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POVZETEK 

V magistrskem delu sem raziskovala izkušnje udeležencev in izvajalcev digitalnega 

mladinskega dela. To se je v Sloveniji začelo hitreje razvijati med epidemijo covida-19. 

V teoretičnem delu opredelim in predstavim področje duševnega zdravja, še posebej 

duševnega zdravja mladih, ki je bilo med epidemijo covida-19 najbolj izpostavljeno. 

Zanimali so me dejavniki tveganja in varovalni dejavniki krepitve in ohranjanja duševnega 

zdravja. Pri tem sem v ospredje postavila vlogo mladinskih organizacij in mladinskih 

delavcev, ki v Sloveniji predstavljajo pomembno preventivno vlogo pri varovanju 

duševnega zdravja mladih. Ena od ključnih nalog mladinskih organizacij je mladim 

ponuditi priložnosti in prostor za druženje in kakovostno preživljanje prostega časa. V 

obdobju, ko so v državi veljali najstrožji ukrepi za zajezitev širjenja okužb, so mladinske 

organizacije digitalizirale svoje programe in tako ostale v stiku z mladimi. Teoretični del 

sem zaključila s predstavitvijo digitalnega mladinskega dela, ki se je v tujini razvijal že 

pred letom 2020, pri nas pa je hitrejši razvoj doživel prav med epidemijo covida-19. 

V empiričnem delu me je zanimalo, kako so udeleženci in izvajalci sprejeli digitalizacijo 

programa Trening socialnih veščin (v nadaljevanju TSV), ki ga izvaja Društvo Center za 

pomoč mladim. Primerjala sem odgovore na evalvacijskih vprašalnikih, ki so jih izpolnili 

udeleženci ne-virtualnih in virtualnih TSV. S pomočjo te primerjave sem ovrednotila 

uspešnost virtualnega izvajanja programa TSV. Obenem pa me je zanimalo tudi, s 

kakšnimi izzivi so se spoprijemali izvajalci digitalnega mladinskega dela, katere 

kompetence so krepili ob načrtovanju in izvajanju digitalnega mladinskega dela ter kakšne 

so priložnosti in potrebe za nadaljnji razvoj tega področja dela mladinskih organizacij. 

Ugotovila sem, da udeleženci ne-virtualnih TSV program vrednotijo bolje kot udeleženci 

virtualnih TSV. So pa tudi ocene udeležencev virtualnih TSV relativno visoke. Ti rezultati 

so pokazali, da je bilo v času najostrejših ukrepov za preprečevanje širjenja okužb zelo 

pomembno, da so mladinske organizacije ponujale svoje programe in aktivnosti vsaj v 

virtualni obliki. Po pogovoru z izvajalkami digitalnega mladinskega dela sem ugotovila, da 

so digitalnemu mladinskemu delu v prihodnosti naklonjene zgolj do neke mere (na primer 

uporaba različnih aplikacij med ne-virtualnimi programi) ali v okoliščinah, ko so 

neposredna druženja in stiki omejeni oziroma nedovoljeni. Z raziskavo sem pridobila 

pomembne informacije o tem, kaj so prednosti in pomanjkljivosti digitalnega mladinskega 

dela in kako podpreti izvajalce digitalnega mladinskega dela, da se bo le-to lahko uspešno 

razvijalo tudi v prihodnosti.  

Ključne besede: duševno zdravje mladih, neformalno izobraževanje, mladinsko delo, 

digitalno mladinsko delo, trening socialnih veščin  



 
 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

In my master's thesis, I explored the experiences of participants and youth workers with 

digital youth work, which started to develop more rapidly in Slovenia during the COVID-

19 epidemic. 

In the theoretical part, I explored the field of mental health, especially youth mental health, 

which was most exposed during the COVID-19 epidemic. I was interested in the risk and 

protective factors in promoting and maintaining mental health. I have focused on the role 

of youth organisations and youth workers, which can play a significant role in prevention 

to improv and maintain young people's mental health in Slovenia. One of the key tasks of 

youth organisations is to offer opportunities for personal and social development through 

leisure activities. In a period of strict measures to contain the spread of infections, youth 

organisations developed digital programmes to stay in touch with young people. I 

concluded the theoretical part with a presentation of digital youth work, which was already 

developing abroad before 2020, but only developed more rapidly in our country during 

COVID-19 epidemic. 

In the empirical part of the thesis, I was interested in how the digitalisation of the 

programme “Training of social skills (TSS)”, implemented by Youth Aid Centre 

Association, was received by participants and digital youth work practitioners. I compared 

the responses collected on evaluation questionnaires filled in by participants of non-virtual 

and virtual TSS. Through this comparison I evaluated the success of the virtual 

implementation of TSS. At the same time, I was also interested in what challenges the 

digital youth work practitioners faced, what competences they strengthened while planning 

and implementing digital youth work, and what are the opportunities and needs for further 

development of this field of work in youth organisations. 

The results have shown that there are differences in the participants' evaluation of the 

programme. The non-virtual TSS participants evaluate the programme higher. However, 

the ratings of the participants of the virtual TSS are relatively high. The results showed 

that it was very important for youth organisations to offer their programmes and activities 

in a virtual format during a period of strict measures to contain the spread of infections. 

Digital youth work practitioners say, that they were only somewhat in favour of digital 

youth work in the future (e.g. using different applications between non-virtual 

programmes) or in circumstances where face-to-face socialising and contact are restricted, 

not allowed. The research provided me with pros and cons of digital youth work and how 

to support digital youth work practitioners to ensure that digital youth work can continue 

to develop in the future.  

Key words: youth mental health, non-formal education, youth work, digital youth work, 

training of social skills 
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I UVOD 

Duševno zdravje je stanje, v katerem je človek zadovoljen sam s sabo, se sprejema, 

vzpostavlja pozitivne medosebne odnose, je aktiven, se čuti sprejetega v družbi in v njej 

deluje (Vinko, 2020). Duševno zdravje posameznika je odvisno od številnih družbenih, 

psiholoških in bioloških kriterijev (World Health Organization, 2018). Pomembni 

varovalni dejavniki duševnega zdravja so prijetni medosebni odnosi in socialna podpora, 

pri otrocih in mladostnikih pa je zlasti pomembno, da imajo socialno podporo vsaj ene 

odrasle osebe, ki jim lahko pomaga pri stiskah, s katerimi se soočajo (Wolkow in 

Ferguson, 2001, v Jeriček Klanšček idr., 2018; Mikuž idr., 2020). Najpogostejši dejavniki 

tveganja, oziroma ogrožajoči dejavniki, so konflikti v družini, revščina in vrstniško nasilje 

(Razpotnik, 2019).  

V Sloveniji v okviru javnozdravstvene mreže primanjkuje možnosti za vključitev vseh 

otrok in mladostnikov, ki potrebujejo pomoč pri ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja 

(Jeriček Klanšček idr., 2018). Kadrovski in prostorski primanjkljaj s svojimi programi 

nemalokrat rešujejo nevladne in mladinske organizacije. Mrgole (2003) meni, da je 

prednost dela nevladnih institucij (nevladne organizacije, mladinske organizacije) v 

primerjavi z vladnimi institucijami (javno šolstvo, javno zdravstvo) ta, da je več prostora 

za bolj prožna strokovna ravnanja, ki so prilagojena potrebam vsakega posameznika in 

okoliščinam. 

Prav prožnost mladinskih organizacij se je pokazala med epidemijo covida-19, ko so v 

državi veljali najstrožji ukrepi za zajezitev širjenja okužb (zaprtje šol in šolanje na daljavo, 

omejitev gibanja in druženja), ki so imeli velik negativen vpliv tudi na duševno zdravje 

mladih. Ena od ključnih nalog mladinskih organizacij je, da mladim1 ponudijo priložnosti 

in prostor za druženje ter kakovostno preživljanje prostega časa. Da bi to bilo mladim še 

naprej omogočeno, so mladinske organizacije digitalizirale svoje programe, ostale v stiku z 

mladimi in jim med drugimi nudile tudi psihosocialno podporo. 

Tudi sama sem bila kot strokovna delavka zaposlena na Društvu Center za pomoč mladim2 

postavljena pred izziv, ko smo morali naš program Trening socialnih veščin3 spremeniti v 

virtualno obliko4, saj nam je primanjkovalo tovrstnih izkušenj. Počasi smo začeli usvajati 

takrat za nas še neznano področje in upali, da bo čim prej prišel čas, ko nam tega ne bo 

potrebno več početi. Začudeni smo bili nad relativno visokimi ocenami virtualnih TSV s 

strani udeležencev in njihovim zadovoljstvom s programom. Ti rezultati so pokazali 

pomembnost obstoja in dela mladinskih organizacij za mlade, še posebej v kriznih časih.  

 
1   V magistrskem delu se termin »mladi« nanaša na mlade odrasle osebe med 15. in 29. letom starosti. 
2 Društvo CPM je nevladna in neprofitna organizacija. Deluje na področju mladinskega in 

socialnovarstvenega sektorja. S programi podpirajo kakovosten psihosocialen razvoj otrok in mladih 

(Gorjan, 2020). 
3  V nadaljevanju magistrskega dela za program »Trening socialnih veščin« uporabljam skrajšan izraz 

»TSV«. 
4 V nadaljevanju magistrskega dela za obliko programa »Trening socialnih veščin v virtualni obliki« 

uporabljam izraz »virtualni TSV«. 
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Na podlagi lastne izkušnje sem se odločila, da z magistrskim delom s primerjavo 

vrednotenja udeležencev virtualnih in ne-virtualnih TSV5 ovrednotim uspešnost 

virtualnega izvajanja programa. K skupinski razpravi sem povabila pet izvajalk digitalnega 

mladinskega dela, ki so mi pomagale pri opredelitvi prednosti in pomanjkljivosti 

digitalnega mladinskega dela.  Iskale smo rešitve, kako podpreti izvajalce digitalnega 

mladinskega dela, da se bo le-to lahko uspešno razvijalo tudi v prihodnje. 

  

 
5  Izraz »ne-virtualni TSV« v magistrskem delu uporabljam za označevanje programa »Trening socialnih 

veščin«, ki poteka v živo, kar pomeni, da so izvajalci in udeleženci v neposrednem stiku. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 DUŠEVNO ZDRAVJE 

Svetovna zdravstvena organizacija zdravje definira kot stanje popolne fizične, duševne in 

družbene blaginje in ne le kot odsotnost bolezni ali slabosti. Torej je tudi duševno zdravje 

ena od pomembnih komponent človekovega celotnega zdravja. Duševno zdravje 

posameznika je sestavljeno iz njegovega dobrega psihičnega počutja in ravnovesja, v 

katerem se zaveda svojih možnosti in se lahko uspešno sooča z vsakodnevnim stresom, je 

produktiven in s svojim delovanjem prispeva skupnosti, v kateri se giba (World Health 

Organization, 2018). Vinko (2020) duševno zdravje opredeljuje kot stanje, v katerem je 

človek zadovoljen sam s sabo, se sprejema, vzpostavlja pozitivne medosebne odnose, je 

aktiven, se čuti sprejetega v družbi in v njej deluje. Človekovo duševno zdravje je odvisno 

od številnih družbenih, psiholoških in bioloških kriterijev (na primer hitre družbene 

spremembe, stres na delovnem mestu, spolna diskriminacija, socialna izključenost in 

nezdrav življenjski slog imajo lahko negativen vpliv na človekovo duševno zdravje) 

(World Health Organization, 2018).  

Novejše opredelitve duševnega zdravja se nagibajo h konceptu kontinuuma in duševno 

zdravje razumejo kot nekaj, kar se stalno spreminja od pozitivnega k negativnemu oz. 

obratno, kar je na primer odvisno tudi od zunanjih vplivov in psihofizične kondicije (The 

University of Michigan, 2009, v Jeriček Klanšček idr., 2018). »Negativna komponenta se 

nanaša na duševne motnje, simptome in težave, pozitivna komponenta pa na pozitivno 

duševno zdravje (na primer dobra samopodoba, harmonični odnosi, učinkovito reševanje 

problemov, soočanje s težavami, problemi in stresom)« (Marušič in Temnik, 2009, v 

Jeriček Klanšček idr., prav tam, str. 20). 

Avtorji (Greenspoon in Saklofske, 2001, v Jeriček Klanšček idr., prav tam) opozarjajo na 

nekatere slabosti opredelitve duševnega zdravja kot kontinuuma, saj posameznika v danem 

trenutku postavijo samo v eno kategorijo. Kar pomeni, da se posameznik z določeno 

duševno motnjo uvrsti na skrajni konec kontinuuma, to pa onemogoča opredelitev 

kakršnegakoli pozitivnega duševnega stanja. Podobna zadrega nastane tudi v obratni 

smeri. Avtorji zato predlagajo, da bi bilo primerneje »govoriti o dveh ločenih, a povezanih 

kontinuumih: o kontinuumu duševnega zdravja in kontinuumu duševnih motenj« (prav 

tam, str. 20). Takšno razumevanje duševnega zdravja privede do štirih kategorij, vsaka pa 

predstavlja različno kombinacijo stanj, pri katerih je možno tudi prehajanje med 

posameznimi kategorijami oziroma stanji. S pomočjo tega modela se lažje zavedamo, da 

odsotnost duševnih motenj še ne pomeni nujno dobrega duševnega zdravja, saj lahko ima 

posameznik, ki sicer nima duševnih motenj, v dani situaciji nizko zadovoljstvo z 

življenjem in nizko stopnjo duševnega zdravja (na primer stres na delovnem mestu) 

(Jeriček Klanšček idr., 2018).  
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Slika 1 

Dvofaktorski model duševnega zdravja 

 

Greenspoon in Saklofske, 2001, v Jeriček Klanšček idr., 2018 

 

1.1 VAROVALNI DEJAVNIKI IN DEJAVNIKI TVEGANJA 

Posameznikovo duševno zdravje je odvisno od različnih individualnih (biološki, genetski 

dejavniki, lastna aktivnost), socialno-ekonomskih, okoljskih (družina, vrstniki … ) in 

družbenih dejavnikov, ki so v medsebojnem vplivanju (Hudoklin, 2020). Dejavnike 

razdelimo na dejavnike tveganja (tisti, ki imajo negativen vpliv na duševno zdravje, ker 

lahko povečajo pojavnost simptomov duševnih težav in motenj) in na varovalne dejavnike 

(tisti, ki imajo pozitiven vpliv na duševno zdravje in hkrati vplivajo tudi na posameznikov 

odziv na dejavnike tveganja) (Berntsson, Köhler in Gustafsson, 2001; Poikolainen, 

Kanerva in Lönnqvist, 1995, v Jeriček Klanšček idr., 2018). Razpotnik (2019) navaja, da 

se lahko zgodi tudi to, da je v nekaterih okoliščinah nek dejavnik ogrožajoč, v drugih pa je 

varovalni (na primer partnerstvo). Redko se pojavi samo en dejavnik tveganja. To 

povzroča njihovo negativno součinkovanje zato je verjetnost težav z duševnim zdravjem 

odvisna tudi od tega, koliko dejavnikov tveganja se pojavi hkrati (prav tam).  

Razpotnik (prav tam) na podlagi rezultatov preliminarne študije z naslovom »Dostopnost 

organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh 

težav« ugotavlja, da so najpogostejši ogrožajoči dejavniki duševnega zdravja nasilje v 

družini, prepiri ali konflikti med staršema, revščina, zanemarjanje, zloraba psihoaktivnih 

snovi s strani družinskega člana, težave v partnerstvu, občutek obsojanja, stigma in 

vrstniško nasilje. Anderluh (2020) meni, da so najranljivejši tisti otroci in mladostniki, ki 

prihajajo iz socialno ogroženih in stresnih okolij (na primer nesoglasja med starši, nasilje) 

in ki imajo težave pri učenju ter kronične motnje. 
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Na kakovost duševnega zdravja v vseh življenjskih obdobjih pomembno vplivajo prijetni 

medosebni odnosi vseh vrst, ki nam dajejo občutek povezanosti in oporo. Pri otrocih in 

mladostnikih je zlasti pomembno, da imajo socialno oporo vsaj ene odrasle osebe, ki jim 

lahko pomaga pri stiskah, s katerimi se soočajo (Wolkow in Ferguson, 2001, v Jeriček 

Klanšček idr., 2018). Razpotnik (2019) kot najpogostejše podporne dejavnike navaja 

podporo starih staršev ali sorojenca, vrstniške in prijateljske mreže, učitelje, obiskovanje 

svetovanj ali terapij. Otroci in mladostniki veliko časa preživijo v šoli, med vrstniki in 

učitelji. Po mnenju Anderluhove (2020) je šola pomemben varovalni dejavnik (opozarja, 

da je hkrati lahko tudi dejavnik tveganja), vsaj kar se tiče odnosov med učencem in 

učiteljem. Otrokom, ki prihajajo iz nespodbudnih okolij, lahko že en sam kakovosten 

odnos z učiteljem pomaga na poti odraščanja. 

 

1.2 DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH 

Mladostništvo je razvojno obdobje med 11. oziroma 12. letom, ko se konča otroštvo, in 18. 

letom starosti, ko se začne obdobje prehoda v odraslost, ki traja nekje do druge polovice 

dvajsetih let, oziroma največ do 29. leta starosti. Zaradi različnih meril, ki jih pri 

opredelitvi uporabljajo različne stroke, prihaja tudi do različnih opredelitev starostnega 

okvirja mladostništva (Zupančič, 2020). Obdobje mladostništva lahko razdelimo še na 

zgodnje mladostništvo (do približno 14. leta starosti), srednje mladostništvo (med 14. in 

16. letom) in pozno mladostništvo (med 16. in 18. letom)  (prav tam). Zakon o javnem 

interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen) mlade definira kot »mladostniki in mlade 

odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta«. V svojem magistrskem 

delu bom v ospredje raziskovanja postavila mlade med 14. in 18. letom starosti, torej tiste, 

ki spadajo v srednje in pozno mladostništvo. Poleg termina »mladi« bom za to populacijo 

uporabila tudi termin »mladostniki«. 

Conger (1991, v Zupančič, 2020) navaja, da ima posameznik v obdobju mladostništva 

različne razvojne naloge, preko katerih oblikuje filozofijo svojega življenja, vrednote in 

prepričanja, ki bodo v prihodnosti usmerjala njegovo življenje. Po njegovem mnenju med 

pomembnejše razvojne naloge spada osamosvajanje od primarne družine in oblikovanje 

učinkovitih sodelovalnih odnosov s sovrstniki ter aktivno sodelovanje v skupnosti. 

»Duševno zdravje otrok in mladostnikov razvite družbe uvrščajo med prioritete in hkrati 

ugotavljajo, da so službe oziroma storitve nezadostne glede na potrebe ter da je promocija 

duševnega zdravja in preventiva duševnih motenj premalo poudarjena, čeprav so na voljo 

znanstveni dokazi o učinkovitosti« (Klemenčič idr., 2017, str. 3). Čeprav velika večina 

otrok in mladostnikov nima duševnih motenj (Keyes, 2006, v Jeriček Klanšček idr., 2018), 

raziskovalci menijo, da duševno zdravje v tem obdobju pomembno vpliva na duševno 

zdravje v kasnejših obdobjih. Dobro duševno zdravje je tudi povezano z doseganjem 

razvojnih nalog, šolsko uspešnostjo, odnosi s starši in vrstniki … (Ravens-Sieberer idr., 

2008, v Jeriček Klanšček idr., prav tam). 

