorsko (so)delovanje, kar jo vpenja v delovanje v civilni sferi
s prehajanji v sfero države (»k javnemu«). Hkrati deležnikom nudi podporo pri prenašanju
lastnih kompetenc na sfere trga, skupnosti in države (preko dialoga z relevantnimi odločevalci).
Med neposrednimi deležniki se pojavljajo različne vrste potreb, od fizioloških do
samoaktualizacijskih in tudi infrastrukturnih.
Iz raziskanega lahko zaključim, da je Mreža Mlada ulica dovzetna za potrebe svojih deležnikov
in se nanje v večji meri hitro odziva. Odgovori Mreže Mlada ulica na potrebe njenih deležnikov
so različni glede na časovno komponento (takojšen, odložen), ročnost vpliva in namena
odgovora (kratkoročen, srednjeročen, dolgoročen), glede na vrsto aktivnosti oziroma dela
(znotraj poteka akcije, v času delovnih skupin in Osrčja, širše) ter glede na naravo izražene
potrebe (fiziološka, socialna, infrastrukturna, zagovorniška itn.).
Mreža Mlada ulica je participativen konstrukt s plenarno strukturo in kot taka vključujoča do
svojih deležnikov, vendar le do te mere, kjer svoje vključevanje zaznavajo in reflektirajo ti
sami. Ob raziskovanju sem prišla do ugotovitev, da so mladinski_e ulični_e delavci_vke vzorca
B v MMU vključeni na zgornjem delu kontinuuma participacije, saj pogosto izražajo svoja
mnenja, sodelujejo pri odločitvah v MMU ter se odločajo in izbirajo sami, upoštevajoč načela
delovanja MMU. Participirajo ponavljajoče se in redno, v vsakem od okvirjev, večinoma v treh
ali štirih vsebinskih področjih delovanja MMU. Njihova participacija (ali ne-participacija) je v
skladu z načeli delovanja MMU vedno samoiniciativna. Za mlade, ki se družijo na odprtih
javnih prostorih iz vzorca A, kljub deklariranju nevključevanja lahko iz intervjujev razberemo,
da participirajo na področju akcije mladinskega uličnega dela MMU, navadno enkratno ali
občasno, v večini izveninstitucionalno, samoiniciativno ali po animacijskem nagovoru
mladinskih uličnih delavcev_vk MMU. Njihova pozicija participacije je na kontinuumu v
sredini – zastopajo jih vrstniške organizacije, hkrati izražajo svoje mnenje, redkokdo izmed njih
pa tudi aktivno sodeluje pri odločitvah.
Pri raziskovanju vlog in doprinosa sestavnih organizacij MMU sem ugotovila, da MMU ni
povsem tipičen primer mreženja NVO, ki bi bila nagnjena k ekskluzivnosti (Bejek, 2010). V
ospredje nemreč postavljajo opolnomočenega posameznika, ki prevzema odgovornost in
aktivno participira v vseh nivojih delovanja, ne glede na to, ali prihaja posameznik iz mrežne
organizacije MMU ali ne. Po rezultatih sodeč MMU predstavlja nadgradnjo vseh svojih
mrežnih organizacij, obenem pa presega omejene prakse posameznih mrežnih organizacij s sebi
lastno prakso mladinskega uličnega dela.
Med vlogami organizacij v MMU lahko razločim 4 tipe, vezane na formalni del, podporni del,
aktivni del in koordinatorstvo. Angažma nosilk (samo) formalnega dela je bistveno manjši od
angažmaja nosilca vloge koordinatorja. Določena organizacija je lahko nosilka večih vlog
hkrati. Doprinose organizacij bi lahko razdelili med različne tipe podpornega delovanja, bodisi
na nivoju formalnega zagotavljanja pogojev za MMU, (potencialno) kadrovsko podporo,
podporno platformo za delo, strokovno podporo in javno podporo. Pri tem zaključku je
potrebno imeti v mislih, da so vloge in doprinosi organizacij le delno raziskani; gre namreč za
mnenja in doživljanja neposrednih deležnikov in vodij projekta. To obenem predstavlja tudi
omejitev raziskave. Da bi dobili celostnejši vpogled v ta dva raziskovana področja, bi lahko
preučila tudi zaznave ostalih mrežnih organizacij preko njihovih kontaktnih oseb.
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Na vprašanje, kako se lahko mladinsko ulično delo MMU izboljša, sem dobila različne
odgovore. Odgovori se med vzorci predvidoma razlikujejo, saj jih posamezniki_ce iz vsakega
od vzorcev dojema po svoje, iz sebi lastnega gledišča. V ospredje postavljajo možnosti, ki so
njim bližje ter bolj pomembne. Glede na nivo delovanja MMU jih lahko uvrstim med logistične
izboljšave, individualne in skupinske izboljšave pri delu na ulici in v delovnih skupinah,
strukturne izboljšave in izboljšave na področju informiranja in komuniciranja z javnostmi
MMU. Zaključim torej lahko, da ima MMU kljub petletnemu delovanju pestre možnosti
izboljšav.

5 Možnosti nadalnjega raziskovanja
Na podlagi rezultatov opravljene raziskave bi bilo zanimivo dodatno raziskati, kakšne interese
imajo različne skupine deležnikov v MMU ter ali so si interesi deležnikov enotni ali
nasprotujoči in kako se MMU s tem sooča. Raziskovanje bi lahko vodilo tudi v dopolnitev
obstoječe raziskave s pogledom z drugih zornih kotov – kako delovanje MMU doživljajo njeni
drugi deležniki in kako svojo vlogo in doprinos (samo)zaznavajo še ostale Mrežine
organizacije. Z nadaljnjim raziskovanjem bi se lahko posvetila tudi področju osipa kadra med
procesom usposabljanja za mladinsko ulično delo MMU in kasnejšim izvajanjem le-tega.
Obenem bi pričujočo raziskavo lahko dopolnila s širšim vpogledom v samo delovanje MMU
tudi s strani mrežnih organizacij ter njihovih mnenj, tako o deležnikih kot tudi o vlogi in
doprinosu preostalih vključenih organizacij. Preučila bi lahko tudi komunikacijski menedžment
MMU ter upravljanje s človeškim kapitalom MMU.
Spremenila bi lahko tudi raziskovalni pristop – za sledenje spremembam na področju delovanja,
potreb deležnikov in odgovorov nanje ter vlog in doprinosov posameznih mrežnih organizacij
bi lahko uporabila longitudialno študijo primera. Če bi se želela izogniti oviri intervjujev z
mladimi na odprti javni površini ob petkih zvečer, kjer se v prostem času družijo (tudi) pod
vplivom psihoaktivnih substanc, bi lahko naredila spletno anketo, s katero bi lahko prišla do
večjega in bolj reprezentativnega vzorca, a bi se obenem odpovedala delu ekološke veljavnosti.