Keyes (2002, 2006, v Jeriček Klanšček idr., prav tam) ugotavlja, da ne glede na to, da so 

duševne bolezni med mladimi razmeroma redke, »ima samo polovica 12- do 14-letnikov 
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cvetoče duševno zdravje« (str. 37). Ta delež mladostnikov s starostjo upada in med 15. in 

18. letom ima največ mladostnikov povprečno duševno zdravje (odsotnost duševne motnje 

in hkrati odsotnost pozitivnega duševnega zdravja). Pomanjkanje pozitivnega duševnega 

zdravja vpliva na pojavnost depresivnih simptomov in vedenjskih motenj, nizko 

samopodobo, pomanjkanje odločnosti, manj kakovostne in tesne odnose z drugimi ter 

slabšo vključenost v šolsko okolje (Keyes, 2006, v Jeriček Klanšček idr., prav tam). 

Mikuš Kos (2017b) meni, da je pri otrocih in mladostnikih ključni vzrok za slabo duševno 

zdravje njihov šolski neuspeh. Nemalokrat se lahko k temu priključijo tudi »slabi vrstniški 

odnosi, izključenost, medvrstniško nasilje in ponižanje, slabi odnosi z učiteljem ali 

vzgojiteljico, nezmožnost zadostiti zahtevam šole ali vrtca, neuspešnost, obup« (prav tam, 

str. 6). 

Rezultati raziskave z naslovom »Mladina 2020 – Položaj mladih v Sloveniji« (Lavrič in 

Deželan, 2021) kažejo, da so mladi kljub temu, da v primerjavi z letom 2010 bolje skrbijo 

za svoje fizično zdravje, manj zadovoljni s svojim splošnim zdravjem. Avtorji (prav tam) 

to pripisujejo temu, da se je delež mladih, ki čuti osamljenost kot problem, v primerjavi z 

letom 2010 povečal za 76 %, delež mladih, ki čuti stres nekaj oziroma več dni v tednu, pa 

za 110 %. Avtorji (prav tam) prav tako navajajo, da je zaskrbljujoče dejstvo, da se je kar 

14 % mladih ob soočanju s težavami v duševnem zdravju zateklo k alkoholu ali drugim 

drogam, približno 14 % mladih pa je uporabljalo zdravila, ki se dobijo brez ali z receptom. 

Vinko (2020) meni, da je za porast predpisovanja in uporabe zdravil krivo tudi to, da za 

otroke in mladostnike, ki se znajdejo v stiski, ni dovolj storitev, oziroma so te slabše 

dostopne, težav ne prepoznamo dovolj zgodaj, da bi preprečili zdravljenje z zdravili. 

 

1.1.1 Ohranjanje duševnega zdravja mladih 

»Otroci in mladostniki z dobrim duševnim zdravjem so sposobni doseči in vzdrževati 

optimalno psihološko delovanje in dobro počutje. Imajo občutek identitete in lastne 

vrednosti, dobre družinske in vrstniške odnose, sposobnost biti produktivni in se učiti, 

zmogljivost lotevati se in obvladovati izzive razvoja in uporabiti vire svoje kulture za 

psihosocialno rast. Poleg tega je dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov ključnega 

pomena za njihovo aktivno socialno in ekonomsko participacijo« (WHO, 2005, v Mikuš 

Kos, 2017a, str. 27-28). Težave v duševnem zdravju znižujejo posameznikovo kakovost 

življenja, zato bi morala biti skrb za duševno zdravje prebivalcev ključna za vsako državo, 

saj le-ta pripomore k izboljšanju pozitivnega duševnega zdravja in zmanjšuje težave, 

motnje in bolezni pri ljudeh (Jeriček Klanšček idr., 2018).  

Med duševnimi motnjami, ki so v izjemnem porastu, so tudi stresne motnje (Bajt idr., 

2015). Odzivanje na stres6 je od človeka do človeka različno in odvisno od naših strategij 

in mehanizmov, ki smo jih pridobili v obdobju otroštva. Zaradi tega je pomembno, da se 

otroci naučijo spopadati s stresnimi situacijami. To je mogoče samo takrat, ko so otroci 

deležni dovolj stresnih situacij, ki jih še zmorejo obvladovati. Zato nenehno obvarovanje 

 
6 »Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika,  ki se poskuša prilagoditi in privaditi 

notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem)« (Bajt idr., 2015, str. 16). 
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otrok pred stresnimi situacijami na dolgi rok ne koristi, saj jim s tem jemljemo priložnosti 

za učenje odzivov za premagovanje stresa. Če tega ne dosežejo, lahko v mladostništvu 

izbirajo bolj škodljive načine spopadanja s stresom (Hudoklin, 2020; Dernovšek idr., 

2006). Mladostniki se na stres odzivajo drugače kot odrasli. Simptomi stresa pri 

mladostnikih so na primer motnje vedenja, izogibanje stresnemu dogodku, regresija, 

razdražljivost, slaba samopodoba, učne težave, nepojasnjeni telesni znaki (glavobol, 

driska, bolečine v trebuhu … ), samopoškodovanje, zloraba psihoaktivnih snovi, motnje 

prehranjevanja ... (prav tam). 

Anderluh (2020) poudarja, da je pri skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov zelo 

pomembna povezanost med izobraževalnim, zdravstvenim in socialnim sektorjem. Le tako 

lahko duševne stiske dovolj zgodaj prepoznamo, na njih pa se lahko tudi ustrezneje 

odzovemo. Krepitev duševnega zdravja otrok bi že od predšolske vzgoje naprej lahko 

dosegli z vpeljevanjem učinkovitih programov v učne načrte, ki bi bili namenjeni krepitvi 

varovalnih dejavnikov (izboljšanje samopodobe, krepitev pozitivnega odnosa do sebe in 

drugih, konstruktivno soočanje z izzivi in težavami, asertivnost, komunikacija, krepitev 

socialnega omrežja … ) in vsesplošnemu blagostanju. Po mnenju avtorjev je pri 

ustvarjanju programov pomembna aktivna udeležba otrok in mladostnikov (že od 

načrtovanja naprej) ter premik k digitalizaciji (spletne strani, aplikacije) vsebin (Jeriček 

Klanšček idr., 2018). 

Pomembno vlogo pri odraščanju posameznika ima s svojim preventivnim delovanjem 

mladinsko delo ter mladinske organizacije. Mrgole (2003) meni, da so v mnogih vladnih 

institucijah (javno šolstvo, javno zdravstvo) strokovna ravnanja pogosto formalizirana in 

celo zakonsko določena. S tem se zaščiti določene skupine ljudi in posameznike. Strokovni 

delavec v neformalnem delu z mladimi (nevladne institucije, mladinske organizacije) pa 

ima običajno več prostora za bolj prožna strokovna ravnanja. Za delovne time v takšnih 

organizacijah pogosto velja, da so samoiniciativni, ustvarjalni in motivirani. 

Znano je, »da obstoječa javnozdravstvena mreža ni skladna z dejanskimi potrebami otrok 

in mladostnikov na področju duševnega zdravja« (Jeriček Klanšček idr., 2018, str. 119). Ta 

primanjkljaj nemalokrat zapolnijo prav programi mladinskih organizacij. S. Kustec in D. 

Kores v uvodniku zbirke »Zgodbe o uspehu II. del« poudarjata pomembnost povezovanja 

formalnega in neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Slednji, katerega del so tudi 

mladinske organizacije, s svojim načinom in metodami dela omogoča, da se mladi na 

zanimiv in igriv način srečujejo s temami, ki so morda v formalnem izobraževanju 

izpuščene. Mladi pa preko praktičnih izkušenj usvajajo veščine in znanje za življenje 

(Lombergar, 2020).  

 

1.1.2 Duševno zdravje mladih med epidemijo covida-19 

Povzetki rezultatov raziskav kažejo, da je bilo že pred epidemijo covida-19 (v nadaljevanju 

epidemija) v Sloveniji zaznati vse več otrok in mladostnikov s težavami v duševnem 

zdravju ter tudi porast števila izdanih receptov za zdravljenje duševnih in vedenjskih 

motenj (Jeriček Klanšček idr., 2018). Izredne razmere v času epidemije in ukrepi za 
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zajezitev širjenja virusa7 so močno spremenili naš vsakdan, naše navade in dostopnost do 

storitev. Vse to je močno vplivalo na psihično počutje ljudi. Mnogi s(m)o se srečali z 

izgubo občutka varnosti in kontrole, postali negotovi, spremenila se je kakovost 

medosebnih odnosov, dogajale so se velike spremembe na individualni in družbeni ravni 

(Stenovec idr., 2020). Še posebej so omejevalni ukrepi spremenili življenja otrok in 

mladostnikov, ki so v izrednih okoliščinah bolj ranljivi kot odrasli (Mikuž idr., 2020). Med 

ukrepi za zajezitev širjenja virusa sta imela največji psihološki vpliv na mlade socialno 

distanciranje in karantena. V primerjavi z drugimi starostnimi skupinami so prav mladi 

med 18. in 29. letom doživljali največ neugodja. Ukrepi so pri mladih povzročali stres, 

občutke tesnobe in osamljenost (OECD, 2020).  

Med epidemijo so bili mladostniki tudi z zapiranjem mladinskih centrov in organizacij 

prikrajšani do strukturirano preživetega prostega časa ter druženja z vrstniki. Čeprav so bili 

omejevalni ukrepi eden od pomembnih dejavnikov pri omejevanju epidemije, so posegli v 

najpomembnejše dele življenja otrok in mladostnikov (vključevanje v vrstniške skupine, 

učenje in igro), posledice česar se bodo kazale še dolgo časa, kar kažejo zaključki več 

raziskav (Baumkirher, 2020; Lavrič in Deželan, 2021; Nacionalni inštitut za javno zdravje 

(NIJZ), 2021; Zbornica kliničnih psihologov, 2020).  

Po mnenju avtorjev raziskave »Mladina 2020 – Položaj mladih v Sloveniji« so na rezultate 

raziskave vplivali tudi ukrepi ob omejevanju epidemije. Kljub temu, da mladi bolje skrbijo 

za svoje fizično zdravje, so zaradi več primerov osamljenosti in doživljanja stresa manj 

zadovoljni s svojim splošnim zdravjem (Lavrič in Deželan, 2021). Rezultati raziskave 

Mladinskega sveta Slovenije z naslovom »Mladi v času epidemije COVID-19« kažejo, da 

se je med mladimi (anketo so reševale osebe med 15. in 40. letom) povečal občutek 

osamljenosti, mladi so pogrešali socialne stike, druženje s prijatelji in sošolci … Nekateri 

(13 %) ob slabem počutju in stiski niso imeli osebe, na katero bi se lahko obrnili 

(Baumkirher, 2020). Raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju«, ki jo 

je Nacionalni inštitut za javno zdravje izvedel jeseni 2020, je pokazala, da se je »približno 

petina mladostnikov med pandemijo počutila zelo pogosto ali pogosto osamljena in ni 

imela občutka, da je del skupine prijateljev, 17 %  mladostnikov pa ni imelo (nikoli ali le 

redko) na voljo ljudi, s katerimi bi se lahko pogovarjali«, med mladostniki iz socialno in 

ekonomsko šibkejših družin pa je bilo takšnih posameznikov še več (NIJZ, 2021).  

Mikuž in sodelavci (2020) navajajo, da se je med epidemijo poslabšala kakovost 

medosebnih odnosov znotraj družin, otroci in mladostniki pa so se soočili s prekinitvijo 

znanih rutin ter stikov s podporno socialno mrežo. V takšnih situacijah so otroci in 

mladostniki, ki živijo v družinah s slabšim ekonomskim standardom ali v družinah, kjer so 

pogosti konflikti, še posebej na udaru. Otroci in mladi so med epidemijo več časa preživeli 

na spletu in ga namenili za produktivno preživljanje prostega časa ali za ohranjanje 

socialnih interakcij in kakovostnih odnosov z vrstniki, družino (UNESCO, 2020). Hkrati 

pa so mladi tako postali bolj dovzetni za različna tveganja (na primer spletno nasilje, 

medvrstniško ustrahovanje, odvisnost od digitalnih medijev … ) (prav tam). 

 
7 Zaprtje šol in šolanje na daljavo, omejitev gibanja na občino oziroma regijo prebivališča, delna omejitev 

gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, policijska ura … 
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Starc idr. (2020) opozarjajo na nezanemarljivo dejstvo, da so bili otroci in mladi zaradi 

zaprtja šol, športnih društev, omejenega dostopa do igrišč in časa, ki so ga preživljali pred 

ekrani, tudi telesno manj aktivni, kar je vplivalo na njihov telesni, gibalni in kognitivni 

razvoj, posredno pa tudi na njihovo kakovost duševnega zdravja.   

 

1.1.3 Dostopnost pomoči mladim med epidemijo 

Hudoklin (2020) izpostavlja, da je bila pomoč med epidemijo manj dostopna. Posamezniki 

so zaradi zaprtja klinično-psiholoških ambulant tudi v manjši meri iskali pomoč. Z 

zaprtjem šol se je zmanjšalo prepoznavanje in naslavljanje težav otrok in mladostnikov z 

duševnim zdravjem, saj so po navadi strokovni delavci v šoli ključni pri prepoznavanju in 

naslavljanju težav v duševnem zdravju (UNESCO, 2020).  

Celestina Jeraj (2021) v svoji raziskavi, ki jo je opravila s strokovnimi delavci, ki so bili v 

času prvega in drugega vala epidemije zaposleni na centrih za socialno delo, ugotavlja, da 

so v prvem valu epidemije (pomlad 2020) strokovni delavci opravljali zgolj nujne zadeve, 

v drugem valu (jesen 2020) pa so delali običajno. Udeleženci raziskave menijo, da se niso 

oblikovale neke nove metode in oblike dela z uporabniki, ampak se je spremenil samo 

način vzpostavljanja stikov z uporabniki (na primer telefonski pogovori, video klici, 

komuniciranje prek elektronske pošte).  

Pomembno vlogo pri nudenju psihosocialne podpore mladim so med epidemijo imele 

mladinske organizacije. Mladinski delavci ugotavljajo, da je bilo v obdobju epidemije 

pomembno delo »ena na ena«, učna pomoč mladim in svetovalnica za mlade (Mreža 

Mama, 2020, v Radulović, 2021). Radulović (prav tam) v svoji raziskavi ugotavlja, da so 

mladinske organizacije v prvem valu epidemije (pomlad 2020) svoje delovanje preselile na 

splet, oziroma v virtualno okolje, individualno so se mladinski delavci z uporabniki 

dogovarjali za srečanja v živo, ko pa je bilo to še mogoče, se je okrepilo in povečalo tudi 

izvajanje terenskega dela.  

Lekič (2020) meni, da je zelo pomembno, da se s programi nudenja pomoči in podpore 

približamo mladim. Po njenem mnenju je dober primer tega spletna svetovalnica, saj mladi 

pogosto izpostavijo, da lažje spregovorijo o svojih težavah, dilemah in stiskah v anonimnih 

okoljih, ne pa na primer v pisarni šolskega psihologa ali v kakšni zdravstveni ordinaciji. 

Tudi Mikuš Kos (2017a) meni, da je lahko digitalna tehnologija dober medij za 

ozaveščanje, prepoznavanje in preprečevanje duševnih motenj, saj lahko prek spleta 

dosežemo veliko število mladih. Radulović (2021) dodaja, da lahko prek spletnih platform 

(na primer Instagram, Discord, Zoom) dosežemo tudi večjo decentraliziranost in 

dosegljivost programov organizacij. 
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2 MLADINSKO DELO 

Otroci in mladostniki za zdrav psihosocialni razvoj potrebujejo tako podporno družinsko 

okolje kot podporno okolje zunaj družine. Še posebej pomembna je vključenost v vrstniške 

skupine in podpora, ki jo takšna vključenost ponuja. To je eden od pomembnih varovalnih 

dejavnikov njihovega duševnega zdravja. Za otroke in mladostnike so pomembni tudi 

odnosi, ki jih vzpostavljajo z zaupanja vrednimi odraslimi osebami zunaj družine. To še 

posebej velja za otroke in mladostnike iz neugodnih in neustreznih družinskih razmer, saj 

jim lahko v stiski nudijo ustrezno zaščito in podporo (Mikuž idr., 2020). Mladinsko delo 

predstavlja prostor med zasebno sfero (družina, prijatelji) ter šolo (Beočanin, 2011). 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen) mladinsko delo opredeljuje 

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«. Beočanin (2011) doda, »da vsaka 

oblika mladinskega dela predstavlja niz načrtovanih in nenačrtovanih učnih izkušenj, ki 

lahko pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika, krepijo možnosti za njegovo 

ekonomsko in kulturno integracijo v družbo ter spodbujajo družbeno in politično 

udejstvovanje mladih v družbi« (str. 51). Opredelitve mladinskega dela se razlikujejo od 

ene evropske države do druge, vsem opredelitvam pa so skupne ključne besede »učna 

izkušnja«8, »načrtovan proces«9, »aktivna participacija«10 in »osebni ter socialni razvoj 

mladih« (prav tam). 

Mladinsko delo je zelo raznoliko in posledično so takšni tudi njegovi učinki. Na eni strani 

zajema delo s celotno skupino mladih, na drugi strani pa tudi z bolj specifičnimi skupinami 

mladih. Mladinsko delo ne vpliva samo na razvoj posameznika, ki je vključen v aktivnosti 

mladinskega dela, ampak vpliva tudi na skupnost, v kateri ta posameznik živi (Devin in 

Gunning, 2009, v Deželan in Vombergar, 2020). 

Deželan in Vombergar (prav tam) učinke mladinskega dela razdelita v štiri kategorije: 

1. Učinki na osebnostne značilnosti posameznika: pridobitev samozavesti, 

izboljšana samopodoba, uspešnejše upravljanje odnosov, prevzemanje nadzora nad 

lastnim življenjem, zdrav življenjski slog, širjenje obzorij.  

2. Učinki na profesionalne značilnosti posameznika: pridobivanje novih znanj in 

spretnosti, učinkovitejše delovanje v skupinah, izboljšani izobraževalni dosežki, 

izboljšana zaposljivost in višja stopnja socialnega kapitala. 

 
8 Neformalno izobraževanje se lahko prilagaja potrebam udeležencev in družbe, glavni poudarek pa daje 

aktivnosti in samoiniciativnosti udeležencev. V tem procesu se udeleženci samouresničujejo in pridobivajo 

dodatne kompetence za vključevanje v družbo in osamosvajanje na prehodu v odraslost (Beočanin, 2011).  
9 Mladinsko delo spada v polje neformalnega izobraževanja, ki pa ima prav tako kot formalno izobraževanje  

načrtovan proces učenja. Načrtovanje procesov zagotavlja mladinskemu delu to, da dosega učne in druge 

učinke (prav tam). 
10 Pod pojmom participacija mladih razumemo aktivno družbeno udejstvovanje mladih v vsakdanjem 

družbenem in političnem življenju. Eden od namenov mladinskega dela je spodbujanje mladih pri razvoju v 

aktivne državljane, ki ne zasledujejo zgolj lastnih ciljev, ampak so del družbe in tudi prispevajo k njenemu 

razvoju in demokratičnosti (prav tam). 
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3. Učinek na skupnost: vzajemen odnos med mladim in družbo ter višja stopnja 

odgovornosti do širše skupnosti.  

4. Učinek na gospodarsko okolje: boljše storitve v lokalni skupnosti in močnejše 

gospodarsko okolje. 

»Mladinsko delo ima v družbi torej edinstveno vlogo, saj je neposredno povezano s 

prostim časom mladih, ob enem pa deluje preventivno, mladim omogoča izkustveno 

učenje in pridobivanje kompetenc za aktivno participacijo v družbi ter (lahko) igra 

pomembno vlogo pri osebnostnem in socialni razvoju mladostnikov« (Nahtigal, 2021, str. 

10). 

 

2.1 MLADINSKA ORGANIZACIJA 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010, 3. člen) mladinsko organizacijo 

opredeljuje kot »avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s 

svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in 

izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, 

nazorsko ali politično usmeritvijo«. Beočanin (2011) doda, da so za delovanje mladinske 

organizacije odgovorni vsi člani, pri tem pa jim je potrebno zagotoviti enake možnosti 

sodelovanja. Mladinske organizacije prek poznavanja mladih in prepoznavanja njihovih 

interesov delujejo v korist mladih (prav tam).   

 

2.2 MLADINSKI DELAVEC 

Mladinski delavec je »strokovnjak za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) 

dejavnosti mladih v prostem času ter umeščanje te dejavnosti v družbene procese 

načrtovanja in odločanja« (mlad.si, b. d.). Delo, ki ga mladinski delavec opravlja, je zelo 

obsežno in zahtevno. Na eni strani mora upoštevati potrebe mladih, na drugi strani pa mora 

slediti ciljem organizacije (Mrgole, 2003). Preko komunikacije z mladimi načrtuje, 

oblikuje in izvaja programe mladinskega dela, sodeluje pri vodenju in upravljanju 

organizacije, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši in skupnostjo (Kern, 2006, v Pazlar, 

2009). Vloga mladinskega delavca je pomembna zato, ker mladim izven šolskega prostora 

(predvsem na življenjsko pomembnih področjih) pomaga pri njihovem osebnem in 

socialnem razvoju ter pri krepitvi njihovih moči. Pomembno je, da je z mladimi v stiku in 

se z njimi povezuje. Na tak način lahko prepozna in pozna njihove potrebe ter programe 

mladinskega dela izvaja in oblikuje v dialogu z njimi. Zato je pomembno tudi, kako zna 

mlade nagovoriti, motivirati in pritegniti čim več mladih k aktivnemu sodelovanju pri 

različnih dejavnostih mladinske organizacije (mlad.si, b. d.). 

Mrgole (2007, v Pazlar, 2009) navaja področja, na katerih delujejo mladinski delavci: 

- neformalno izobraževanje; 

- skrb za aktivno participacijo; 

- spodbujanje in krepitev moči mladih; 

- promocija enakih možnosti ter družbenega vključevanja. 
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Trenutno v Sloveniji ni mogoče pridobiti javno veljavne izobrazbe v formalnem sistemu 

izobraževanja za opravljanje poklica mladinskega delavca. Leta 2017 je bil potrjen 

poklicni standard za mladinskega delavca. Nacionalna poklicna kvalifikacija omogoča 

mladim, ki imajo izkušnje z mladinskim delom, da s priznavanjem njihovih izkušenj, 

pridobljenih kompetenc, spretnosti in znanj pridobijo potrdilo o usposobljenosti za 

opravljanje poklica mladinski delavec (Mladinski svet Slovenije, 2019). 

 

2.2.1 Kompetence mladinskega delavca 

V Sloveniji lahko mladinsko delo v mladinskih organizacijah opravljajo laični in strokovni 

delavci, prostovoljci ter osebe z nacionalno poklicno kvalifikacijo mladinski delavec. 

Posamezne mladinske organizacije po navadi poskrbijo, da mladinski delavec preko 

internih izobraževanj pridobi ustrezne kompetence11 za kakovostno opravljanje 

mladinskega dela.  

Kompetence mladinskega delavca so (povzeto po Pucelj Lukan, 2010): 

1. SPLOŠNE KOMPETENCE (potrebuje jih vsak mladinski delavec neodvisno od tega 

kje in s kom dela): 

• komunikacija v maternem jeziku (na primer jasno in pravilno izražanje in hkrati 

poslušanje in nagovarjanje mladih v slengu, komuniciranje z mediji, primerno 

izražanje svojih misli in čustev, pisanje prošenj in prijav na razpise, uporaba 

humorja, prepoznavanje nebesedne komunikacije); 

• komunikacija v tujih jezikih (na primer aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, 

zanimanje za mednarodne projekte, je zgled mladim za učenje tujih jezikov in 

mobilnosti); 

• številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in 

tehnologiji (na primer finančno načrtovanje projektov, organizacija in izvedba 

srečanj za mlade in projektov, reševanje problemov na avtonomen in učinkovit 

način); 

• informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) (na primer aktivna uporaba 

računalnika, kritična uporaba IKT, poznavanje in uporaba medmrežnih orodij za 

mlade); 

• učenje učenja (na primer organiziranje lastnega učenja in iskanje priložnosti za 

nove izkušnje ter znanja, obdelovanje, evalviranje in praktična uporaba lastnega 

znanja, poznavanje svojih sposobnosti in šibkih točk, določanje ciljev in prioritet, 

ločevanje poklicnega in zasebnega življenja); 

• medosebne, medkulturne in družbene sposobnosti motiviranja sebe in drugih 

(na primer produktivno delovanje v družbenem in delovnem okolju, konstruktivno 

reševanje konfliktov, vzpostavljanje stikov z mladimi iz različnih okolij, vodenje in 

usmerjanje mladih, delovanje v skupini in vodenje skupin, javno nastopanje, 

motiviranje, etično in moralno delovanje); 

 
11 Kompetence obsegajo znanje, veščine, stališča in vedenja osebe (Škulj, 2006, v Pucelj Lukan, 2010).  
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• inovativnost in podjetnost (na primer spreminjanje idej v dejanja, prevzemanje 

odgovornosti, vrednotenje projektov); 

• kulturna zavest in izražanje (na primer kreativno izražanje, ohranjanje in 

prenašanje kulturnega izročila). 

 

2. SPECIFIČNE KOMPETENCE: mladinski delavec jih potrebuje glede na specifičnost 

dela, ki ga opravlja, da lahko vzpostavi in ohranja odnos z mladimi (na primer stil 

vodenja, igranje inštrumentov, znanje športov, žongliranja, administrativna znanja, 

specifična znanja s področja psihologije, prava, sociale … ). 

 

Mrgole (2003) poudarja, da je pomembna lastnost mladinskega delavca, da zna z mladimi 

vzpostaviti mentorski odnos prek katerega udeležence spodbuja k skupinski povezanosti, 

spodbuja mlade k razvijanju kompetenc ter veščin in jim pri tem pomaga, informira in 

svetuje. Za odnos med mladinskim delavcem in mladimi je pomembno, da je želja po 

sodelovanju tako na strani mladinskega delavca kot na strani mladostnika (prav tam). 

Medsebojni odnos se gradi z aktivnim poslušanjem, zavračanjem stereotipiziranja ter 

odzivanju mladinskega delavca na potrebe, izražen interes in izkušnje mladih (Sapin, 

2013; Dotterweich, 2015, v Deželan in Vombergar, 2020). Pogosto je v neformalnem 

okolju in prek pogovora z mladinskim delavcem možno določene težave mladih odkriti že 

bolj zgodaj kot v formalnem okolju. Tudi zato so mladinske organizacije in odnosi med 

mladinskimi delavci in mladimi pomemben vidik preventivnega dela (Žavbi, 2008). Poleg 

že vsega naštetega pa je pomembna lastnost mladinskega delavca tudi pripadnost 

organizaciji in delovni ekipi (Mrgole, 2003).  

 

3 DIGITALNO MLADINSKO DELO 

Že leta 2019 je večina mladih v Evropski uniji uporabljala internet za različne aktivnosti. 

Raziskava kaže, da 88 % mladih internet uporabljajo za pošiljanje in prejemanje 

elektronske pošte, 85 % mladih internet uporablja za gledanje filmov in televizije, 84 % 

mladih internet uporablja za družbena omrežja (Facebook, Twitter, Instagram), 51 % 

mladih pa za igranje video igric (Eurostat, 2022a). Zanimivi so trendi glede uporabe 

računalnika in interneta med mladimi. Podatki raziskav med leti 2009 in 2019 kažejo, da 

delež mladih, ki uporabljajo računalnik, pada, po drugi strani pa delež mladih, ki uporablja 

internet, raste (Eurostat, 2020). V Sloveniji 95 % mladih internet uporablja vsakodnevno 

(Eurostat, 2022b).  

Razvoj digitalnega mladinskega dela je nujen, saj je dandanes mladim uporaba digitalnih 

orodij in medijev zelo blizu (Höylä in Reponen, 2019). Nahtigal (2021) poudarja, da je za 

mladinsko delo ključno, da poznamo aktualne razmere ter trenutne potrebe in želje 

uporabnikov. Z mladimi se moramo srečati v okoljih, ki so njim poznani in lastni ter jih 

skupaj z njimi soustvarjati. Po drugi strani pa Pöyskö (2017) opozarja, da ne smemo 

pozabiti, da niso vsi mladi enako računalniško pismeni, nimajo enakega dostopa do 
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računalniške tehnologije, pogosto pa so tudi premalo kritični do dogajanja na spletu in 

drugih digitalnih medijih. 

Slika 2 

Delež ljudi,  ki dnevno uporabljajo računalnik ali internet 

 
Eurostat, 2020 

Digitalno mladinsko delo opredelimo kot »proaktivno uporabo in obravnavo digitalnih 

medijev in tehnologije pri mladinskem delu« (Sklepi Sveta o pametnem mladinskem delu, 

2017, str. 3). Prek uporabe tehnologije in digitalnih medijev digitalno mladinsko delo 

zasleduje enake cilje kot mladinsko delo, zato je digitalno mladinsko delo mogoče vključiti 

v vsa že obstoječa okolja mladinskega dela (informiranje, svetovanje, aktivnosti 

mladinskih centrov, ulično mladinsko delo …) (prav tam). Digitalno mladinsko delo lahko 

opravljamo v mladinskem centru/organizaciji ali pa za delo z uporabniki v virtualnem 

okolju (Harvey, 2016). 

Digitalno mladinsko delo se lahko uporablja kot (povzeto po The Digital Youth Work 

Project, b. d.): 

- Orodje: storitve in programi organizacij postanejo bolj dostopne in dosežejo več 

mladih (na primer uporaba družbenih omrežij, svetovanje v virtualnem okolju … ). 

- Dejavnost: v ospredju je izkustveno učenje (na primer skupine za igranje igric, 

izdelovanje digitalnih medijev … ). 

- Vsebina: fokus je na izzivih, ki jih povezujemo z digitalizacijo (na primer pogovor 

o virtualnih odnosih in vedenju na spletu, večanje zavedanja mladih glede njihovih 

digitalnih pravic … ). 

Glede na dobre prakse več različnih mladinskih organizacij po Evropi so se oblikovale 

smernice za izvajanje digitalnega mladinskega dela. Za razvoj digitalnega mladinskega 

dela v organizacijah je pomembno, da prepoznamo pomen digitalnih orodij in družbenih 

omrežij pri mladih. Pomembno je strateško načrtovanje in dolgoročni razvoj digitalnega 
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mladinskega dela v posamezni organizaciji. Pri tem nam lahko najbolj pomagajo mladi, 

uporabniki digitalnih orodij, in sprotne evalvacije programa, s katerimi preverjamo 

njegovo ustreznost in aktualnost. Mladinski delavci naj bi se tudi aktivno vključili na 

družbena omrežja in skupaj z mladimi razvijali nadaljnje digitalno mladinsko delo, naloga 

organizacij pa je, da mladinske delavce spodbujajo k izobraževanjem in h krepitvi 

kompetenc ter jim omogočajo ustrezno opremo (na primer računalnik, pametni telefon, 

aplikacije, programi …) za izvajanje kakovostnega digitalnega mladinskega dela (The 

Digital Youth Work Project, b. d.; Harvey, 2016). 

 

3.1 PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI 

Po mnenju Bajžlja in Krajnčana (2008) je prednost uporabe digitalnih medijev pri 

socialnopedagoškem delu njihova atraktivnost in »domačnost« uporabe med mladimi, ki 

jih uporabljajo vsakodnevno, predvsem med preživljanjem prostega časa. Pri tem pa 

avtorja (prav tam) še opozarjata, da mora uporaba digitalnih medijev zasledovati 

zastavljene cilje socialnopedagoškega dela. 

Glavna prednost digitalnega mladinskega dela je vsekakor dostopnost in ustreznost 

mladim in priložnost, da mladi razvijejo kritičen pogled na vse večjo digitalizacijo družbe 

in morda postanejo sooblikovalci pozitivne digitalne prihodnosti (The Digital Youth Work 

Project, b. d.). Uporaba digitalnih orodij pogosto privabi mlade, ki prej niso bili vključeni 

v tradicionalne oblike mladinskega dela. Tako digitalizacija omogoči, da mladinsko delo 

doseže več mladih, programi postanejo »nizkopražni«, vsebina pa je lahko dostopna in 

omogoča mladim interakcijo z ostalimi (Kuusi, 2017). Poleg tega digitalno mladinsko delo 

posameznikom omogoča enake možnosti za razvijanje digitalnih in medijskih veščin, s 

tem pa tudi več življenjskih priložnosti in različne možnosti sodelovanja (Pöyskö, 2017). 

Mladi se lahko prek digitalnega mladinskega dela kreativno izražajo z uporabo različnih 

medijev. Pri tem krepijo svojo ustvarjalnost in spoznavajo nove tehnike (fotografija, video, 

glasba). Prek različnih medijev pa lahko mladi spregovorijo kot strokovnjaki za svoje 

življenje in s tem dobijo več glasu, kar pa jih tudi opolnomoči (prav tam). 

Pri digitalnem mladinskem delu moramo pozornost nameniti tudi različnim negativnim 

posledicam, ki jih srečamo v digitalnem okolju. Mlade moramo informirati o varovanju 

podatkov in zasebnosti, z njimi spregovoriti o »cyberbullyingu«, (spolnem) nadlegovanju, 

sovražnemu govoru in omeniti različne načine manipulacije (spletne prevare, lažne novice 

…) (Lorenz in Kikkas, 2019). Pöyskö (2017) opozori tudi na nezdrave in nedosegljive 

lepotne standarde, ki se nemalokrat promovirajo na družbenih omrežjih. Pri tem je 

pomembno, da mladim nudimo podporo pri grajenju njihove identitete in spodbujamo 

samorefleksijo. 

Ne smemo pozabiti na tiste mlade z manj priložnostmi, ki pogosto nimajo dostopa do 

računalnika, pametnega telefona ali internetne povezave (Stefan in Serban, 2020; Erwin in 

Thompson, 2020). 
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3.2 KOMPETENCE MLADINSKIH DELAVCEV  

Pawluczuk idr. (2018) so v svoji raziskavi ugotovili, da so mladinski delavci nemalokrat v 

stiski pri uporabi digitalnih tehnologij pri svojem delu, saj je po njihovem mnenju med 

njimi in uporabniki vrzel v znanju uporabe različnih tehnologij, kar povzroči težave pri 

tem, kako se povezati z mladostniki. Hkrati je za nekatere mladinske delavce težko biti v 

koraku s hitro spreminjajočo se tehnologijo. Höylä in Reponen (2019) menita, da lahko 

mladinski delavci izvajajo digitalno mladinsko delo, čeprav niso strokovnjaki na področju 

tehnologije. Po njunem mnenju je pri razvoju in izvajanju digitalnega dela pomembna 

radovednost, odprtost za nove izkušnje in pripravljenost za učenje. Pri razvoju digitalnega 

mladinskega dela lahko mladinskim delavcem pomagajo predvsem mladi, ki odraščajo v 

digitalni dobi (prav tam).  

Med letoma 2016 in 2018 se je v okviru Generalnega direktorata za izobraževanje, 

mladino, šport in kulturo (v okviru Evropske komisije) sestala skupina poznavalcev 

digitalnega mladinskega dela. Oblikovali so sedem področij kompetenc, ki naj bi jih 

mladinski delavci krepili za kakovostno izvajanje digitalnega mladinskega dela (povzeto 

po Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, 2018): 

- Digitalizacija družbe (na primer znanje o tem, kako digitalizacija vpliva na 

družbo, družbene procese, mladinsko delo in mlade …); 

- Načrtovanje, izvajanje in evalviranje digitalnega mladinskega dela (na primer 

vključevanje mladih v načrtovanje, izvajanje in evalviranje programov; oblikovati 

program s pomočjo digitalnih orodij in medijev; uporaba digitalnih tehnologij, 

pripomočkov in aplikacij …); 

- Informacijska in podatkovna pismenost (na primer spodbujanje mladih h 

kritičnemu razmišljanju; znanje o varovanju osebnih podatkov ...); 

- Komunikacija (na primer znanje o tem, na kakšen način mladi komunicirajo v 

digitalnih okoljih in prilagajanje aktivnosti temu; podpora mladim pri aktivnemu 

državljanstvu; znanje o tem, kako se odzvati na spletno nasilje in sovražni govor 

...); 

- Digitalna kreativnost (na primer spodbujanje mladih pri kreiranju digitalnih 

vsebin in izražanju prek njih; znanje o tem, kateri programi, aplikacije so na voljo 

in ustrezni glede na cilje in izvajano aktivnost); 

- Varnost (na primer spodbujanje mladih, da premislijo, kakšno digitalno podobo 

želijo; nuditi pomoč mladim pri spletnem nasilju in sovražnem govoru; vzpostaviti 

profesionalni odnos in meje z mladimi v digitalnem svetu …); 

- Refleksija in evalvacija (na primer kritičnost do lastnih digitalnih kompetenc; 

deljenje izkušenj in znanja z drugimi mladinskimi delavci …). 

Ena od ključnih nalog mladinskih delavcev je, da mladim nudijo podporo pri analizi 

spletnih informacij, prepoznavanju resničnih in neresničnih informacij, razvijanju 

kritičnega razmišljanja in odkrivanju načinov, kako digitalna orodja uporabljati na način, 

da bodo za mlade koristna in neškodljiva (Höylä in Reponen, 2019; Pöyskö, 2017). Pri tem 

Pöyskö (2017) poudari, da je pri informiranju mladih o nevarnostih digitalnih orodij in 

okolij ključna kompetentnost odraslih oseb, s katerimi bi mladi želeli spregovoriti o tej 
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temi. S poznavanjem okolja in konteksta, v katerem se mladi gibljejo, se poveča 

kompetentnost in kredibilnost odrasle osebe, kar pa posledično privede do poglobljenega 

in zaupnega odnosa z mladimi (prav tam). 

  

3.3 DIGITALIZACIJA MLADINSKEGA DELA V SLOVENIJI MED EPIDEMIJO 

Digitalno mladinsko delo se je v Sloveniji začelo intenzivneje razvijati med epidemijo, ko 

so bile mladinske organizacije zaradi ukrepov za zajezitev širjenja epidemije primorane 

spremeniti svoj način dela. »[…] organizacije v mladinskem sektorju so se sorazmerno 

hitro prilagodile novim razmeram. Kar 31,4 % anketiranih se je na razmere prilagodilo že 

pred uradno razglasitvijo epidemije v Republiki Slovenji in restriktivnih ukrepov, ki so ji 

sledili. 61 % organizacij pa je svoje delovanje prilagodilo v prvem tednu od objave 

epidemije« (Urad Republike Slovenije za mladino, 2020, odstavek 5). Številni mladinski 

centri po vsej Sloveniji so začeli z virtualnimi mladinskimi centri, mladim so bile na voljo 

psihosocialne svetovalnice preko video klicev (Zoom, Skype) ali družbenih omrežij 

(Discord, Instagram). Na splet so se preselile kulturne in izobraževalne vsebine ter različne 

druge aktivnosti mladinskih organizacij za kakovostno preživljanje prostega časa mladih 

(Radulović, 2021; Mreža MaMa, b. d.). 