6 Izzivi mladinskega uličnega dela v Sloveniji
Med raziskovanjem obstoječe dosegljive literature sem se sama soočala z izzivom omejenega
gradiva. Na področju strokovnega utemeljevanja obstoječih slovenskih praks (znotraj že
uveljavljenih teorij in konceptov) ter opisovanja le-teh zaznavam malo strokovne literature.
Izziv, ki se mladinskemu uličnemu delu na podlagi tega izrisuje, je ustvarjanje teh gradiv –
bodisi tekstov, bodisi materialov, ki so glede na kanal sporočanja mladim bližje (kot so npr.
video in avdio posnetki, ikonografije in slikovni materiali). Socialni_e pedagogi_nje skozi
študij pridobijo in razvijejo kompetence na področju strokovnega raziskovalnega dela in bi
mladinsko ulično delo lahko raziskovali še naprej, kot zunanji opazovalci ter tudi kot akterji letega.
Naslednji izziv mladinskega uličnega dela je kako zagotoviti, da bodo ti zapisi nastali
participatorno, kljub temu da so »mladim bližje ad hoc oblike participacije, na »on–off« osnovi
s kratkoročnimi učinki[…], ki so združljive z njihovimi stili in so relevantne za njihovo
življenje« (Roudet, 2009, v Kuhar, 2011b, str. 77). Možnost dela socialne_ga pedagoginje_a se
izriše v zagotavljanju participatorno načrtovanega procesa nastajanja zapisov, bodisi s
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strokovnjaki – izvajalci mladinskega uličnega dela – ali z udeleženci aktivnosti, saj so vešči
dela s skupinami, posamezniki in družbo. Tudi mladi iz raziskovalnega vzorca A (mladi na
odprtih javnih prostorih) si želijo dejavnosti, kjer bi lahko aktivnejše participirali. V kolikor bi
se jim ponudilo primerne medije in odprte roke ter podporo pri vseh fazah, bi verjetneje hitreje
pristopili k nastanku npr. poročanj z mladinskih uličnih akcij. S tem bi delovali v okvirih načel
mladinskega dela, pa tudi delno odgovorili na naslednji izziv, ki zajema polje višanja
prepoznavnosti mladinskega uličnega dela med mladimi in relevantnimi odločevalci ter med
splošno javnostjo.
Izziv strokovnega definiranja, klasificiranja, opredeljevanja in uokvirjanja lahko najdemo tudi
v raznovrstnosti oblik, v katerih se pojavlja, in tematik, ki jih naslavlja. Najmanj, kar se lahko
na tem področju stori, je iskanje najmanjšega skupnega imenovalca, kar je tudi eno izmed
možnih področij nadalnjega raziskovanja.
V povezavi z obstojem in rednim udejstvovanjem mladinskega uličnega dela se ne moremo
izogniti dejstvu, da so za to potrebni različni viri. Ker je veliko mladinskega uličnega dela
izvedenega na projektni osnovi, se poraja izziv, kako zagotoviti zadostno in trajnejše
financiranje. Odgovor na izziv bi lahko iskali skozi alternativne možnosti financiranja
(donacije, prihodki iz naslova namenitve dohodnin za organizacije v javnem interesu,
»crowdfunding« in podobno), ali še bolje, skupaj z mladimi, ki so deležniki, skozi vključujoč
učni proces, ki prinaša tudi »malo šolo, kako se v življenju znajti«.
Na to Leccardi (2005, v Kuhar, 2011a) navezuje dejstvo, da je »[prepričanje], da je dandanes
možno imeti svojo življenjsko biografijo v lastni režiji, če se le dovolj potrudiš (z načrtovanjem,
izobraževanjem, pridobivanjem kompetenc itn.) […] pravzaprav mit. Prehodi so za številne
mlade in mlade odrasle kvečjemu vse bolj paradoksni: skrbeti morajo za svojo poklicno
prihodnost, čeprav se ne čutijo zmožni ukrepanja; nenehno morajo načrtovati svojo življenjsko
pot, čeprav so meje načrtovanja ozke; morajo se usmerjati, čeprav ne vedo kam« (str. 17). Izziv
je torej lahko tudi, kako najti načine podpiranja mladih v njihovih življenjih, ne da bi jih ob tem
pretirano omejevali. Poleg mladih, ki se na odprtih javnih prostorih družijo v času uličnih akcij
MMU, ne smemo pozabiti mladih dnevnih brezdomcev (Stegne, 2015), ki sicer še živijo pri