Ker se je razvoj digitalnega mladinskega dela v Sloveniji začel šele pred približno dvema 

letoma, obsežnejših raziskav na tem področju pred epidemijo ne najdemo. Tako je prva 

raziskava o digitalnem mladinskem delu v Sloveniji in vplivu epidemije na njegov razvoj 

nastala v okviru magistrskega dela Simone Nahtigal z naslovom »Vpliv epidemije sars-

cov-2 na razvoj digitalnega mladinskega dela v Sloveniji« (Nahtigal, 2021). Avtorico (prav 

tam) so zanimale izkušnje in pogledi mladinskih delavcev na digitalno mladinsko delo. V 

raziskavi ugotavlja, da so mladinske organizacije v Sloveniji digitalno mladinsko delo pred 

epidemijo v večini uporabljale samo kot orodje (89 % organizacij, ki so sodelovale v 

raziskavi). Med epidemijo se je, predvsem zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb, 

število mladinskih organizacij, ki izvajajo digitalno mladinsko delo kot dejavnost in 

vsebino, močno povečalo. 61 % organizacij, ki so sodelovale v raziskavi, navajajo, da so 

ukrepi, povezani z epidemijo, vplivali na začetek, oziroma povečan obseg izvajanja 

digitalnega mladinskega dela. V nasprotju s tujino, kjer so se digitalnega mladinskega dela 

v veliki meri posluževali že pred epidemijo, v Sloveniji mladinske organizacije še niso bile 

dovolj dobro poučene in seznanjene z možnostmi, ki jih takšna oblika mladinskega dela 

omogoča. Avtorica (prav tam) prav tako ugotavlja, da namerava večina organizacij po 

epidemiji zmanjšati obseg izvajanja digitalnega mladinskega dela (54 % organizacij), 

medtem ko manjši delež organizacij, ki so sodelovale v raziskavi, navaja, da bodo ohranile 

ali povečale obseg izvajanja digitalnega mladinskega dela (11 % organizacij). Večina (82 

%) v raziskavi sodelujočih mladinskih organizacij pravi, da bo njihovo nadaljnje izvajanje 

digitalnega mladinskega dela odvisno predvsem od interesa mladih. Temu pa sledijo še 

drugi dejavniki, med drugimi kadrovske in finančne zmožnosti organizacije, interes 

izvajalcev in kakovost delovne opreme. Mladinske organizacije navajajo, da za nadaljnji 

razvoj digitalnega mladinskega dela potrebujejo predvsem finančna sredstva ter dodatna 

izobraževanja in usposabljanja za izvajalce s tega področja. 
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4 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

V obdobju mladostništva je učenje socialnih veščin12 pomembno, saj to ustvarja možnosti 

za življenje posameznika v dani družbi. Učenje socialnih veščin po navadi poteka v 

različnih okoljih (na primer v družini, med vrstniki, v izven šolskih dejavnostih), s 

perspektive preventivnega izobraževanja posameznikov pa je dobro, da je učenje socialnih 

veščin tudi načrtno (Rozman, 2005). Ena izmed možnosti, kjer lahko mladostnik pridobiva 

znanje, s katerim bo lažje in na konstruktiven način obvladoval svoje težave, zmanjšal 

tveganja za slabo duševno zdravje in se naučil graditi socialne mreže, je TSV. TSV spada 

v polje neformalnega izobraževanja in je izkustveni trening, ki je usmerjen na delovanje 

posameznika v vsakodnevnem življenju (Rozman, 2005; Gorjan, 2020). »Izkustveno 

učenje posamezniku torej omogoča, da svoja dejanja preverja in se jih uči v dani situaciji« 

(Rozman, 2006, str. 189). Za uspešno izkustveno učenje pa udeleženci potrebujejo 

povratne informacije ostalih udeležencev in izvajalcev programa (Rozman, 2005).   

Rozman (prav tam) je prek obstoječe literature in z raziskavo v svojem magistrskem delu 

potrdila, da je TSV oblika dela z mladimi, s katero uporabniki krepijo svoje moči, večajo 

svoj socialni kapital in aktivno državljanstvo. Kljub temu pa nekateri avtorji (Gresham, 

1997; Evans, Axelrod in Sapia, 2000, v Žižak, 2009) ugotavljajo, da je uspeh treningov 

zelo različen (med 20 in 60 %). Največkrat se izkaže, da so rezultati treningov kratkotrajni, 

mladostniki pa imajo tudi problem posploševanja ali prenosa socialnih veščin iz enega 

socialnega okolja v druga (prav tam). 

Oblika TSV je lahko poljubna (na primer sklop delavnic, večdnevni tabori …). Da o 

nekem programu delavnic ali tabora govorimo kot o TSV, mora biti ta dobro definiran 

prek ciljev in strokovnosti izvajalcev (Rozman, 2006). TSV v Sloveniji izvajajo Centri za 

socialno delo in nevladne organizacije. Na Društvu Center za pomoč mladim13 so TSV 

začeli izvajati leta 1994 predvsem kot rešitev za težave mladostnikov, s katerimi so se 

srečevali. Mladostniki so imeli priložnost preživljati kakovosten prosti čas s svojimi 

vrstniki in se srečati s temami, ki so jim pomembne. Vsebine so jim bile predstavljene na 

njim dostopen način v obliki iger in izkustvenih vaj ter ob pomoči skupine (Rozman, 

2005). 

Gorjan (2020) poudari, da je za uspešnost TSV ključno, da »sleherni TSV izvaja ekipa 

mladinskih delavk in delavcev, ki TSV živijo, se ravnajo po načelih TSV in že s tem dajejo 

zgled tega, kaj TSV je in kaj ni« (str. 48). Rozman (2006) navaja naslednja pomembna 

načela vodenja TSV: 

- Poslušanje brez vnaprejšnjih sodb: zavedanje in spoštovanje človekove 

enkratnosti ter udeleženost v dialogu, razgovoru in sodelovanju. 

- Vzpostavljanje sodelovanja in dogovarjanje: sodelovanje se vzpostavi preko 

zaupanja in pomeni spoštovanje edinstvenosti vsakega udeleženca in okoliščin 

njegovega delovanja. 

 
12 Socialne veščine so »veščine, s katerimi posameznik uresničuje svoje namene, ki ga vodijo, da lahko 

zadovoljuje svoje potrebe v socialnem okolju« (Collins, 1992, v Rozman, 2005, str. 14). 
13 V nadaljevanju magistrskega dela za »Društvo Center za pomoč mladim« uporabljam skrajšan izraz 

»Društvo CPM«. 
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- Nemoraliziranje: načelo temelji na svobodnih odločitvah vsakega človeka in na 

enakovreden položaju ljudi, s katerimi smo v odnosu. 

- Krepitev moči: pri posamezniku se aktivirajo obstoječi viri za ustvarjanje novih 

virov. 

- Aktivna participacija: posameznik je aktiven in ustvarjalec svojega lastnega 

razvoja. 

- Usmerjenost na rešitve: namesto iskanja vzrokov za nek problem se usmerimo na 

tukaj in zdaj ter iskanje ustreznih rešitev. 

- Ustvarjalnost: izboljšanje rešitev prejšnjih izkušenj.  

V svojem magistrskem delu sem za primer izvajanja digitalnega mladinskega dela 

uporabila program TSV, ki ga Društvo CPM izvaja v sodelovanju s Srednjo zdravstveno 

šolo v Ljubljani in Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo v Mariboru. Gorjan (2020) 

navaja, da je dolgoletna praksa izvajanja programa pokazala, da ima tovrsten dvodnevni 

program večje učinke kot več krajših delavnic. Ustvari se lahko bolj sproščeno in zaupno 

okolje, saj imajo udeleženci in izvajalci več časa, da se spoznajo in medsebojno povežejo. 

Ena od prednosti je tudi ta, da program poteka izven šolskih prostorov. 

 

4.1 CILJI PROGRAMA TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

Udeleženci prek reflektiranja lastnega vedenja usvajajo pomembne veščine, ki krepijo 

njihove (med)osebne odnose, prevzemajo odgovornost za lastno počutje, izražanje in 

zadovoljevanje lastnih potreb. Poleg tega gre pri TSV predvsem za grajenje skupnosti ter 

socialne mreže, in ne spodbujanje individualizma (Rozman, 2006). 

Cilji TSV so (povzeto po Rozman, prav tam):  

- cilji, povezani z odnosi: sprejemanje drugačnosti, komunikacija, širitev socialne 

mreže …; 

- cilji, povezani s krepitvijo sebe: samoevalvacija, prevzemanje odgovornosti …; 

- cilji, povezani s spoznavanjem konkretnih veščin in tem: funkcionalne veščine 

(kuhanje, skrb zase), pogovori o različnih temah, konstruktivno reševanje 

konfliktov …. 

Gorjan (2020) meni, da se rezultati izvajanja TSV kažejo tudi v praksi. Po poročanju 

šolske psihologinje na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, Maje Klančič, je na hodnikih 

šole opaziti bolj spoštljivo in pozitivno klimo, dijaki, ki se znajdejo v stiski, prej poiščejo 

pomoč, več je dialoga med razredniki in dijaki, mladi so bolj ozaveščeni, znajo poiskati 

tudi pomoč izven šolskih prostorov. Šolska psihologinja k rezultatom TSV pripiše tudi 

visoko prisotnost dijakov pri pouku, izboljšanje učnega uspeha dijakov, dijaki si pomagajo 

z deljenjem zapiskov, učno pomočjo, sami razrešujejo konflikte, po pomoč se obračajo na 

odrasle osebe …(prav tam). 

Zasledovanje ciljev programa TSV Društva CPM se preverja z evalvacijskim 

vprašalnikom, ki ga izpolni vsak udeleženec programa. Z evalvacijskim vprašalnikom 

preverjamo, kako javni socialnovarstveni program zasleduje cilje, ki so določeni na 
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nacionalni ravni skupine programov za otroke in mlade in usklajeni z Ministrstvom za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki program tudi sofinancira (Inštitut 

Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017). Evalvacijski vprašalnik programa TSV 

vsebuje kvantitativne in kvalitativne podatke. S podatki Društvo CPM pridobi kazalnike za 

ocenjevanje doseganja ciljev programa. Ob podpori Inštituta Republike Slovenije za 

socialno varstvo so v društvu izluščili šest ključnih ciljev programa. Pri ciljih se preverja 

samoocena udeleženca preko posrednih vprašanj in trditev. Udeleženci na posamezne 

trditve odgovarjajo na lestvici od 1 (se v celoti ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam) 

(Društvo Center za pomoč mladim, 2021).  

Tabela 1 

Cilji programa TSV  

CILJ TRDITEV V VPRAŠALNIKU 

Zadovoljstvo uporabnika 

Dobro, sproščeno sem se počutil v skupini. 

Bil sem slišan in upoštevan. 

Pogovarjal sem se o meni pomembnih temah. 

Lahko sem se pogovoril o stvareh, ki so me mučile. 

Moji predlogi so bili sprejeti. 

Širjenje socialne mreže 
Spoznal sem ljudi, s katerimi želim ostati v 

kontaktu. 

Kakovostno preživljanje 

prostega časa 
Sam sem poskrbel, da sem se dobro počutil. 

Zvišanje samopodobe, 

samozavesti 

Svoje mnenje sem delil z ostalimi. 

Spremenil sem mnenje o sebi, o svojem življenju. 

Pridobitev socialnih in 

funkcionalnih veščin 

Pridobil sem veliko koristnih informacij. 

Zdaj lažje sprejemam nekoga, ki je drugačen od 

mene. 

Spremenil sem način komunikacije. 

Vem, kako lažje in boljše reševati probleme. 

Postavil sem si cilj za prihodnost. 

Izboljšanje odnosa uporabnik-

bližnji 
Izboljšal bom odnose s tistimi, ki so mi pomembni. 

Prirejeno po Društvo Center za pomoč mladim, 2021; Inštitut Republike Slovenije za 

socialno varstvo, 2017 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Mladi so postali ranljiva skupina, ki še posebej čuti zahteve sodobnega časa po nenehnem 

prilagajanju hitrim spremembam in zahtevam okolja. Povzetki rezultatov raziskav kažejo, 

da je bilo že pred epidemijo v Sloveniji zaznati vse več otrok in mladostnikov s težavami v 

duševnem zdravju (Jeriček Klanšček idr., 2018). Omejevalni ukrepi med epidemijo pa so 

še posebej spremenili življenja otrok in mladostnikov, ki so v izrednih okoliščinah bolj 

ranljivi kot odrasli (Mikuž idr., 2020). Med ukrepi za zajezitev širjenja virusa sta imela 

največji psihološki vpliv na mlade socialno distanciranje in karantena, ki sta pri mladih 

povzročala stres, občutke tesnobe in osamljenost (OECD, 2020).  

Pomembni varovalni dejavniki duševnega zdravja otrok in mladostnikov so vključenost v 

vrstniške skupine in odnosi, ki jih vzpostavijo z zaupanja vrednimi odraslimi osebami 

zunaj primarne družine (Mikuž idr., 2020). Mladinske organizacije prek svojih programov 

nudijo varno okolje, kjer imajo otroci in mladostniki možnost preživljanja kakovostnega 

prostega časa v družbi sovrstnikov, širijo socialno mrežo, pridobivajo socialne in 

funkcionalne veščine ter vzpostavljajo zaupne odnose z odraslimi.   

Marca 2020 so se zaradi omejevalnih ukrepov vezanih na epidemijo zaprla tudi vrata 

mladinskih organizacij. Mladi so ostali brez za njih zelo pomembnega prostora za 

preživljanje prostega časa. Mladinske organizacije so bili postavljeni pred izziv, kako naj 

naredijo svoje programe dosegljive mladim. Začela se je pospešena digitalizacija 

mladinskega dela v Sloveniji.  

Magistrsko delo je usmerjeno na raziskovanje sprejetosti digitalnega mladinskega dela 

med udeleženci in izvajalci. Digitalizacija programov mladinskega dela je neizbežna in 

nujno potrebna, da mladi ob nepredvidljivih okoliščinah ne ostanejo brez pomoči, 

medsebojnega druženja in kakovostnega preživljanja prostega časa. V raziskavi sem iskala 

odgovore na vprašanja o prednostih in pomanjkljivostih digitalnega mladinskega dela ter 

pogojih za njegov razvoj v prihodnosti, saj je razvoj digitalnega mladinskega dela nujen, 

če se želimo z mladimi srečevati v okoljih, ki so jim poznani in lastni, in jih skupaj z njimi 

soustvarjati.  

 

2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glavni cilj raziskave je bil raziskati, kako je bila digitalizacija programa TSV sprejeta s 

strani udeležencev in izvajalk. Z analizo razlik med vrednotenjem programa udeležencev 

virtualnih in ne-virtualnih izvedb sem ovrednotila uspešnost virtualnega izvajanja 

programa. Obenem pa me je zanimalo tudi, s kakšnimi  izzivi so se spoprijemali izvajalci 

digitalnega mladinskega dela, katere kompetence so ob načrtovanju in izvajanju 

digitalnega mladinskega dela krepili ter kakšne so priložnosti in potrebe mladinskih 

delavcev za nadaljnji razvoj tega področja dela mladinskih organizacij. 
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V raziskavi sem poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:   

RV1: Kako udeleženci virtualnih TSV vrednotijo program v primerjavi z udeleženci ne-

virtualnih TSV? 

RV2: Kako udeleženci virtualnih TSV ocenjujejo doseganje zastavljenih ciljev programa 

TSV v primerjavi z udeleženci ne-virtualnih TSV? 

RV3: Katere so prednosti in pomanjkljivosti digitalnega mladinskega dela z vidika 

izvajalcev? 

RV4: Katere kompetence izvajalcev digitalnega mladinskega dela so se pri načrtovanju in 

izvajanju digitalnega mladinskega dela izkazale za ključne in katere so izvajalci z 

izvajanjem digitalnega mladinskega dela krepili?  

RV5: Kakšna je prihodnost razvijanja in izvajanja digitalnega mladinskega dela v 

Sloveniji? 

 

3 METODOLOGIJA 

V magistrskem delu sem uporabila kombiniran kvantitativno kvalitativni raziskovalni 

pristop ter deskriptivno metodo raziskovanja. 

Digitalno mladinsko delo je v Sloveniji relativno mlad in neraziskan pojem. Čeprav se o 

njem govori že nekaj časa, se je večina mladinskih organizacij v Sloveniji z njim srečala 

šele v začetku leta 2020, ko so ga bile primorane začeti razvijati in uporabljati tudi v 

praksi. Zato se mi kvalitativni pristop raziskovanja zdi primeren, saj »v kvalitativni 

raziskavi ne gre le za to, da bi preverili to ali ono hipotezo, ampak želimo priti do 

celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu« 

(Mesec, 1998, str. 47). Prav tako nas pri kvalitativnem pristopu raziskovanja ne zanima 

toliko rezultat procesa, ampak dinamika preučevanega pojava (Kordeš in Smrdu, 2015). 

 

3.1 VZOREC 

Pri raziskavi sem uporabila namenski vzorec, ki je sestavljen iz več skupin udeležencev.  

Prvo skupino udeležencev sestavljajo dijaki, ki so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 1. 

letnik Srednje zdravstvene šole Ljubljana ter 1. in 2. letnik Srednje zdravstvene in 

kozmetične šole Maribor (skupaj 383 dijakov). Dijaki so se udeležili ne-virtualnih TSV.  

V drugo skupino udeležencev spadajo dijaki, ki so v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. 

letnik Srednje zdravstvene šole Ljubljana ter 1. in 2. letnik Srednje zdravstvene in 

kozmetične šole Maribor (skupaj 382 dijakov). Dijaki so se udeležili virtualnih TSV. 

V tretjo skupino udeležencev raziskave sem vključila pet izvajalk digitalnega mladinskega 

dela. Prihajajo iz različnih organizacij (Zavod TiPovej!, Svetovalni center za otroke, 
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mladostnike in starše ter Društvo CPM), ki so med epidemijo digitalizirale vsaj del svojih 

programov. Vse izvajalke imajo izkušnjo z načrtovanjem in samostojnim vodenjem 

virtualnih in ne-virtualnih programov.  Sodelujoče v fokusni skupini sem osebno povabila 

k sodelovanju. Vse udeleženke so digitalno mladinsko delo izvajale predvsem kot orodje 

(uporaba družbenih omrežij, individualno svetovanje ali skupinske aktivnosti v virtualnem 

okolju), zato se njihovi odgovori nanašajo na to področje digitalnega mladinskega dela.  

Tabela 2 

Opis sodelujočih v fokusni skupini 

Sodelujoča v fokusni skupini Delovno področje 

Izvajalka 1 

socialna pedagoginja 

Na Društvu CPM eno leto zaposlena kot strokovna 

delavka, pred tem je bila pri organizaciji 10 let 

prostovoljka. Dela z ranljivimi skupinami, predvsem 

na področju duševnega zdravja in socialnih veščin. 

Izvajalka 2 

psihologinja 

Tri leta zaposlena na zavodu TiPovej!, v mladinskem 

delu udeležena že 11 let. Velik del njenega dela 

predstavlja karierna orientacija mladih. 