starših, vendar so čez dan na ulici, večinoma so del zaprtih družbenih skupin in do njih težje
dostopamo. Njihova značilnost je, da niso vključeni v produktivne sfere družbe.
Socialna pedagogika lahko na področju mladinskega uličnega dela deluje tako raziskovalno –
z opredeljevanjem področja in raziskovanjem njegovih praks – kot tudi v praksi – skozi
načrtovanja in izvajanja uličnih aktivnosti za mlade in z mladimi ali v podpornem strokovnem
delu z izvajalci_kami – mladinskimi uličnimi delavci_kami.
Obstoječa dostopna literatura in viri (npr. Berišaj, 2014; BOB GETO ft. Tobalko Vila, b. d.;
Gregorič, 2014; Leskovšek, 2014; Mladinsko ulično delo, b. d; Projekt Skala: preventivna
vzgojna dejavnost za mlade, 1998) kažejo, da je v Sloveniji mladinsko ulično delo pestro,
vendar lokacijsko in tematsko razdrobljeno, v neki meri centralizirano (ima višjo pojavnost v
Ljubljani kot drugje) in vendar se zdi, kot da se mladinski ulični delavci Slovenije med seboj
ne poznajo. Izziv se torej izriše tako v prepoznavnosti kot tudi v potencialnem aktivnem iskanju
sinergičnih učinkov in vzpostavljanju povezovalnih in vključujočih struktur, ki bi obogatile
področje mladinskega uličnega dela.
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Najobširnejše področje izzivov je zagotovo njihovo iskanje in definiranje, saj poleg globokega
vpogleda v vsa področja mladinskega uličnega dela, zahteva od naslavljalca visoko stopnjo
samorefleksije in podajanje ter sprejemanje kritičnih povratnih informacij. Kot glavni izziv
mladinskega uličnega dela vidim ravno to, da svoje izzive poiščejo in jih uspešno naslovijo.
Z raziskavo mladinskega uličnega dela MMU je MMU pridobila zrcalo lastnega delovanja,
analizo potreb neposrednih deležnikov in njene dosedanje odgovore na njihove potrebe. Z
ugotovljeno diskrepanco med zaznanimi in posredovanimi potrebami neposrednih deležnikov
(uličnega) dela MMU je MMU opredelila prostor relevantnih izboljšav svojega delovanja.
Rezultate raziskave je MMU uporabila pri načrtovanju in izvajanju svojega nadaljnjega
delovanja. Z raziskovanjem vlog in doprinosov posameznih mrežnih organizacij MMU se
MMU zrcali možnost višanja nivoja participacije mrežnih organizacij, za čimer željo nakažejo
tudi posamezni_e mladinski_e ulični_e delavci_vke v odgovorih na raziskovalna vprašanja te
teme. Odpira se jim torej novo polje iskanja odgovorov na ta izziv. Z raziskovanjem možnih
izboljšav mladinskega uličnega dela MMU le-ta pridobi novo bazo organiziranih idej, iz katerih
lahko črpa, ko bodo za konkretne predloge izboljšav na voljo tudi ustrezni viri.
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VI PRILOGE
1 Primer kodiranja izjav: kode I. in II. reda
citirana izjava
MMU je mreža organizacij, ki
delujejo na področju mladih v
Ljubljani in skupaj naslavljajo
tematiko druženja mladih na
javnih površinah.
Seveda to je formalno gledano.
Drugače pa MMU sestavljamo
posamezniki, ki nam je mar, da
imamo
mladi
možnost
kvalitetnega druženja na javnih
površinah.
Nastal je zaradi tečnarjenja
lokalnih prebivalcev v Trnovem,
tistih, ki živijo v bližini Trnovske
plaže (Plečnikovih stopnic).
Mladi so se takrat, v večjem številu
kot danes, družili na Trnovski
plaži, tudi v večernih urah.
Njihovo druženje pa so spremljali
pogovori, občasno petje, pa tudi
»zapuščene«
smeti,
javno
uriniranje. In vse to je motilo
prebivalce.
No pa tudi zaradi »nemoči«
pristojnih
institucij,
da
bi
odgovorile na »problematiko«
druženja mladih. Za primer, ko je
prišla policija, so mladi, zaradi
strahu pred kaznijo, preprosto
odkorakali, posledično pa je ostalo
še več smeti.
Na srečo pa so bili v mestu,
predvsem na Uradu za mladino,
posemzniki, predvsem Mateja
Demšič, ki so nas organizacije iz
mladinskega
sektorja,