Izvajalka 3 

 socialna delavka 

Na Društvu CPM je 14 let zaposlena kot strokovna 

delavka, pred tem je bila 10 let prostovoljka. Dela z 

ranljivimi skupinami, predvsem na področju 

duševnega zdravja in socialnih veščin. 

Izvajalka 4 

psihologinja 

Na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in 

starše je bila prostovoljka eno leto, kjer je z udeleženci 

izvajala individualna srečanja. Zadnji dve leti je 

prostovoljka na Društvu CPM, kjer sodeluje pri 

načrtovanju in samostojno izvaja skupinske aktivnosti 

in programe. 

Izvajalka 5 

mladinska delavka 

Zadnji dve leti je prostovoljka na Društvu CPM, kjer 

sodeluje pri načrtovanju in samostojno izvaja 

skupinske aktivnosti in programe. 

 

3.2 RAZISKOVALNI PRIPOMOČKI IN POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Evalvacijski vprašalniki 

Tehnika zbiranja podatkov pri prvi in drugi skupini udeležencev (udeleženci virtualnih in 

ne-virtualnih TSV) je evalvacijski vprašalnik (priloga 1). Evalvacijski vprašalnik je bil 

oblikovan na Društvu CPM v sodelovanju z Inštitutom Republike Slovenije za socialno 

varstvo za potrebe evalvacije javnega socialnovarstvenega programa Društva CPM. 

Evalvacijski vprašalnik zagotavlja anonimnost udeleženca in je sestavljen iz štirih manjših 

sklopov. Prvi sklop je namenjen splošnim vprašanjem (spol in starost udeleženca TSV), v 

drugem sklopu udeleženec ocenjuje svoje zadovoljstvo z izvedbo in vodenjem celotnega 

programa ter zadovoljstvo s posameznimi aktivnostmi programa. V tretjem sklopu 

udeleženec vrednoti vpliv TSV na pridobivanje in razvoj socialnih veščin s pomočjo 

šeststopenjske Likartove lestvice, ki vključuje naslednje možnosti odgovora: 0 − če na 
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trditev ne moreš ali ne želiš odgovoriti; 1 − če se s trditvijo v celoti ne strinjaš; 2 − če se s 

trditvijo delno ne strinjaš; 3 − če se s trditvijo niti strinjaš, niti ne strinjaš; 4 − če se s 

trditvijo strinjaš; 5 − če se s trditvijo popolnoma strinjaš. V zadnjem, četrtem sklopu 

vprašalnika, sta na voljo dve odprti vprašanji, kjer ima udeleženec možnost obrazložiti 

vpliv TSV na njegovo življenje in podati morebitne dodatne komentarje glede programa. 

Za potrebe evalviranja virtualnih TSV se je evalvacijski vprašalnik preoblikoval v 

digitalno obliko s pomočjo aplikacije »Google Obrazci«.  

Za primerjavo kakovosti zasledovanja ciljev TSV sem v raziskavi uporabila podatke 

evalvacijskih vprašalnikov, ki so jih po vsakem TSV izpolnili vsi udeleženci. Ne-virtualni 

TSV (skupaj 14 izvedb) so potekali od 30. 9. 2019 do 8. 10. 2020. Virtualni TSV (skupaj 

14 izvedb) so potekali od 2. 11. 2020 do 21. 4. 2021. Vsak TSV je potekal dva zaporedna 

dneva. Udeleženci so evalvacijske vprašalnike izpolnjevali individualno. 

Fokusna skupina 

Za ugotavljanje izkušenj, kompetenc in pogojev za uspešno izvajanje digitalnega 

mladinskega dela, še posebej virtualnih TSV, sem izvedla fokusno skupino s petimi 

mladinskimi delavkami, ki so med epidemijo načrtovale in izvajale digitalno mladinsko 

delo. Pred izvedbo sem si pripravila smernice za fokusno skupino (priloga 2). Glavni 

tematski sklopi pogovora so bili: potrebe po krepitvi socialnih veščin mladih; posledice 

epidemije na duševno zdravje in vedenje mladih; odziv organizacij in izvajalk na 

epidemijo in spremenjene okoliščine dela; prednosti in pomanjkljivosti digitalnega 

mladinskega dela; krepitev in usvajanje kompetenc z izvajanjem digitalnega mladinskega 

dela; potrebe izvajalk in dodatni pogoji za nadaljnji razvoj digitalnega mladinskega dela. 

Srečale smo se 28. 4. 2022 v prostorih Društva CPM v Ljubljani. Pogovor je trajal eno uro 

in 33 minut. Večinoma sem se držala smernic pogovora, ki sem si jih zastavila pred 

izvedbo fokusne skupine. Sem se pa prilagajala toku pogovora in glede na to spreminjala 

vprašanja ali pa postavljala dodatna podvprašanja. Potek fokusne skupine je potekal v 

prijetnem in sproščenem vzdušju, sodelujoče so predstavile svoje poglede, stališča in 

izkušnje v zvezi s tematiko. Pogovor sem zvočno posnela in o tem obvestila tudi 

udeleženke, ki so se s snemanjem strinjale. Transkripcijo posnetega sem poslala 

sodelujočim v pregled in avtorizacijo.  

 

3.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Evalvacijski vprašalniki 

Podatke evalvacijskih vprašalnikov sem analizirala s pomočjo računalniškega programa za 

statistično analizo SPSS. Zanesljivost podatkov sem preverila z izračunom Cronbach alpha 

koeficienta za posamezen sklop trditev, ki zasledujejo isti cilj TSV (tabela 1). Cronbach 

alpha koeficient za cilj »vrednotenje programa« znaša 0,42, za cilj »zadovoljstvo 

uporabnika« 0,82, za cilj »zvišanje samopodobe« 0,46 in za cilj »pridobitev socialnih in 

funkcionalnih veščin« 0,82. Stopnja zanesljivosti je samo pri dveh ciljih dobra, pri dveh 

ciljih pa je nesprejemljiva. Prav tako udeleženci programa niso vrednotili doseganja vseh 

ciljev s pomočjo več trditev (cilji »širjenje socialne mreže«, »kakovostno preživljanje 
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prostega časa«, »izboljšanje odnosa uporabnik – bližnji«). Na podlagi teh ugotovitev sem 

se odločila, da analiziram in interpretiram vsako trditev posebej. Podatki ocenjevalnih 

lestvic so bili predstavljeni z osnovnimi opisnimi statistikami (frekvence, odstotki, 

aritmetična sredina). Normalno razporejenost podatkov sem preverila s Kolmogorov-

Smirnovim preizkusom in pregledom histogramov. Ker sem ugotovila, da je razporeditev 

rezultatov na vseh spremenljivkah statistično pomembno drugačna od normalne, sem za 

primerjavo med skupinama uporabila neparametrični test (Mann-Whitney U test). 

Fokusna skupina 

Kvalitativne podatke pridobljene s fokusno skupino sem glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja obdelala z metodo vsebinske analize s pomočjo kodiranja: »(1) urejanje gradiva, 

(2) določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje relevantnih 

pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje in (6) oblikovanje končne teoretične 

formulacije« (Glase in Strauss, 1967, v Mesec, 1998, str. 103). 

V prvem koraku sem naredila transkripcijo pogovora. V drugem koraku sem označila 

pomembne izjave, ki sem jih v nadaljevanju kodirala. Sledil je tretji korak, odprto 

kodiranje. V četrtem koraku sem na osnovi raziskovalnih vprašanj oblikovala kategorije in 

teme. Temu je sledilo osno kodiranje, v katerem sem pojme razvrstila v ustrezne kategorije 

in teme. Primer kodiranja fokusne skupine je priloga tega magistrskega dela (priloga 3). 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

V poglavju predstavljam rezultate svoje raziskave, ki so organizirani glede na raziskovalna 

vprašanja, na katera sem poskušala odgovoriti.  

Pri odgovoru na prvi dve raziskovalni vprašanji sem si pomagala z rezultati evalvacijskih 

vprašalnikov, ki so predstavljeni v tabeli 3 in v tabeli 4. Z zeleno barvo sem označila 

statistično pomembne razlike med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih TSV. Kjer sem 

presodila, da lahko analiza odgovorov izvajalk digitalnega mladinskega, ki so bile 

vključene v fokusno skupino14, in njihove izjave prispevajo k interpretaciji rezultatov, sem 

jih vključila v besedilo. 

V nadaljevanju poglavja sledi predstavitev rezultatov raziskovalnih vprašanj, ki sem jih 

pridobila z analizo fokusne skupine. Raziskovalna vprašanja bom prikazala skozi 

vsebinske kategorije, ki jih bom podrobneje predstavila skozi perspektivo kod drugega 

reda. Na nekaterih mestih bom vključila tudi izjave udeleženk fokusne skupine.  

 

4.1 Razlike v vrednotenju programa med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih TSV 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kakšne so razlike v vrednotenju 

programa TSV med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih TSV. Podatki so predstavljeni v 

tabeli 3.  
 

14 V nadaljevanju poglavja »Rezultati in interpretacija« za »izvajalke digitalnega mladinskega dela, ki so bile 

vključene v fokusno skupino« uporabljam skrajšan izraz »izvajalke«. 
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Tabela 3 

Razlike v vrednotenju ne-virtualnih in virtualnih TSV 

 Ne-virtualni TSV (N = 383) Virtualni TSV (N = 382)   

     

 
Povprečje 

[�̅�] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[�̅�] 

Standardni 

odklon [σ] 

Mann-

Whitney 

test [U] 

Statistična 

pomembnost 

[P] 

VREDNOTENJE PROGRAMA 

Ocena TSV 

kot celota 
4,62 0,64 4,33 0,74 55717,50 < 0,001 

Ocena 

vodenja TSV 
4,84 0,48 4,67 0,64 62879,00 < 0,001 

Iz tabele 3 lahko razberemo, da udeleženci ne-virtualne TSV v obeh postavkah vrednotijo 

statistično pomembno višje kot udeleženci virtualnih TSV. Zato lahko potrdim, da prihaja 

med udeleženci ne-virtualnih TSV in virtualnih TSV do statistično pomembnih razlik pri 

vrednotenju programa. 

Prosti čas in odmori so po izkušnjah izvajalcev ne-virtualnih TSV pomembna sestavina 

programa. V tem času se udeleženci ukvarjajo s prostočasnimi aktivnostmi in se družijo. 

Zaradi virtualne izvedbe TSV je ta pomembna sestavina manjkala. Izvajalka 5 meni: »Po 

mojem mnenju so rezultati virtualnih TSV slabši tudi zato, ker se veliko TSV zgodi med 

odmori, ko se imajo udeleženci priložnost med seboj družiti in povezovati. V virtualnem 

okolju pa so jim te priložnosti bile na nek način onemogočene. Vsak je bil sam in je na svoj 

način preživljal ta svoj prosti čas.« TSV je metoda dela z mladimi, pri kateri gre za 

izkustveno učenje. Za uspešno izkustveno učenje pa udeleženci potrebujejo povratne 

informacije ostalih udeležencev in izvajalcev programa (Rozman, 2005). Tudi to po 

mojem mnenju prispeva k razumevanju ugotovljene razlike, saj povratna informacija 

posameznemu udeležencu virtualnega TSV ni enako kompleksna in obsežna kot povratna 

informacija, ki jo dobi udeleženec ne-virtualnega TSV.      

Kljub temu, da udeleženci virtualne TSV vrednotijo slabše, je ocena tako TSV kot celote 

(4,33) kot vodenja TSV (4,67) med udeleženci virtualnih TSV zelo dobra (najvišja možna 

ocena je 5). Iz odgovorov izvajalk je razvidno, da so mladi sploh v času najostrejših 

ukrepov za zajezitev širjenja epidemije tovrstne programe zelo potrebovali. Izvajalka 3 

pravi: »Presenetili so me rezultati evalvacije, saj so bili na mojo veliko presenečenje 

primerljivi z ne-virtualnimi izvedbami. Ravno to se mi zdi pomemben indikator, da so 

tovrstne programe takrat mladi zelo potrebovali.« 

 

4.2 Razlike pri doseganju ciljev programa med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih 

TSV 

Za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje sem analizirala in premerjala ocene, ki so jih 

na evalvacijskih vprašalnikih podali udeleženci ne-virtualnih in virtualnih TSV. Podatki so 

predstavljeni v tabeli 4. 
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Tabela 4 

Razlike pri doseganju ciljev med ne-virtualnimi in virtualnimi TSV 

 
Ne-virtualni TSV  

(N = 383) 

Virtualni TSV  

(N = 382) 
  

 
Povprečje 

[�̅�] 

Standardni 

odklon [σ] 

Povprečje 

[�̅�] 

Standardni 

odklon [σ] 

Mann-

Whitney 

test [U] 

Statistična 

pomembnost 

[P] 

ZADOVOLJSTVO UPORABNIKA 

Dobro, sproščeno sem 

se počutil v skupini. 
4,48 0,81 4,28 0,93 62752,00 0,001 

Bil sem slišan in 

upoštevan. 
4,53 0,79 4,41 0,81 64284,50 0,010 

Pogovarjal sem se o 

meni pomembnih 

temah. 

4,39 0,82 3,88 1,15 53160,50 < 0,001 

Lahko sem se 

pogovoril o stvareh, ki 

so me mučile. 

3,93 1,08 3,61 1,28 58349,50 0,001 

Moji predlogi so bili 

sprejeti. 
4,40 0,85 4,21 0,97 62725,00 0,007 

ŠIRJENJE SOCIALNE MREŽE 

Spoznal sem ljudi, s 

katerimi bi rad ostal v 

stiku. 

4,42 0,78 4,00 1,09 55285,00 < 0,001 

KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

Sam sem poskrbel, da 

sem se dobro počutil. 
4,43 0,81 4,25 0,85 61138,00 < 0,001 

ZVIŠANJE SAMOPODOBE, SAMOZAVESTI 

Svoje mnenje sem delil 

z ostalimi. 
4,27 0,85 4,11 0,97 65376,00 0,025 

Spremenil sem mnenje 

o sebi, o svojem 

življenju. 

3,85 1,26 3,57 1,31 57672,50 0,003 

PRIDOBITEV SOCIALNIH IN FUNKCIONALNIH VEŠČIN 

Pridobil sem veliko 

koristnih informacij. 
4,44 0,79 4,05 1,02 56210,50 < 0,001 

Zdaj lažje sprejemam 

nekoga, ki je drugačen 

od mene. 

4,38 0,88 4,17 0,99 61266,00 0,001 

Spremenil sem način 

komunikacije. 
3,80 1,19 3,71 1,22 61978,50 0,267 

Vem, kako lažje in 

bolje reševati 

probleme. 

4,17 0,99 4,08 1,04 66929,00 0,222 

Postavil sem si cilj za 

prihodnost. 
3,97 1,17 3,85 1,22 61014,50 0,173 

IZBOLJŠANJE ODNOSA UPORABNIK-BLIŽNJI 

Izboljšal bom odnose s 

tistimi, ki so mi 

pomembni. 

4,47 0,88 4,17 1,04 58306,50 < 0,001 
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V tabeli 4 so zbrani podatki o doseganju ciljev med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih 

TSV. Posamezni cilji so prikazani s pomočjo posameznih trditev. Iz tabele je razvidno, da 

na nekaterih področjih prihaja do statistično pomembnih razlik med udeleženci ne-

virtualnih TSV in udeleženci virtualnih TSV pri doseganje ciljev programa 

Kljub temu so povprečne ocene pri posameznih trditvah udeležencev virtualnih TSV 

relativno visoke, kar pomeni, da so tudi udeleženci virtualnih TSV bili zadovoljni s 

programom in vodenjem ter zadovoljivo dosegali cilje programa.  

Izvajalka 2 je izpostavila, da šola po navadi ni prostor, kjer bi načrtno krepili socialne 

veščine ali govorili o duševnem zdravju mladih: »V šoli se preveč poudarja pomen znanja, 

pri tem pa se pozabi na socialne veščine in duševno zdravje mladih.« Izvajalka 1 izpostavi 

stiske, ki jih imajo pri svojem delu svetovalni delavci ter učitelji: »Svetovalni delavci na 

šolah so zelo obremenjeni z drugimi zadolžitvami, predvsem s papirologijo, učitelji pa 

imajo premalo stika z mladimi in jim ne dajo prostora, kjer bi lahko izražali določene 

stiske«. Na drugi strani pa izvajalka 3 meni, da mladi ne želijo učiteljem izpostavljati 

svojih težav zaradi pozicije moči, ki jo učitelj ima: »Večkrat se na nas obračajo učitelji, da 

vidijo mlade s problemi, ampak ne vedo, zakaj se jim mladi ne odprejo. Seveda, da se jim 

mladi ne odprejo, če jim ta isti učitelj da naslednjo uro enko pri matematiki«. Tako v 

ospredje stopi pomembnost mladinskih organizacij in vloga, ki jo imajo mladinski delavci. 

Le-ti so z mladimi v stiku, se z njimi povezujejo, jim namenijo čas in prostor. Na tak način 

je možno zelo zgodaj odkriti določene stiske mladih in jim pomagati pri osebnem in 

socialnem razvoju (mlad.si, b. d.; Žavbi, 2008). 

Do največjih razlik v aritmetični sredini ocen vrednotenja ne-virtualnih TSV in virtualnih 

TSV je prišlo pri trditvi »Pogovarjal sem se o meni pomembnih temah« (razlika povprečij 

0,51) in »Spoznal sem ljudi, s katerimi bi rad ostal v stiku« (razlika povprečij 0,42). 

Izvajalke niso presenečene nad razliko pri zgornjih dveh trditvah, saj po njihovih besedah 

na virtualnih TSV v tem času, ki so ga imeli na voljo, niso uspeli obdelati toliko tem, saj se 

je pojavilo ogromno okoliščin, s katerimi pri ne-virtualnih TSV niso imele izkušenj. Med 

drugimi je bilo potrebno več časa nameniti tehničnim stvarem in odmorom, dlje so čakale 

na odgovore udeležencev. Prav tako so posamezniki težje izpostavili, o čem bi se želeli 

pogovarjati, ker si niso mogli zagotoviti prostora, v katerem bi bili sami. Izvajalka 1 pove: 

»Zdi se mi, da na virtualnih TSV nismo v tem času, ki smo ga imeli, uspeli obdelati toliko 

tem, kot jih po navadi obdelamo v živo. Več časa smo morali nameniti tehničnim stvarem, 

morali smo narediti več odmorov, več je bilo čakanja na odgovore udeležencev. Cel sistem 

je bil drugačen. Hkrati pa so posamezniki težje izpostavili, o čem bi se želeli pogovarjati, 

ali pa so se skrili za kamero.« 

Da je bila zasebnost v času epidemije za mlade pogosto nedosegljiva kažejo tudi rezultati 

raziskave »Mladi v času epidemije COVID-19«. V času med prvim valom epidemije 

(pomlad 2020) za šolanje na domu in preživljanje prostega časa v okviru svojega doma  16 

% mladih ni imelo ustreznega prostora, ki bi jim nudil zasebnost (Baumkirher, 2020). Ena 

od nalog mladinskih delavcev je tudi, da skrbijo za varno in zaupno okolje za mlade 

(Basarab in O'Donovan, 2020), kar pa je bilo v danih okoliščinah oteženo, saj so se 

izvajalke in udeleženci nahajali vsak v svojem prostoru, okolju.  
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4.3 Prednosti in pomanjkljivosti digitalnega mladinskega dela z vidika izvajalcev 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje sem iskala s pomočjo izvajalk. Oblikovala sem 

tri tematska področja: prednosti, kjer izvajalke raziskujejo pozitivne vidike digitalnega 

mladinskega dela tako na strani izvajalcev kot udeležencev; pomanjkljivosti, kjer 

izvajalke govorijo o pomanjkljivostih digitalnega mladinskega dela; stiske izvajalk, v 

okviru katere izvajalke opisujejo, s katerimi stiskami so se med načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega mladinskega dela soočile. 

Prednosti 

Kot ključne prednosti digitalnega mladinskega dela vse izvajalke prepoznajo dostopnost, 

prepoznavnost in ažurnost programov mladinskih organizacij. Izvajalka 2 pove: »Z 

digitalnim delom smo začeli dostopati do populacije, s katero prej nismo delali, oni pa 

niso vedeli, da mi sploh obstajamo«. Zaradi dostopnosti in dosegljivosti je lahko več 

mladih deležnih obravnave. Mladinske organizacije pretežno izvajajo programe v urbanih 

območjih in nemalokrat se zgodi, da nekateri mladi do prostorov mladinskih organizacij 

nimajo dostopa (zaradi oddaljenosti, nimajo časa ali denarja za prevoz, ni javnega 

prevoza…). Z digitalizacijo programov je dostopnost programov boljša. Eden od ključnih 

ciljev 3. konvencije o mladinskem delu, ki je potekala decembra 2020, je tudi ta, da 

mladinsko delo razvija in širi svojo ponudbo programov in aktivnosti. S tem bo 

omogočena boljša dostopnost mladim iz vseh okolij (Sklepna deklaracija 3. evropske 

konvencije za mladinsko delo, 2020). 

Izvajalke menijo, da pride pri izvedbah virtualnih programov do večje možnosti 

anonimnosti udeležencev, kar v nekaterih primerih olajša pridobivanje izkušenj, vprašanj 

ali odgovorov mladih. Včasih mladi zaradi anonimnosti tudi lažje napišejo, da imajo 

problem. Izvajalka 2 izpostavlja, da je bilo njeno delo v virtualnem okolju včasih lažje 

zaradi uporabe digitalnih orodij: »Je bilo pa moje delo z vsemi orodji, platformami in 

tehnikami, ki sem jih uporabljala, na nek način olajšano.« Digitalizacija materialov je 

omogočila, da se je več gradiva, pridobljenega med programom (na primer fotografije, 

posnetki zaslonov, anonimna vprašanja, risbe, predstavitve …), tudi obdržalo in shranilo. 

Izvajalka 3 meni: »Na vsaki izvedbi je bilo narejenega veliko digitalnega materiala /…/ Če 

mi na ne-virtualnih programih pišemo na razne listke, je velika večja verjetnost, da bomo 

to vrgli stran.«  

Izvajalke so večkrat opazile, da so virtualne izvedbe programov mladim ponudile neko 

drugačno izkušnjo in možnost zabavnega preživljanja časa med epidemijo. Zaradi 

potrebe po virtualnem izvajanju programov so se izvajalke morale spoznati z novimi 

programi, aplikacijami in digitalnimi pripomočki, ki so naredila srečanja bolj zanimiva 

in dinamična. Izvajalka 5 meni: »Mogoče so mladi potem lažje zmogli ves pouk, ki je še 

kar nekaj časa bil na daljavo.«  

Pomanjkljivosti 

Lažje kot prednosti, so udeleženke naštevale pomanjkljivosti digitalnega mladinskega dela. 

Dosegljivost programov mladinskih organizacij je lahko na eni strani prednost, po drugi 

strani pa je ena od izvajalk to omenila kot pomanjkljivost. Izvajanje ne-virtualnih 
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programov poteka v manjših skupinah, naročniki virtualnih programov pa so avtomatično 

pričakovali, da se lahko virtualni program izvaja z več skupin udeležencev hkrati. 

Izvajalka 2 pove: »Enkrat sem izvajala delavnico celo s tremi razredi naenkrat. Jaz sem 

bila ena.«  

Največ pomanjkljivosti udeleženke vidijo v tem, da z uporabniki ni osebnega stika, kar pa 

predstavlja dodatne izzive in manj priložnosti za učenje socialnih veščin. Izvajalka 4 

pravi: »Z digitalnim mladinskim delom zmanjka veliko priložnosti za učenje socialnih 

veščin, ker z uporabniki ni pristnega stika.« Vse udeleženke so se strinjale, da je mladim v 

obdobju epidemije primanjkovalo predvsem medsebojno druženje, kar pa jim z virtualnimi 

programi ni bilo povsem omogočeno. Izvajalka 5 meni: »Po mojem mnenju so rezultati 

virtualnih TSV slabši tudi zato, ker se veliko TSV zgodi med odmori, ko se imajo 

udeleženci priložnost med seboj družiti in povezovati. V virtualnem okolju pa so jim te 

priložnosti bile na nek način onemogočene.« Tako srečanja preko aplikacije Zoom po 

njihovem mnenju niso bila povsem primerna za krepitev socialnih veščin, ker so tudi pri 

udeležencih prepoznale, da imajo v virtualnih okoljih težavo navezati stik tako z izvajalci 

kot tudi z drugimi udeleženci. Udeleženci se težje sprostijo, težje se vzpostavi zaupno 

okolje. Rozman (2005) izpostavi, da gre pri TSV za izkustveno učenje. Pri izkustvenem 

učenju pa je potrebno, da udeleženci razmišljajo o svojem delovanju in ga prek konkretnih 

izkušenj preverjajo tudi s pomočjo povratnih informacij ostalih udeležencev in izvajalcev 

programa. Virtualno okolje je onemogočalo več konkretnih izkušenj, prav tako pa odnos 

med udeleženci in izvajalci ni bil tako kakovosten kot na ne-virtualnih TSV. 

Ukvarjanje s tehničnimi vidiki izvajanja virtualnih TSV je predstavljalo pomembno 

časovno breme, zaradi česar je po mnenju ene izmed izvajalk manj časa za odpiranje in 

poglabljanje tem, ki zanimajo mlade, zato so bile vsebine in kakovost debat slabše kot 

na ne-virtualnih programih. Izvajalka 1 pove: »Zdi se mi, da na virtualnih TSV nismo v tem 

času, ki smo ga imeli, uspeli obdelati toliko tem, kot jih po navadi obdelamo v živo. Več 

časa smo morali nameniti tehničnim stvarem, morali smo narediti več odmorov, več je bilo 

čakanja na odgovore udeležencev. /…/ Hkrati pa so posamezniki težje izpostavili, o čem bi 

se želeli pogovarjati, ali pa so se skrili za kamero.« Tehnične težave, ki so vzele največ 

časa, so bile po navadi težave z internetno povezavo, težave z mikrofoni in kamerami, 

dajanje navodil in dodatna klikanja za digitalizirane pripomočke, ki so se med programi 

uporabljali.  

Težave pri vodenju virtualnih aktivnosti so se pokazale tudi pri tem, da je izvajalkam 

primanjkovalo veščin, kako dati glas tihim udeležencev in kako preprečiti, da nekateri 

udeleženci neprestano govorijo. Izvajalka 2 je izpostavila: »Težje glasnejše daš na pavzo, 

ker sam želiš, da sploh kdo sodeluje. In težje daš glas tihim.« Več je bilo čakanja na 

odgovore udeležencev, saj so se udeleženci težje izpostavili. Na tak način po mnenju 

izvajalke več udeležencev hitreje izgubiš. 

Izvajalke menijo, da so se z ogromno tehničnimi težavami in pomanjkljivim tehničnim 

znanjem pri virtualnih programih srečevali tudi uporabniki, ki so prav tako čez noč bili 

primorani svoje šolanje in preživljanje prostega časa preseliti v virtualna okolja. Mlajši 

udeleženci so večkrat pri uporabi računalnika potrebovali tudi pomoč staršev. Raziskave 



31 
 

kažejo, da je v letu 2021 95 % mladih starih od 16 do 29 let vsak dan uporabljalo internet 

(Eurostat, 2022a), od leta 2011 pa se je število mladih med 12. in 15. letom, ki imajo v 

lasti pametni telefon, povečalo za več kot 50 % (OECD, b. d.). Glede na te rezultate morda 

zmotno mislimo, da so vsi mladi vešči digitalnega znanja. Izvajalka 2 meni: »Hkrati so to 

mladi, ki so zrastli v digitalnem svetu in mi mislimo, da so zelo vešči v uporabi tehnologije. 

/…/ In ti mladi niso bili sposobni poklicati v skladišče. Vprašali so me, če lahko trgovinam 

pišejo na Instagramu. Tako da mladi so zelo vešči pri uporabi tehnologije, ampak samo za 

svoje stvari. Že poiskati kontakt trgovine jim je bilo naporno.« 

Mnogi udeleženci so si težko zagotovili ustrezen prostor, kjer bi bili sami in bi se 

počutili varno. Izvajalka 5 pove: »Tudi marsikateremu od udeležencev kamere in mikrofoni 

dejansko niso delali. Ali pa so imeli težave z internetno povezavo. Dogajalo se je tudi to, 

da si nekateri niso mogli zagotoviti prostora, v katerem bi bili zares sami. Zelo neprijetno 

se je pogovarjati o ljubezni, če je na primer tvoja mami zadaj.« Nekateri avtorji 

poudarjajo, da je pri digitalnem mladinskem delu zelo pomembno, da ne pozabimo na 

tiste, ki nimajo dostopa do digitalnih naprav ali internetne povezave (Stefan in Serban, 

2020; Erwin in Thompson, 2020). Včasih je prihajalo do zlorab, da so udeleženci 

virtualnih srečanj delili povezavo z drugimi, ki niso bili del skupine. Težko je bilo 

zagotoviti varnost. 

Zaradi odsotnosti osebnega stika so se težave pojavile tudi pri navezovanju in 

ohranjanju pristnega stika izvajalk z udeleženci. Prav navezovanje stika in povezovanje 

z mladimi je ena od ključnih nalog mladinskega delavca, saj pri tem prepozna in pozna 

potrebe mladih, in programe mladinskega dela načrtuje in izvaja skupaj z mladimi 

(mlad.si, b. d.). Včasih se je zaradi manjka neposrednega kontakta zgodilo tudi to, da 

izvajalke vseh udeležencev niso opazile, ker lažje spregledaš kakšnega od udeležencev. 

Težje je bilo preveriti določene informacije. Izvajalka 4 podeli: »Slabost virtualnih 

izvajanj je bilo tudi to, da nisi vedel, zakaj je nekdo ugasnil kamero. /…/ Včasih pa niti nisi 

opazil, da je nekdo ugasnil kamero ali zapustil srečanje.« Izvajalke so težko zaznale, 

kakšna dinamika je v razredu, kakšni so medsebojni odnosi, kdo je izključen, osamljen. 

Izvajalka 4 doda: »Mladi so se lažje skrili in tudi mi nismo zaznavali oseb s težavami.«  

Čeprav so bili virtualni programi sprva mladim zabavni in so v njih uživali, se je skozi čas 

opazilo, da pogrešajo druženja, ker virtualna izvajanja programov niso v celoti zadostila 

tej potrebi. Izvajalka 2 meni: »Pri mladih se je tekom epidemije opazilo, da imajo počasi 

dovolj aktivnosti preko Zoom-a, ker jim je manjkalo izključno druženje«. 

Kot pomanjkljivost virtualnih izvajanj programov je ena od izvajalk izpostavila tudi to, da 

od financerjev niso dobili informacij, kako poskrbeti za beleženje evalvacij in list 

prisotnosti, ki služijo kot dokaz, da se je program dejansko izvedel, oziroma so te 

informacije bile pomanjkljive. Izvajalka 3 pove: »Natančnih informacij nismo dobili, tako 

da smo se tudi tukaj znašli po svoje.« 

Stiske izvajalk 

Najpogosteje so se udeleženke fokusne skupine pri načrtovanju in izvajanju virtualnih 

programov srečale s pomanjkljivim tehničnim in digitalnim znanjem in s tem 
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povezanim stresom, saj se v preteklosti pri izvajanju programov mladinskih organizacij 

niso v takšni meri posluževale spletnih aplikacij in programov. Izvajalka 1 pravi: »Najtežje 

nam je bilo predvidevati, kako bo neka stvar funkcionirala v skupini 30 ljudi, kaj se zgodi, 

če pritisneš določen gumb, kako se ostalim prikaže določena slika …« Zaradi spoznavanja 

novih aplikacij, digitalizacije pripomočkov in drugih prilagoditev programa, udeležbe na 

dodatnih izobraževanj, je bilo, vsaj na začetku izvajanja virtualnih programov, potrebnega 

tudi veliko dodatnega dela, kar je mestoma privedlo že do izgorelosti. Izvajalka 2 pove: 

»In to je vodilo tudi do tega, da sem kakšne dneve delala tudi po 11, 12 ur dnevno. Se je 

tudi poznalo, da sem veliko energije dala za udeležence, ko pa se je Zoom ugasnil, sem 

samo obležala na kavču.« Zaradi dodatnega dela mladinskih delavcev pri uvajanju 

digitalnega mladinskega dela so nove zadolžitve in razdelitve dela včasih vodile do 

konfliktov med sodelavci. 

Na začetku izvajanja virtualnih programov so se izvajalke srečale tudi s svojimi 

prepričanji, ki so jim otežili načrtovanje virtualnih izvedb programa. Izvajalka 3 pove: 

»Na našem društvu smo se digitalizacije na začetku precej otepali z mnenjem, da se 

socialnih veščin ne da učiti v virtualnem okolju.« Nahtigal (2021) ugotavlja, da se je ravno 

med epidemijo delež mladinskih organizacij, ki izvajajo digitalno mladinsko delo močno 

povečal, na kar so v največji meri vplivali ukrepi povezani z epidemijo. 

Pri delu z mladimi so se izvajalke največkrat srečale z vprašanjem, kako navezati in 

ohraniti stik z mladimi in izpostavile nemoč, saj se je dogajalo tudi to, da uporabniki na 

dogovorjena individualna srečanja niso prišli, kljub temu, da jim je izvajalka prej poslala 

opomnik. Izvajalka 4 podeli: »Če bi srečanja potekala v živo, bi jo jaz imela pred seboj, bi 

se dobili in vzpostavil bi se stik. Tako pa sem ostala malo nemočna.«   

 

4.4 Kompetence izvajalcev digitalnega mladinskega dela 

Odgovor na četrto raziskovalno vprašanje sem raziskovala s pomočjo izvajalk. Odgovore 

sem razdelila na dve tematski področji: ključne kompetence pri načrtovanju in 

izvajanju digitalnega mladinskega dela, kjer izvajalke naštevajo in opisujejo že 

pridobljene kompetence, ki so jim olajšale načrtovanje in izvajanje digitalnega 

mladinskega dela; ter pridobivanje kompetenc z načrtovanjem in izvajanjem 

digitalnega mladinskega dela, v okviru katerega so izvajalke govorile o kompetencah, ki 

so jih z načrtovanjem in izvajanjem virtualnih programov pridobile. 

Ključne kompetence pri načrtovanju in izvajanju digitalnega mladinskega dela 

Izvajalke so si enotne, da so bile pri vzpostavljanju digitalnega mladinskega dela pri delu z 

udeleženci ključne vse kompetence, ki so tudi sicer pomembne in so jih že uporabljale pri 

delu z mladimi. Izvajalke so program načrtovale z veliko lastnega raziskovanja, 

samoiniciativnosti, samovodenega in izkustvenega učenja. Izvajalka 3 pravi: »Ni nujno, 

da si na nekem področju strokovnjak, ampak se lahko učiš skozi proces.« Med 

najpogosteje omenjenimi kompetencami se pojavi ustvarjalnost (izvajalka 1: »V program 

smo vključili različne medije, ki so mladim blizu (GIF, MEME, glasba, fotografije …).«) in 

usmerjenost v rešitve (izvajalka 4: »Sem pa vedno iskala različne rešitve in 
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prilagoditve.«). Izvajalka 3 je vse zgoraj našteto takole strnila: »Pojavilo se je ogromno 

samovodenega učenja, samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in v rešitve usmerjenega vedenja, 

kar so ključne stvari tudi pri naši organizaciji.« 

Pri izvajanju virtualnih programov so v ospredje stopile še druge že pridobljene 

kompetence mladinskih delavk. Vse udeleženke fokusne skupine se zavedajo, da je za 

dosego ciljev mladinskega dela ključna vzpostavitev odnosa med udeleženci in 

mladinskimi delavci. Trdni in iskreni odnosi pa se lahko zgradijo, če smo pri tem pristni 

in iskreni. Izvajalka 1 izpostavi: »Zelo pomembna je bila ta naša pristnost, ki jo imamo 

tudi pri našem delu v ne-virtualnih okoljih.« Nemalokrat je ključna tudi uporaba 

humorja.  

Izvajalkam so pri nadaljnjem načrtovanju in izvajanju v ogromno pomoč bili tudi mladi, 

udeleženci programov. Skupaj z njimi so lahko preizkušale različne aplikacije, programe, 

jih prosile za povratne informacije, upoštevale so njihove izkušnje in mnenja ter 

poizvedovale po dodatnih možnostih za izboljšavo. Pojavila se je priložnost, da preko tega 

tudi udeleženci programov krepijo svoje moči. Izvajalka 3 meni: » /…/ prav je, da 

povemo, če česa ne vemo in prosimo za pomoč. Tudi to je učenje socialnih veščin. Ravno 

ta iskren odnos nas je zbližal z mladostniki in tudi njim dal določene kompetence.« 

Pridobivanje kompetenc z načrtovanjem in izvajanjem digitalnega mladinskega dela 

Veliko kompetenc so izvajalke z izvajanjem virtualnih programov na novo pridobile. 

Najbolj izrazita med njimi je večja uporaba (novih) digitalnih tehnologij, ki so jo 

izpostavile vse izvajalke. Izvajalka 2 pove: »Pridobila sem veliko digitalnih znanj, 

spoznala nove programe in platforme.« Udeleženke povedo, da so se sedaj naučile 

uporabljati nekatere aplikacije, za katere so prej samo vedele, da obstajajo (na primer 

Mentimeter, Jamboard, Zoom). Vso to novo znanje o digitalnih tehnologijah je bilo 

potrebno kritično umestiti v potek programa in presoditi glede ustreznosti aplikacij. 

Izvajalka 2 meni: »Obstaja velik nabor programov, ki jih lahko uporabiš. Moraš pa jih 

znati umestiti v sam tok svojega programa.« Izvajalke so razvijale nove načine dela z 

mladimi, da bi program potekal na čim bolj dinamičen in interaktiven način ter da bi bili 

mladi aktivno vključeni. 

Izvajalke so pridobivale tudi na področju osebnostnih lastnosti. Izvajalka 5 je izpostavila, 

da ji je vodenje virtualnega programa okrepilo samozavest in olajšalo delovanje na drugih 

področjih njenega življenja: »Je bilo pa vodenje virtualnih TSV zame ogromen korak ven iz 

cone udobja. /…/ S tem sem jaz ogromno dosegla. Zato mi je bilo potem tudi med 

predavanji na faksu najlažje na svetu prižgati kamero in povedati čisto vse.« Zaradi vseh 

tehničnih težav, tišine udeležencev, dodatnih razlag, je ena od izvajalk izpostavila tudi to, 

da je postala bolj potrpežljiva. 