številka
Mreža organizacij, Druženje mladih na 1,2
Ljubljana, skupno odprtih
javnih
naslavljanje
prostorih.
tematike.
Opis Mreže Mlada
ulica
Formalnost,
Druženje mladih na 1,3
posamezniki, »nam odprtih
javnih
je mar«, možnost površinah.
kvalitetnega
Načela Mreže Mlada
druženja.
ulica.

kode I. reda

kode II. reda

Tečnarjenje lokalne Nastanek MMU.
skupnosti

4

Trnovska
plaža, Druženje mladih na 1
mladi,
druženje, odprtih
javnih
večerne ure
prostorih.
Pogovori,
petje, Druženje mladih na 1
smeti,
javno odprtih
javnih
uriniranje, Motenje prostorih.
lokalne skupnosti
Nemoč pristojnih
institucij, policija,
mladi, strah pred
kaznijo,
odhod,
smeti

Druženje mladih na 1,5
odprtih
javnih
prostorih.
Posledice intervencij
pristojnih institucij.

Ljubljana, Urad za Zgodovina MMU.
mladino, mladinski Nastanek MMU.
sektor,
boljša
alternativna rešitev,
poziv k sodelovanju
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prepoznavali
kot
boljšo,
alternativno rešitev. In tako so nas
pozvali, kako mi vidimo zadevo,
kako bi pristopili k problematiki.
Pojdimo trikrat pogledati tja,
vzemimo s seboj palačinke in
koške, kot trigerje za pogovor ter
se začinimo pogovarjati.
In odziv, v veliki večini, je bil »A
res …?«, »Mi smo problem ….« in
tako naprej. Voila, podlaga za
MMU je bila vzpostavljena. Mladi
so rekli super ideja, mesto je
projekt podpiralo in organizacije
smo bile pripravljene aktivno
naslavljati tematiko druženja.
Vključujejo se različno. Predvsem
je največja sprememba nastala iz
leta 2013 v leto 2014, ko je MMU
zares postala nehierarhična. V
začetku
smo
še
imeli
»predstaviniki organizaciji« in
vodje
v
projektu
(vodja
izobraževanja, vodja uličnega dela
in vodja projekta) sestanke, kjer
smo razmišljali tudi v vlogi
posamezne
organizacije
in
doprinosu le-te.
Nato smo zasnovali mesečne
sestanke, imenovane Osrčja, ki so
obvezna za vse MMUjevce, hkrati
pa je nujno, da ima vsaka
organizacija
tudi
svojega
predstavnika v MMUju. Menim,
da smo tako, ko sedimo skupaj na
Osrčju, vsi mi MMUjevci, ki nam
je pomembno zagotavljati pogoje
za druženje mladih na javnih
površinah, prej kot posamezniki iz
Boba, KUDTja, DrogArta itd.
Tako naj bi vsaka organizacija
»prispevala« posameznike, ki so

Maruša Gajić

Palačinke in koški, Nastanek MMU.
pogovor
Sprožilec.

Pozitivni
mladih

4, 24

odzivi Druženje mladih na 1
odprtih
javnih
prostorih.

7
Spremembe,
Vključevanje
nehierarhičnost,
organizacije v MMU.
sestanki, vloga in
doprinos
posamezne
organizacije

Osrčja,
predstavniki,
zaznava
skupinskega duha,
aktiven del mreže
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Vključevanje
organizacije v MMU.
Načela
delovanja
MMU.
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aktivni v vseh nivojih delovanja
mreže.
Formalno so še del mreže, vendar
do nadljnega niso več vključeni v
aktivnosti. Ko se je podpisoval
mrežni dogovor je bil še star
direktor, ki je želel da je JZMZ del
tako velikega projekta. Z novo
direktorico pa smo spoznali, da do
neodzivnosti in nevključenosti s
strani JZMZ prihaja, ker pri njih ni
pravega interesa, niti kapacitet niti
prave smiselnosti za sodelovanje.
Tako smo se skupaj odločili, da do
nadaljnega »končujemo« skupno
pot.
DrogArtovci so bili pomembni
akterji kar se tiče naslavljanja
tematike psihoaktivnih substanc.
Vendar smo tudi tukaj imeli
izhodiščno drugačne poglede (na
primer MMUjevec nikoli ne bo
rekel »Edina varna uporaba je
neraba,« ker menimo, da mora
mlad to sam spoznati.). In tudi s
prestrukturiranjem
procesa
usposabljanja so se manj in manj
vključevali. Tako se je zgodba
podobno zaključila kot z JZMZ.
Kulturno
umetniško
društvo
Transformator je del MMUja s
svojimi člani.

Društvo študentov andragogike in
pedagogike pa podobno kot JZMZ

Tudi
Društvo
študentov
psihologije Slovenije je del
MMUja s svojimi člani.
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7
Javni zavod Mladi Vključevanje
zmaji, neodzivnost, organizacije v MMU.
nevključenost