Ker je vidno polje, v katerem so izvajalke videle udeležence, v veliki večini primerov 

prikazovalo samo obraz, so se nekatere naučile bolje opazovati neverbalno 

komunikacijo. Izvajalka 3 pove: » /…/ smo si lahko delali zaznamke, če smo opazili, da se 

pri komu kaj dogaja in to podelili s šolsko svetovalno delavko. Ko si v eni točki začel 

nekoga opazovati in njegovo neverbalno govorico, se mi zdi, da smo zapolnili tisto vrzel, 
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ko je bilo težko zaznati stiske posameznika.« Na ta način lahko lastna opažanja podelimo z 

drugimi sektorji in tako poskrbimo za povezanost med izobraževalnim, zdravstvenim in 

socialnim sektorjem, ki je nujna pri skrbi za duševno zdravje. Le na tak način se lahko 

duševne stiske dovolj zgodaj prepoznajo (Anderluh, 2020). 

Kompetence, ki so jih izvajalke omenile, spadajo v štiri področja kompetenc, ki naj bi jih 

mladinski delavci krepili za kakovostno izvajanje digitalnega mladinskega dela 

(Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, 2018). Ta področja so: 

načrtovanje, izvajanje in evalviranje digitalnega mladinskega dela; komunikacija; digitalna 

kreativnost; refleksija in evalvacija. Ostajajo še tri področja, ki jih izvajalke niso omenile, 

zato menim, da se je smiselno načrtno posvetiti krepitvi teh kompetenc. Ta področja so: 

digitalizacija družbe; informacijska in podatkovna pismenost; varnost. 

Iz nabora vseh v tem poglavju naštetih kompetenc lahko zaključim, da mladinsko delo 

pomembno vpliva tako na udeležence kot tudi na izvajalce programov in aktivnosti, ki so 

nemalokrat tudi sami mladi med 15. in 29. letom starosti. Odgovore izvajalk lahko 

opredelimo v dve kategoriji učinkov mladinskega dela, ki sta jih definirala Deželan in 

Vombergar (2020): učinki na osebnostne značilnosti posameznika in učinki na 

profesionalne značilnosti posameznika. 

 

4.5 Prihodnost razvijanja in izvajanja digitalnega mladinskega dela v Sloveniji 

Pri iskanju odgovora na peto raziskovalno vprašanje sem odgovore izvajalk razdelila na tri 

tematska področja: naklonjenost izvajalk, kjer se izvajalke opredelijo do digitalnega 

mladinskega dela in izpostavijo lastna prepričanja; nadaljnje razvijanje, kjer izvajalke 

govorijo o razlogih za razvijanje digitalnega mladinskega dela; potrebe izvajalk, kjer 

izvajalke raziskujejo, katere potrebe izvajalcev morajo biti ob nadaljnjem razvijanju 

digitalnega mladinskega dela zagotovljene. 

Naklonjenost izvajalk digitalnemu mladinskemu delu 

Iz odgovorov izvajalk razberemo, da so povsem digitalnemu mladinskemu delu v 

prihodnosti nenaklonjene, predvsem zato, ker med udeleženci virtualnih programov ni 

neposrednega stika ter zaradi ostalih pomanjkljivosti tega načina izvajanja. Vse izvajalke 

so takoj, ko je bilo mogoče, prešle na srečanja in izvajanja programov v ne-virtualnih 

okoljih ter prenehala z večino virtualnih aktivnosti. Tudi Nahtigal (2021) je v svoji 

raziskavi ugotavljala, da bo 54 % mladinskih organizacij sodelujočih v raziskavi, po 

epidemiji zmanjšalo obseg digitalnega mladinskega dela. Se pa vse izvajalke strinjajo, da 

je virtualno izvajanje programov potrebno ohraniti, če se morda spet znajdemo sredi 

epidemioloških ukrepov ali če lahko udeležence iz kakšnega drugega razloga dosežemo 

samo na tak način. Izvajalka 1 pove: »Osebno mi je ljubše izvajanje programov v živo. Če 

pa lahko nekoga dosežemo samo preko spleta (na primer svetovanja), se mi pa zdi zelo 

pomembno, da omogočamo virtualno izvajanje.« 

Vse izvajalke se strinjajo, da so šele zaradi okoliščin, ki so jih prisilile, da so svoje 

programe izvajale v virtualni obliki, aktivneje začele z razvijanjem digitalnega 



35 
 

mladinskega dela. Pri nekaterih je prisotna želja po nadaljnjem razvoju, ker so tekom 

izvajanja ugotovila, da so nekatere stvari uporabne, ker se lahko na tak način približajo 

mladim in se jih da uporabiti tudi med ne-virtualnimi izvajanji programov. Izvajalka 2 

pove: » /…/ smo ugotovili, da so nekatere stvari uporabne, na primer uporaba določenih 

programov na programih v živo, da imaš lahko svetovanje z mladimi iz cele Slovenije.«; 

Izvajalka 1 doda: »Ravno ta kombinacija digitalnega in ne-digitalnega se mi zdi ustrezna, 

ker morda koga pritegneš ravno na socialnih omrežjih in ga potem pripelješ v osebni stik.« 

Pomembno je, da se mladinski delavci srečujejo z mladimi v njim lastnih okoljih in jih 

skupaj z njimi soustvarjajo (Nahtigal, 2021), kar potrjujejo tudi izkušnje in mnenja 

izvajalk. 

Nadaljnje razvijanje 

Ne glede na osebna prepričanja izvajalk smo v nadaljevanju pogovora iskali razloge, zakaj 

in v kakšnih primerih bi bilo digitalno mladinsko delo smiselno razvijati in izvajati še 

naprej. Glede na to, da so tudi udeleženci virtualnih TSV izkazali visoko stopnjo 

zadovoljstva s programom, se izvajalke strinjajo, da so mladi virtualna izvajanja dobro 

sprejeli. Ob enem pa dodajo, da bi v drugačnih okoliščinah, ko bi vsa ostala druženja 

potekala ne-virtualno in z neposrednim stikom, lahko bilo temu drugače.  

Večina izvajalk je izpostavila, da se jim zdi razvijanje in izvajanje digitalnega mladinskega 

dela ustrezno glede na potrebe in interes mladih. Pomemben je razmislek, če je v nekih 

okoliščinah izvajanje digitalnega mladinskega dela res smiselno (izvajalka 3: »Če bi bila 

potreba pri mladih, če bi mladi to želeli in bi bili totalno za.«; izvajalka 2: »Torej digitalno 

delo tam, kjer je res smiselno in kjer je interes. Če pa bi digitalno mladinsko delo razvijali 

samo zato, da lahko rečemo, da ga, se mi pa ne zdi smiselno.«). Podobno mnenje si delijo 

z mladinskimi delavci iz drugih organizacij. Nahtigal (2021) je v okviru svoje raziskave 

ugotovila, da bo 82% mladinskih organizacij, ki so sodelovale v raziskavi, ohranila ali 

povečala ponudbo digitalnega mladinskega dela samo na podlagi interesa mladih. 

Vse izvajalke bodo v okviru svojih mladinskih organizacij digitalno mladinsko delo 

uporabljale kot podporo ne-digitalnim programom in za vzpostavljanje stika z 

mladimi: uporabo posameznih aplikacij, omogočanje virtualnih svetovanj in promocijo 

programov na socialnih omrežjih.   

Razvijanje digitalnega mladinskega dela je postala tudi nova zahteva financerjev, ki 

financirajo programe mladinskih organizacij, zato so izvajalke ne glede na lastna 

prepričanja primorane še naprej razvijati to področje svojega delovanja. Izvajalka 2 podeli: 

»Virtualne programe ohranjamo zato, ker vidimo nekaj prednosti, malo pa tudi zaradi 

tega, ker jih moramo ohranjati. Digitalizacija je postala s strani financerjev neka nova 

točka osredotočenosti.« 

Potrebe izvajalk 

Nove okoliščine so privedle do potrebe po dodatnih izobraževanjih. O pridobljenih 

kompetencah in tistih, ki bi jih bilo potrebno še krepiti, sem govorila že pri interpretaciji 

tematskih področij »ključne kompetence pri načrtovanju in izvajanju digitalnega 

mladinskega dela« in »pridobivanje kompetenc z načrtovanjem in izvajanjem digitalnega 
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mladinskega dela«. Določeno stopnjo neformalnega izobraževanja mladinskim delavcev 

nudi večina držav v Evropi, medtem ko jih le polovica nudi formalno priznana 

izobraževanja o mladinskem delu. Le manjši delež držav pa ponuja poklicno usposabljanje 

za mladinske delavce (Basarab in O'Donovan, 2020). 

Izvajalka 4 je pri izvajanju virtualnih srečanj pogrešala podporo mentorja, ki bi ji znal 

svetovati predvsem pri tehničnih zahtevah ali pri uporabi ustreznih digitalnih orodij. Ostale 

izvajalke se ji pridružijo pri mnenju in izpostavijo, da je poleg podpore mentorjev in 

zaposlenih pomembna podpora ostalih izvajalcev, tako zaposlenih kot prostovoljcev. 

Pomembne so priprave izvajalcev in izmenjava dobrih praks o uporabi različnih 

aplikacij. Izvajalka 4 pove: »/…/ bistveno lažje delati te stvari, ker je po navadi programe 

izvajalo več izvajalcev hkrati, imeli smo tudi priprave in je bila podpora s strani 

zaposlenih večja. /…/ sem imela občutek, da smo skupnost, ki se ukvarja z istimi 

problemi.« 

Izvajalkam so bile pomembne povratne informacije in znanje udeležencev, ki jih 

pridobimo že med samim izvajanjem programa ali pa s končno evalvacijo. 

Izvajalke so se strinjale, da je virtualne programe lažje so-voditi, torej da program 

izvajata vsaj dva izvajalca hkrati, saj se po njihovem mnenju hitreje ustvari sproščeno in 

varno okolje, komunikacija med izvajalcema pa lahko služi tudi kot zgled pri krepitvi 

socialnih veščin. V primeru so-vodenja programov je zaželeno, da je en član izvajalcev na 

programu udeležen samo kot tehnična podpora, ki rešuje vse tehnične zagate, deli zaslon, 

je odgovoren za deljenje povezav in ne vodi vsebinskih aktivnosti. Izvajalka 3 meni: 

»Idealno pa bi bilo, če bi bil nekdo izmed nas tam samo kot tehnična podpora za deljenje 

povezav, deljenje zaslona, glasbo med odmori, ustvarjanje skupin  …« 
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IV SKLEP 

Glavni cilj raziskave je bil raziskati odzive in izkušnje udeležencev in izvajalk virtualnih 

TSV. Raziskala sem sprejetost in oceno uspešnosti izvajanja virtualnih TSV s strani 

udeležencev. Na drugi strani pa me je zanimalo tudi, s kakšnimi  izzivi so se spoprijemale 

izvajalke virtualnih TSV in katere kompetence so ob načrtovanju in izvajanju virtualnih 

TSV krepile. Ker so virtualni TSV primer digitalnega mladinskega dela, sem k raziskavi 

povabila tudi izvajalke drugih mladinskih organizacij in mestoma rezultate posplošila na 

celotno digitalno mladinsko delo. Na koncu me je zanimalo, kakšne so priložnosti in 

potrebe mladinskih delavcev za nadaljnji razvoj digitalnega mladinskega dela. 

Pri primerjavi vrednotenja programa TSV med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih 

izvedb ugotavljam, da so udeleženci virtualnih TSV program vrednotili slabše. Glavni 

razlog izvajalke vidijo v tem, da ne virtualnih izvedbah med izvajalci in udeleženci ni bilo 

neposrednega stika, kar izvajalke navajajo kot največjo pomanjkljivost digitalnega 

mladinskega dela. Posledično nastane manj priložnosti za učenje socialnih veščin in 

varovanje duševnega zdravja, težko se vzpostavi varno in zaupno okolje, udeleženci se 

težje sprostijo in odprejo. Kakovost pogovorov in razprav z mladimi je zato slabša. Zaradi 

slabšega stika z udeleženci je težko zaznati dinamiko v skupini, težje se nameni vsem 

udeležencem dovolj pozornosti in lažje se katerega od udeležencev spregleda. 

Ugotavljam, da je splošna ocena virtualnih TSV relativno zelo dobra, kar pomeni, da so 

bili udeleženci zadovoljni s programom in njegovim vodenjem. Izvajalke kot razlog 

deloma navajajo okoliščine, ki so bile posledice epidemije, in prepovedi druženja ter 

srečevanja, ki so najbolj prizadele ravno mlade. Po drugi strani pa mladi visoko vrednotijo 

obe vrsti izvajanja TSV zato, ker okolje formalnega izobraževanja po navadi ni prostor, 

kjer bi se načrtno in preko izkustvenega učenja krepile socialne veščine in v ospredje 

postavljalo duševno zdravje mladih. Deloma zato, ker svetovalni delavci na šolah v obilici 

drugih zadolžitev, ki jih imajo, ne zmorejo imeti stikov in individualiziranega pristopa z 

vsakim učencem. Po drugi strani pa pogosto učitelji zaradi pozicije moči, ki jo imajo, ali 

pa zaradi pomanjkanja kompetenc na področju varovanja duševnega zdravja mladih, niso 

prva izbira mladih, da bi jim zaupali svoje stiske in težave. Tudi Mikuš Kos (2017b) meni, 

da so svetovalne delavke na šolah preveč obremenjene z administrativnim delom, bi pa 

lahko imele bolj aktivno vlogo pri usposabljanju učiteljev na področju varovanja 

duševnega zdravja otrok in mladih. Mladinske organizacije lahko s svojim delovanjem 

zapolnijo to vrzel. Prevečkrat ugotavljamo, da strokovni delavci in mladi sploh ne vedo, 

katere vrste programov so v mladinskih organizacijah na voljo in kje lahko poiščejo 

pomoč. Ključna se mi zdi promocija programov ne le med mladimi in starši, ampak tudi 

med strokovnimi delavci formalnega izobraževanja in zdravstvenimi delavci v javnem 

zdravstvu. V situacijah, ko ne morejo ali ne znajo nuditi ustrezne pomoči, lahko mlade 

napotijo do ustreznih organizacij. 

Razlike med udeleženci ne-virtualnih in virtualnih TSV so se pojavile tudi pri doseganju 

ciljev programa. Udeleženci ne-virtualnih TSV  so podajali višje ocene pri vseh postavkah 

doseganja ciljev programa TSV. Razlogov je lahko več. Eden je ta, da udeleženci niso 

imeli priložnosti skupnega druženja in povezovanja med odmori. Glede na to, da je TSV 
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metoda dela z mladimi, pri kateri gre za izkustveno učenje, udeleženci potrebujejo 

povratne informacije o svojem vedenju ostalih udeležencev in izvajalcev programa 

(Rozman, 2005). Gorjan (2020) navaja, da k učinkovitemu sodelovanju med udeleženci in 

mladinskimi delavci pomembno prispeva dober in zaupen odnos med vsemi udeleženimi. 

Ker izvajalke virtualnih TSV zaradi pomanjkanja neposrednega stika z mladimi niso 

mogle zgraditi dobrega in zaupnega odnosa, so posamezniki težje izpostavili, o čem bi se 

želeli pogovarjati. Na ne-virtualnih TSV za vzpostavitev zaupnega in varnega okolja 

poskrbijo predvsem izvajalci. Pri virtualnih TSV pa so za to morali poskrbeti udeleženci 

sami. Nemalokrat to že zaradi objektivnih okoliščin ni bilo mogoče, ker si mladi niso 

mogli zagotoviti prostora, v katerem bi bili sami. Sobo so si na primer delili s sorojenci ali 

pa so program spremljali iz kuhinje, v kateri je v tistem času na primer mama pripravljala 

kosilo. Ugotovitev izvajalk digitalnega mladinskega dela podpirajo tudi rezultati raziskave 

»Mladi v času epidemije COVID-19«, ki kažejo, da 16 % mladih v času med prvim valom 

epidemije (pomlad 2020) za šolanje na domu in preživljanje prostega časa v okviru 

svojega doma niso imeli ustreznega prostora, ki bi jim nudil zasebnost (Baumkirher, 

2020).  

Z raziskavo ugotavljam, da so ključne prednosti digitalnega mladinskega dela dostopnost, 

prepoznavnost in ažurnost programov mladinskih organizacij. Več mladih je imelo 

omogočen dostop do programov in bilo deležnih obravnave. Prav zaradi tega je 

pomembno, da se digitalno mladinsko delo izvaja in razvija. Dosegljivost programov 

mladinskih organizacij je z vidika obremenjenosti izvajalcev lahko tudi pomanjkljivost. 

Naročniki aktivnosti mladinskih organizacij večkrat pričakujejo, da se lahko aktivnosti 

izpeljejo z več udeleženci ali celo več skupin hkrati kot pri ne-virtualnih programih, kjer je 

skupina po navadi sestavljena iz 10 do 20 udeležencev. Prevelika skupina udeležencev na 

programih, ki temeljijo na izkustvenem učenju, lahko poslabša kakovost izvedbe in 

predstavlja dodatno breme za izvajalca.  

Uporaba aplikacij in programov pri digitalnem mladinskem delu včasih poveča 

anonimnost udeležencev. To je ena od prednosti dela z mladimi, ko želimo pridobiti 

njihove izkušnje, vprašanja, primere stisk, s katerimi se soočajo in odgovore. Materiali, ki 

jih pridobimo na tak način, so takoj digitalizirani, kar omogoči, da se več gradiva 

pridobljenega med izvajanjem programa shrani in na tak način obdrži, uporabimo pa ga 

lahko pri izvajanju ostalih programov ali pri ozaveščanju javnosti o določeni problematiki.  

Zaradi velike razširjenosti uporabe interneta (po podatkih Eurostata (2022a) je v letu 2021 

95 % mladih starih od 16 do 29 let vsak dan uporabljalo internet) in pametnega telefona 

med mladimi (po podatkih OECD-ja (b. d.) se je število mladih med 12. in 15. letom, ki 

imajo v lasti pametni telefon, povečalo za več kot 50 %) morda zmotno mislimo, da so vsi 

mladi vešči digitalnega znanja. Pri izvajanju digitalnega mladinskega dela so izvajalke 

ogromno časa namenjale reševanju tehničnih težav (težave z internetno povezavo, težave z 

mikrofoni in kamerami) in podajanju navodil, ker so ugotovile, da ima veliko udeležencev 

pomanjkljivo tehnično znanje.   

Ugotavljam, da so se izvajalke na začetku razvijanja digitalnega mladinskega dela srečale s 

svojimi prepričanji, ki so jim omejevale načrtovanje in izvajanje digitalnega mladinskega 
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dela. Zaradi potrebe po porazdelitvi novonastalega dela so bili prisotni tudi konflikti med 

sodelavci. Pri načrtovanju in izvajanju digitalnega mladinskega dela so bile pomembne vse 

že usvojene kompetence mladinskega dela (še posebej lastno raziskovanje, 

samoiniciativnost, samovodeno in izkustveno učenje, ustvarjalnost, usmerjenost v rešitve, 

pristnost, iskrenost, humor, krepitev moči).  

Dodatni stres je izvajalkam povzročilo pomanjkljivo tehnično in digitalno znanje, kar so 

reševale z udeležbo na dodatnih izobraževanjih. Kot ključno pri uvajanju digitalnega 

mladinskega dela izvajalke navajajo podporo mentorja oziroma sodelavcev, dobrodošla pa 

je tudi izmenjava dobrih praks med različnimi organizacijami. Izvajalke so z uvajanjem 

digitalnega mladinskega dela pridobile kompetence predvsem na štirih področjih delovanja 

(Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, 2018): načrtovanje, 

izvajanje in evalviranje digitalnega mladinskega dela; komunikacija; digitalna kreativnost; 

refleksija in evalvacija. Za uspešnejši razvoj digitalnega mladinskega dela bi bila potrebna 

dodatna izobraževanja in treningi, predvsem takšna, ki krepijo kompetence na področjih 

digitalizacije družbe, informacijske in podatkovne pismenosti ter varnosti. 

Raziskava kaže, da bodo organizacije in izvajalke nadaljevale z razvijanjem digitalnega 

mladinskega dela le v primeru želje in potrebe na strani mladih, udeležencev, ter na 

zahtevo financerjev. Povsem digitalnemu mladinskemu delu so zaradi vseh 

pomanjkljivosti izvajalke nenaklonjene. Strinjajo pa se, da bodo svoje ne-digitalne 

programe zaradi vseh prednosti obogatile z uporabo določenih digitalnih orodij.  

Iz rezultatov raziskave lahko sklenem, da čeprav so bili virtualni TSV s strani udeležencev 

in izvajalk ocenjeni slabše, so dosegali relativno visoke povprečne ocene. To po mojem 

mnenju kaže na to, da so mladi med epidemijo pogrešali druženja izven formalnega 

izobraževanja in povezovanje s sošolci. Raziskava je tudi pokazala, da izvajalke niso v 

celoti naklonjene digitalnemu delu in bi ga v prihodnosti razvijale zgolj v primeru, da se 

pokaže potreba in želja pri mladih ali kot podporni element ne-digitalnega dela.  

Izbrana metodologija mi je omogočila, da sem celostno raziskala do sedaj še neraziskano 

področje in pridobila kakovostne informacije o dobrih praksah ter morebitnih izboljšavah 

raziskovanega področja. Ena od omejitev raziskave je ta, da je bil vzorec fokusne skupine 

majhen in vezan pretežno na eno organizacijo in program. Omejitev je tudi ta, da sem 

raziskovala digitalno mladinsko delo samo kot orodje, nisem pa raziskovala digitalnega 

mladinskega dela kot dejavnost ali digitalnega mladinskega dela kot vsebino. Raziskavo bi 

lahko na več mestih še nadgradila. Po mojem mnenju so na dobre ocene udeležencev 

virtualnih TSV vplivale tudi takratne okoliščine (ukrepi za zajezitev širjenja epidemije), ko 

je mladim že nasploh primanjkovalo druženja in povezovanja. Zanimivo bi bilo raziskati, 

kako bi udeleženci ocenili virtualni TSV, če bi se ta izvajal v obdobju brez omejitev. Prav 

tako bi lahko na podlagi pridobljenih rezultatov analize pogovora fokusne skupine 

pripravila vprašalnik, ki bi ga lahko v reševanje poslala mladinskim delavcev v Sloveniji 

in tako pridobila odgovore več udeleženih ter osvetlila še kakšno področje, ki ga tokrat 

nisem raziskala. 
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V ZAKLJUČEK 

Programi in aktivnosti mladinskih organizacij predstavljajo pomembno preventivo na 

področju varovanja in krepitve duševnega zdravja mladih. Razvoj mladinskega dela in 

inovacije programov mladinskih organizacij so nujno potrebne, saj lahko le na tak način 

odgovarjamo na spreminjajoče se potrebe mladih. Digitalizacija programov mladinskih 

organizacij je neizbežna in nujno potrebna. S tem organizacije širijo prostor svojega 

delovanja in mladim omogočajo večjo dostopnost svojih programov. Gorjan (2020, str. 50) 

navaja, da je za uspešnost mladinskega dela med drugimi pomembno »pristno zanimanje 

mladinskih delavcev za zgodbe in izkušnje dijakov, dober in zaupen odnos med dijaki in 

mladinskimi delavci, odprtost za nove metode in prakse«. Ustvarjanje novih programov, 

načinov pomoči in dela z uporabniki je tudi naloga vseh socialnih pedagogov ne glede na 

to, v kateri instituciji ali organizaciji so zaposleni. Pri tem so ključni odnos, ki ga vzpostavi 

z uporabniki, evalvacija in lastne refleksija, ter podpora tima, v katerega je vključen. 

Kot strokovna delavka na Društvu CPM sem tudi sama bila vključena v pripravo, izvedbo 

in evalvacijo virtualnih TSV, zato sem določene rezultate raziskave pričakovala. Ena od 

pomembnejših ugotovitev mojega raziskovanja se mi zdi ta, da smo mladinski delavci 

prožni pri odzivu na novonastale okoliščine in premoremo ogromno kompetenc, ki nam 

omogočajo hiter in kakovosten odziv. Morda je neformalno okolje zaradi svojih 

značilnosti bolj naravnano k inovacijam in dovoljuje več ustvarjalnosti ter fleksibilnosti, 

vseeno pa mora delo z ljudmi temeljiti na strokovnosti izvajalcev. Organizacije morajo biti 

naklonjene dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem za svoje zaposlene in ostale 

izvajalce njihovih programov. Stremeti je potrebno k razvoju in ustvarjanju sodelovalnega 

delovnega okolja, v katerem je v ospredju medsebojna podpora in pomoč.  

Ugotovila sem, da je ena od pomembnih nalog mladinskih organizacij in mladinskih 

delavcev promocija programov in delovanja. Ta ne sme biti usmerjena samo na ciljno 

populacijo, torej mlade. Pomembno je ozaveščanje učiteljev, svetovalnih delavcev, 

zdravstvenih delavcev, staršev in širše družbe, da obstajajo organizacije, načini in 

programi, kjer lahko mladi dobijo podporo, ki jo potrebujejo. Prav tako je pomembno 

povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Mladi z udeležbo v obeh 

pridobivajo pomembna znanja, kompetence in spretnosti, ki jim pomagajo na poti 

samouresničevanja in aktivnega delovanja v družbi. To pa je ne nazadnje pomembno tudi 

za naše dobro duševno zdravje.  

Mladinsko delo mora v negotovih časih predstavljati varnost za vse mlade, mladinski 

delavci pa morajo biti usposobljeni za načrtovanje in izvajanje programov, ki krepijo in 

ohranjajo duševno zdravje mladih, ter zasledujejo ostale cilje mladinskega dela. Da se bo 

mladinsko delo ustrezno odzivalo na vse vrste potreb mladih in na obstoječe realnosti, je 

nujno potrebno, da razvoj podpirajo politike mladinskega dela na evropski, državni in 

lokalni ravni (Sklepna deklaracija 3. evropske konvencije za mladinsko delo, 2020). 
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VII PRILOGE 

PRILOGA 1: Evalvacijski vprašalnik za udeležence TSV 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK – DVODNEVNI TSV 

 
Vprašalnik, ki je pred teboj, je namenjen nam (CPM-jevcem), da ovrednotimo svoje delo. Tvoj 
prispevek je zelo pomemben, zato te prosimo, da si za odgovarjanje vzameš dovolj časa in na 
vprašanja odgovarjaš iskreno. Vprašalnik je anonimen. 

Veseli bomo vseh tvojih odgovorov. 
 

Starost: ________ let      Ž  /   M 
 

 
SPLOŠNA OCENA 

ne 

morem 
odgovor

iti 

0 

zelo 
slabo 

 

1 

 
Slabo 

 

2 

srednje 
 

3 

dobro 
 

4 

zelo 
dobro 

 

5 

Kako bi ocenil_a TSV kot celoto?       

Kako bi ocenil_a vodje TSV-ja?       

 

Kaj ti je še posebej ostalo v spominu? 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Veseli bomo tudi tvojega mnenja o posameznih aktivnostih na TSV-ju (označi). Prosimo te, da 
oceniš, v kolikšni meri si bil_a zadovoljen_a z naslednjimi aktivnostmi (če se posamezne aktivnosti 
nisi udeležil_a, označi možnost »ne morem odgovoriti«). Če imaš kakšne predloge, jih prosimo 

napiši. 
 

 
AKTIVNOSTI NA TSV-ju 

ne 
morem 

odgovo
riti 

0 

zelo 

slabo 
 

1 

 

Slabo 
 

2 

srednje 
 

3 

dobro 
 

4 

zelo 

dobro 
 

5 

Uvod, spoznavanje in filozofija       

Delavnica Odnosi       

Delavnica Open space: Tutti frutti; 

Ustvarjalnica; Party tajm       

Delavnica Open space: Ljubezen in 
spolnost; Lajfstajl       

Delavnica Timsko delo       

Evalvacija       

Preživljanje prostega časa       

 
Tvoji predlogi: 

_________________________________________________________________________ 
 

O katerih temah bi se želel_a pogovarjati na delavnici, ki jo bomo imeli v prihodnjem letu?  
_________________________________________________________________________ 
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Na spodnji lestvici prosimo označi svoje strinjanje z navedenimi trditvami. Označi: 
0 – če na trditev ne moreš ali ne želiš odgovoriti,  

1 - če se s trditvijo v celoti ne strinjaš,  
2 - če se s trditvijo delno ne strinjaš,  

3 - če se s trditvijo niti strinjaš, niti ne strinjaš  
4 - če se s trditvijo strinjaš,  
5 - če se s trditvijo popolnoma strinjaš.  

V razdelku DRUGO pa lahko svojo oceno obrazložiš. 
 

TRDITEV: 0 1 2 3 4 5 DRUGO 

Spoznal_a sem ljudi s katerimi bi rad_a ostal_a v 

stiku.        

Svoje mnenje sem delil_a z ostalimi.        

Pridobil_a sem veliko koristnih informacij.        

Dobro, sproščeno sem se počutil_a v skupini.        

Zdaj lažje sprejemam nekoga, ki je drugačen od 
mene.        

Bil_a sem slišan_a in upoštevan_a.        

Pogovarjal_a sem se o meni pomembnih temah.        

Lahko sem se pogovoril_a o stvareh, ki so me mučile.        

Moji predlogi so bili sprejeti.        

Sam_a sem poskrbel_a, da sem se dobro počutil_a.        

Spremenil_a sem način komunikacije.        

Vem, kako lažje in bolje reševati probleme.        

Izboljšal_a bom odnose s tistimi, ki so mi pomembni.        

Spremenil_a sem mnenje o sebi, o svojem življenju.        

Postavil_a sem si cilj za prihodnost.        

 

Kako misliš, da je TSV vplival nate in na tvoje življenje? 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Bi nam rad_a še kaj sporočil_a? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Hvala za tvoje odgovore! 
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PRILOGA 2: Smernice za fokusno skupino 

1. vprašanje: Kakšen je vaš pogled na socialne veščine mladih? Kaj so za vas socialne 

veščine in kakšne so potrebe po učenju socialnih veščin?  

2. vprašanje: Kaj ste pri vašem delu opazile na področju duševnega zdravja mladih med 

epidemijo? 

3. vprašanje: Katere socialne veščine se vam zdijo ključne za ohranjanje duševnega 

zdravja mladih? Kako k temu po vašem mnenju pripomore TSV? 

4. vprašanje: Kako ste se vi in vaša organizacija odzvale na epidemijo? Kako se je 

spremenila ponudba in izvajanje vaših programov za mlade? 

Raziskovalno vprašanje: Katere so prednosti in pomanjkljivosti digitalnega 

mladinskega dela? 

5. vprašanje: Katere so po vašem mnenju prednosti digitalnega mladinskega dela? 

6. vprašanje: Katere so po vašem mnenju pomanjkljivosti in izzivi digitalnega mladinskega 

dela? 

7. vprašanje: Kako so se mladi odzvali na digitalizirane programe? Komentarji razlik v 

doseganju ciljev? 

8. vprašanje: Kako ste same naklonjene digitalnemu mladinskemu delu? Osebna 

prepričanja proti potrebam iz okolja? 

Raziskovalno vprašanje: Katere kompetence izvajalcev so se med izvajanjem 

virtualnih TSV izkazale kot ključne in katere kompetence bi po njihovem mnenju 

morali še pridobiti za uspešnejšo digitalizacijo mladinskega dela? 

9. vprašanje: Kako ste bile pripravljene na izvajanje digitalnega mladinskega dela? Ste se z 

njim srečale že pred epidemijo? Ste ga tudi izvajale? 

10. vprašanje: Katere vaše kompetence so bile ključne za izvajanje digitalnega 

mladinskega dela? 

11. vprašanje: Katere kompetence ste med izvajanjem digitalnega mladinskega dela 

pridobile? 

Raziskovalno vprašanje: Katere so po mnenju mladinskih delavcev dodatne potrebe 

in pogoji za hitrejši in kvalitetnejši razvoj digitalnega mladinskega dela? 

12. vprašanje: Ali ste/boste nadaljevale z digitalnim mladinskim delom po epidemiji? 

13. vprašanje: Kaj potrebujete z a nadaljnji razvoj digitalnega mladinskega dela?  
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PRILOGA 3: Primer kodiranje fokusne skupine 

Enota kodiranja Kode prvega 

reda 

Kode drugega reda Kategorija 

Prednost neposrednega 

stika je tudi ta, da lahko 

takoj vzpostavim stik z 

njim in ga povabim na 

ostale programe našega 

društva. 

Težave z 

vzpostavitvijo 

pristnega stika 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

Mladi so se lažje skrili … Lažje spregledaš 

udeležence 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… nismo zaznavali oseb s 

težavami. 

Lažje spregledaš 

udeležence 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… težje rekel ne večji 

skupini. 

Več udeležencev 

na skupino 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

Težje glasnejše daš na 

pavzo … 

Težje utišati 

glasne 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… težje daš glas tihim. Težje dati glas 

tihim 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

Več udeležencev hitreje 

izgubiš. 

Lažje spregledaš 

udeležence 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

Prihajalo je tudi do 

zlorab, da se je povezava 

do Zoom srečanja delila 

naprej … 

Zagotavljanje 

varnosti 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… ažurnost … Ažurnost Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… dosegljivost … Dosegljivost Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 
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digitalnega 

mladinskega dela 

… internetna povezava 

zelo nagajala … 

Tehnične težave Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… sem bila potem sama 

med izvajanjem pod 

stresom … 

Stres zaradi 

tehničnih težav 

Stiske pri izvajanju 

digitalnega mladinskega 

dela 

Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… veliko časa je šlo za 

reševanje teh težav. 

Tehnične težave Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… marsikateremu od njih 

kamere in mikrofoni 

dejansko niso delali. 

Tehnične težave Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… nekateri niso mogli 

zagotoviti prostora, v 

katerem bi bili zares 

sami. 

Neustrezen 

prostor 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… vsebina debat na 

virtualnih programih 

slabša. 

Slabša kakovost 

debat 

Pomanjkljivosti  Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

Izgubi se tudi čarovnija 

kroga. 

Udeleženci ne 

morejo sedeti v 

krogu 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… je bilo na vsaki izvedbi 

narejenega veliko 

digitalnega materiala … 

Digitalizacija 

materialov 

Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… smo mladinske 

organizacije in mladinski 

delavci bolj aktivno 

začeli z razvojem 

digitalnega mladinskega 

dela … 

Želja po 

dodatnem 

razvoju 

Naklonjenost 

mladinskih delavcev 

Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… smo začeli bolj delati 

stvari, ki so blizu mladim. 

Glede na potrebe 

mladih 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 
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Več smo začeli 

uporabljati socialna 

omrežja … 

Podpora 

nedigitalnim 

programom 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… kombinacija 

digitalnega in ne-

digitalnega se mi zdi 

ustrezna … 

Podpora 

nedigitalnim 

programom 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… morda koga pritegneš 

ravno na socialnih 

omrežjih (Facebook, 

Instagram) in ga potem 

pripelješ v osebni stik. 

Vzpostavljanje 

stika z mladimi 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… v virtualnem okolju 

lažje napisati, da je kaj 

narobe, da ima problem. 

Večja možnost 

anonimnosti 

Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… večje anonimnosti. Večja možnost 

anonimnosti 

Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… nisi vedel, zakaj je 

nekdo ugasnil kamero. 

Težje preveriti 

informacije 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… niti nisi opazil, da je 

nekdo ugasnil kamero ali 

zapustil srečanje. 

Lažje spregledaš 

udeležence 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… smo začeli uporabljati 

nove programe 

(Mentimeter). 

Uporaba 

digitalnih 

tehnologij 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… na tak način 

pridobimo več vprašanj 

mladih … 

Večja možnost 

anonimnosti 

Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… kako delati liste 

prisotnosti, ki služijo kot 

dokaz za naše financerje. 

Pomanjkljive 

informacije s 

strani financerjev 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

Natančnih informacij 

nismo dobili, tako da smo 

se tudi tukaj znašli po 

Pomanjkljive 

informacije s 

strani financerjev 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 
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svoje. mladinskega dela 

Pridobila sem veliko 

digitalnih znanj … 

Uporaba 

digitalnih 

tehnologij 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… spoznala nove 

programe in platforme … 

Uporaba 

digitalnih 

tehnologij 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… nove načine, kako se 

približati mladim … 

Novi načini dela 

z mladimi 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… kako narediti stvari 

interaktivne … 

Ustrezna 

priprava 

programa 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… kako mlade aktivno 

vključiti. 

Novi načini dela 

z mladimi 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… znati umestiti v sam 

tok svojega programa. 

Ustrezna 

priprava 

programa 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… še bolje opazovati 

neverbalno 

komunikacijo. 

Opazovanje 

neverbalne 

komunikacije 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… naučila sprejemati 

tišino. 

Sprejemati tišino Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

Naučila sem se 

uporabljati aplikacije, ki 

sem jih prej samo 

poznala. 

Uporaba 

digitalnih 

tehnologij 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

… ne potrebujem znati 

uporabljati čisto vseh 

aplikacij in programov 

samo zato, ker sem jih na 

nekem izobraževanju 

videla. 

Presoja glede 

ustreznosti 

aplikacij 

Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 
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Jaz sem pridobila na 

potrpežljivosti … 

Potrpežljivost Pridobivanje kompetenc 

z načrtovanjem in 

izvajanjem digitalnega 

mladinskega dela 

Kompetence 

mladinskih 

delavcev 

Delno zato, ker smo 

ugotovili, da so nekatere 

stvari uporabne … 

Uporabnost Naklonjenost 

mladinskih delavcev 

Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… digitalizacija postala s 

strani financerjev neka 

nova točka 

osredotočenosti. 

Zaradi zahtev 

financerjev 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… ja, ker hočemo … Želja po 

dodatnem 

razvoju 

Naklonjenost 

mladinskih delavcev 

Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

ja, ker moramo … Zaradi zahtev 

financerjev 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… ljubše izvajanje 

programov v živo. 

Nenaklonjenost Naklonjenost 

mladinskih delavcev 

Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… se mi pa zdi zelo 

pomembno, da 

omogočamo virtualno 

izvajanje. 

Podpora 

nedigitalnim 

programom 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… preko virtualnih 

srečanj pridemo z 

mladimi v stik. 

Vzpostavljanje 

stika z mladimi 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… virtualni programi 

ponudili neko drugačno 

izkušnjo in jim je bilo to 

takrat zabavno. 

Drugačna 

izkušnja 

Prednosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… takoj, ko je bilo 

možno, prešli na srečanja 

v živo. 

Glede na zunanje 

okoliščine 

Nadaljnje razvijanje  Prihodnost 

digitalnega 

mladinskega dela 

… pri uporabi 

računalnika večkrat 

potrebujejo pomoč 

staršev. 

Pomanjkljivo 

tehnično znanje 

uporabnikov 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

… veliko otrok imelo 

težave z vzpostavitvijo 

stika … 

Težave z 

vzpostavitvijo 

pristnega stika 

Pomanjkljivosti Prednosti in 

pomanjkljivosti 

digitalnega 

mladinskega dela 

 