7
DrogArt,
Vključevanje
psihoaktivne
organizacije v MMU.
substance, drugačni
pogledi,
manj
vključevanja

Kulturno
umetniško društvo
Transformator, del
Mreže Mlada ulica,
člani
Društvo študentov
andragogike
in
pedagogike,
primerjava
z
Javnim zavodom
Mladi zmaji
Društvo študentov
psihologije
Slovenije,
del
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7
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7
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Zavod Samostalnik je pa naša
podporna organizacija.
Zavod Bob je del MMUja s
svojimi člani. In največja gonilna
sila, kar se tiče organizacij.
Javni zavod Mladi zmaji – toj blo
tko. V začetku pozicija napram
mestnim oblastem, Uradu za
mladino MOL. Kajti Javni zavod
ima drugačno izhodiščno pozicijo
pri dialogu, tam je že in nujno
mora biti, ostale organizacija ga pa
šele preko dela vzpostavljamo.
Pa znanje na področju PAS.
Prvine gledališča zatiranih in
osvajanje aktivnosti iz gledališča
zatiranih, ki doprinesejo k dvigu
dinamike skupine. [se mi zdi, da
smo jih kar posvojili in ne znamo
več brez njih]
Društvo študentov andragogike in
pedagogike in Društvo študentov
psihologije Slovenije sta bazi
študentov, ki so MMUjevci. .
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Mreže Mlada ulica,
člani
Zavod Samostalnik,
podpora,
organizacija
Zavod Bob, del
Mreže Mlada ulica,
gonilna
sila,
organizacije
Javni zavod Mladi
zmaji,
mestne
oblasti, Urad za
mladino
Mestne
občine Ljubljana,
dialog,
vzpostavljanje
dialoga
Psihoaktivne
skustance
Gledališče
zatiranih,
aktivnosti,
nepogrešljivost

Društvo študentov
andragogike
in
pedagogike,
Društvo študentov
psihologije
Slovenije,
baza,
študentje, MMUjevci
Zavod Samostalnik,
podpora,
Zavod
Bob, gonilna sila,
platforma

Zavod Samostalnik je podporna
organizacija Zavodu Bob, ki je
gonilna sila, platforma za
nastajanje
vsega
(odnosna,
infrastrukturna, vsebinska …).
Smo mladi, ki izvajamo aktivnosti Mladi,
izvajanje
MMU in mladi, katerim so aktivnosti, druženje
aktivnosti MMU namenjene, torej na javnih površinah
tisti, ki se družijo na javnih
površinah.
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7
Vključevanje
organizacije v MMU.
7
Vključevanje
organizacije v MMU.

Vloga organizacije v 8
MMU.

Vloga organizacije v 8
MMU.
Vloga organizacije v 8
MMU.

Vloga organizacije v 8
MMU.

Vloga organizacije v 8
MMU.

Posamezniki.
Skupine.
Vpliv MMU.

9, 10,
11
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No in seveda v MMU vse vpete
organizacije.
Posredno pa so to MOL, policijska
postaja, lokalna skupnost, mediji,
mladinski sektor.

Mladi, ki izvajajo aktivnosti:
praktične izkušnje pri izvajanju
strokovnega dela, preizkušanje
manj konvenvionalnih oblik dela,
vpetost v vse nivoje delovanja
projekta, razvoj novih pristopov.
Mladi, ki se družijo na javnih
površinah:
biti
slišan,
vzpostavljanje dialoga.
Za MOL in policijo pa tudi lokalna
skupnost in mediji ter mladinski
sektor: informiranost o dogajanju.

Mladinski sektor: informiranost o
novih pristopih dela z mladimi.

Gre za vključevanje mladih v vse
nivoje izvajanja projekta, tja
kamor si sami želijo
To velja za izvajalce, kot tudi za
mlade, ki se družijo na javni
površini.
Slednje vedno spodbujamo k
izražanju potreb in podajanju
predlogov ter seveda tudi k
vključevanju v projektne aktivnost

Maruša Gajić

Vpete organizacije

Organizacije.
Vpliv MMU.
Mestna
občina Institutucije.
Ljubljana, policija, Vpliv MMU.
lokalna skupnost,
mediji, mladinski
sektor
Mladi,
izvajalci Potrebe
mladih
aktivnosti,
izvajalcev.
praktične izkušnje,
preizkušanje, manj
konvencionalne
oblike dela, vpetost,
razvoj
Mladi, odprti javni Potrebe mladih na
prostor, slišanost, odprtem
javnem
dialog
prostoru.
Mestna
občina Potrebe
različnih
Ljubljana, policija, institucij.
lokalna skupnost,
mediji, mladinski
sektor, informacije
Mladinski sektor, Potrebe mladinskega
informacije, novi sektorja.
pristopi, delo z
mladimi
Vključevanje,
Vključevanje mladih
mladi, nivoji, želje v MMU.
Izvajalci,
mladi,
druženje,
odprti
javni prostori
Spodbude,
izražanje
potreb,
podajanje
predlogov,
vključevanje,
projektne aktivnosti

Tabela 1: Primer kodiranja izjav – kode I. in II. reda
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13, 11

14

15

16

17

18

Vključevanje mladih 18
v MMU.
Način vključevanja 19
mladih v MMU
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2 Primer ureditve izjav po kodah in razvrščanja v kategorije
Deležniki in akterji Mreže Mlada ulica
1, 2
1
1

1
9, 10, 11
9, 10, 11, 13

12, 11
12, 23

13, 1

22, 23

22, 23

23

…

MMU je mreža organizacij, ki delujejo na področju mladih v Ljubljani in
skupaj naslavljajo tematiko druženja mladih na javnih površinah.
Drugače pa MMU sestavljamo posamezniki, ki nam je mar, da imamo
mladi možnost kvalitetnega druženja na javnih površinah
Mladi so se takrat, v večjem številu kot danes, družili na Trnovski plaži,
tudi v večernih urah.bNjihovo druženje pa so spremljali pogovori, občasno
petje, pa tudi »zapuščene« smeti, javno uriniranje. In vse to je motilo
prebivalce.
Mladi so rekli super ideja, mesto je projekt podpiralo in organizacije smo
bile pripravljene aktivno naslavljati tematiko druženja
Smo mladi, ki izvajamo aktivnosti MMU in mladi, katerim so aktivnosti
MMU namenjene, torej tisti, ki se družijo na javnih površinah.
V osnovnem konceptu deluje MMU med »javno sfero« (MOL, Četrtne
skupnosti, Policija in drugi) in zasebnimi uporabniki javnih površin –
pretežno mladimi. Sama MMU pa je kot rečeno struktura mladinskih
organizacij in posameznikov, ki delujejo (ali začenjajo delovati) v
mladinskem delu.
No in seveda v MMU vse vpete organizacije.
To je zgodba s kuro in jajcem in je odvisno s katere strani jo gledaš. Ne
nazadnje lahko gledamo novih sedem Bobovih zaposlitev od katerih šest
deležnikov prihaja temeljno iz MMU in je ta hkrati njihova zelo vidna
referenca.
No MMU ima danes v svojih vrstah mlade, ki so nas spoznali na terenu pri
našem delu.
MMU vključuje organizacije, ki prepoznano vidijo doprinos MUD za
lastno delovanje.
In mesto v svoji strategijo za mlade napoveduje širitev razpisnega področja
za mreženje organizacij na področju terenskega dela na dva že v letu 2018.
Ob tem pa nas ne pozabijo omenjati policaji, kot tudi celotna »Socialna
sfera«.
No in v snovanju MMU je šlo točno za to. »Moji paradni konji« (ja, NAVa,
Nejc, Mojca) in trma ki jo premorem so vodile v to, da skupaj z Demšičko
pokažemo kaj se da. Brez denarja, brez perspektiv za prihodnost!
Ne smemo pozabiti nekaj zagnanih akterjev lokalne mladinske scene, ki so
bili v velik suport pri snovanju, vendar delovanje MMU in terensko delo ni
njihov primarni fokus. Med njimi: Ksenja Perko, Sonja Čandek, Špela
Gorjan in ne nazadnje z institucionalno podporo tudi Vojko Vavpotič.
[…] in zelo pragmatično ravnanje takratne vodje Urada za mladino MOL.
Na eni strani Bobovci v naletu, z vso podporo Urada, ki mora hkrati
pokazati, da ne favorizira ene nevladne organizacije brez razloga in na
drugi strani priložnost, da se pokaže z našim entuziazmom kako preseči
ustaljene družbene forme.
Itn.

Tabela 2: Primer kategoriziranja kod II. reda.
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VII IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA
S svojimi podpisom zagotavljam, da:
je predloženo magistrsko delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, ustrezno navedena oz. citirana;
sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu
virov, ki je sestavni element predloženega dela;
sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu;
se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oziroma
ideje predstavljene kot lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah,
Uradni list RS št. 21/95, 68/2008), morebitna kršitev pa pomeni tudi hujšo disciplinsko kršitev
po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani.
se zavedam škodljivih posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za
predloženo delo in za moj status na Pedagoški fakulteti;
so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter
ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela ter soglašam z objavo
elektronske oblike magistrskega dela v zbirki »Dela PeF UL«;
dovolim javno objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija na spletnih
straneh PeF UL in v publikacijah PeF UL;
je magistrsko delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnim Pravilnikom o diplomah.

Podpis avtorice: Gajić Maruša, l. r.

Datum : 20. 6. 2017
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