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POVZETEK 

Informativno-svetovalna dejavnost mladim pomaga in jih usmerja pri iskanju kvalitetnih in 

zanje uporabnih informacij, ki so osnova za sprejemanje odločitev za njihovo prihodnost. 

Pri dejavnosti igrajo pomembno vlogo mladi vrstniški informatorji-svetovalci, ki 

predstavljajo svojim vrstnikom populacijo, s katero se lahko identificirajo in kateri 

verjamejo. Vrstniško informiranje in svetovanje predstavlja pomembno obliko dela z 

mladimi, ki prinaša koristi vsem vpletenim: uporabnikom, mladim izvajalcem in 

organizaciji. Za razumevanje koncepta vrstniške pomoči v informativno-svetovalni 

dejavnosti za mlade v teoretičnem uvodu predstavim obdobje mladostništva, informativno-

svetovalno dejavnost za mlade, participacijo mladih ter opredelim vrstniško pomoč. V 

empiričnem delu se osredotočam na doprinos dela vrstniškega informatorja-svetovalca k 

njegovemu ţivljenju. Preko analize intervjujev z vrstniškimi informatorji-svetovalci iz treh 

različnih organizacij predstavim njihovo delo, motivacijo za delo, pridobljeno znanje in 

kompetence ter uporabo le-tega v vsakdanjem ţivljenju. Ugotavljam, da delo in 

participacija mladih v programih vrstniškega informiranja in svetovanja prispevata k 

razširitvi njihovih znanj in pri razvoju določenih kompetenc, pomagata pa tudi pri 

njihovem osebnostnem razvoju in širjenju socialnih mreţ. Občutki uspešnosti in 

učinkovitosti pri delu informatorja-svetovalca prispevajo k večji samozavesti posameznika 

in k pozitivni samopodobi. 

 

Ključne besede: Vrstniška pomoč, vrstniško informiranje, vrstniško svetovanje, mladi, 

informacijsko-svetovalna dejavnost, informiranje, participacija 

  



ABSTRACT 

Information and counseling help youth and direct them in finding good quality and useful 

information, which are the basis for their future decision making. Young peer informants-

counselors, who represent the population of their peers by which the latter can identify 

themselves and whom they believe, play an important role in this activity. Peer information 

and counseling represent an important form of work with youth, which brings benefits to 

everyone involved: to users, young performers and the organization. In the theoretical 

introduction, the peer help is defined and the adolescence, information and counseling for 

youth and youth participation are presented in order to understand the concept of peer help 

in information and counseling for youth. The empirical part focuses on the contribution of 

the peer informant-counselor’s work to his life. Through the analysis of interviews with 

peer informants-counselors from three different organizations, their work, work 

motivation, occupational skills covered and the use of the latter in everyday life is 

presented. It is established that work and participation of youth in peer information and 

counselling programs help to expand their knowledge and develop certain competencies, 

and it also contributes to their personal development and proliferation of social networks. 

The feelings of effectiveness and efficiency in the work of an informant-counselor 

contribute to a greater self-confidence of an individual and to the positive self-image. 

 

Keywords: Peer help, youth information, youth counseling, youth, information and 

counseling, information, participation 
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I UVOD 

Informativno-svetovalna dejavnost za mlade je razmeroma nova veja dela z mladimi. Z 

definiranjem mladostništva in njegovih značilnosti se je izkazalo, da je potrebno mlade 

obravnavati kot posebno skupino s specifičnimi potrebami, kar je prispevalo k razvoju 

mladinske dejavnosti kot oblike dela z mladimi na formalni in neformalni ravni. 

Informativno-svetovalna dejavnost kot neformalna oblika dela z mladimi nudi informacije 

mladim, jih usmerja ter jim nudi podporo v viharniškem in prehodnem obdobju, v katerem 

ţivijo. 

 

V svetu informacijske druţbe so mladi zasuti z informacijami, hkrati pa teţje med njimi 

razberejo zanje relevantne informacije, ki so osnova za sprejemanje odločitev za njihovo 

prihodnost. Pri posredovanju raznovrstnih in aktualnih informacij je pomemben tudi način 

posredovanja. Vrstniški informatorji-svetovalci so pomembni akterji pri programih, ki so 

namenjeni mladim, saj uporabnikom dejavnosti predstavljajo vrstnike, ki so jim podobni (v 

starosti, načinu govora in razmišljanja, srečujejo se s podobnimi problemi itd.) in katerim 

verjamejo. Še posebej so učinkoviti kot modeli za posnemanje, mladi se načeloma tudi 

laţje identificirajo z njimi kot z odraslimi. Vrstniška pomoč je ena izmed oblik 

participacije mladih v informativno-svetovalni dejavnosti, na katero se fokusiram v 

diplomskem delu.  

 

Vrstniška pomoč je v vseh druţbah prisotna ţe od nekdaj in se odvija sama od sebe, brez 

strokovnjakov in teoretiziranja. Hkrati pa gre za proces, ki ga stroka hoče raziskovati, nanj 

kritično pogledati, ga ohranjati, izboljšati in ga postaviti v neke okvire. Gre za širok in 

kompleksen pojav, ki se pojavlja v različnih oblikah in ki se nenazadnje vedno spreminja. 

V osnovi gre za pomoč vrstnika vrstniku, kjer se oba učita, gradita in širita svoja obzorja 

preko različnih oblik pomoči. 

 

Skozi spoznavanje fenomena vrstniške pomoči pri delu z mladimi opaţam, da gre še za 

relativno neraziskovano področje dela oz. teoretsko neopredeljen/neutemeljen fenomen, 

hkrati pa da je v praksi trend stremenja k njemu in izvajanja le-tega. Sama sem se s 

konceptom vrstniške pomoči srečala na Zavodu MISSS kot somentorica programa 

vrstniškega informiranja in svetovanja, Telefon mladi mladim. Kot somentorica programa 
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sem se udeleţila mednarodnega seminarja v Belgiji (“Exploring online peer-to-peer 

support project”), z glavnim poudarkom na projektih, ki nudijo vrstniško podporo mladim 

preko spleta. Preko spoznavanja primerov praks iz tujine so se mi začela odpirati mnoga 

vprašanja na področju vrstniške pomoči. Med drugim sem se začela spraševati, koliko se 

dejavnosti vrstniške pomoči posluţujemo pri nas, kje so meje vrstniških delavcev in v 

kakšni meri in kje so strokovnjaki pri tem potrebni, kaj se dejansko dogaja za 

predstavljenimi programi in kaj delo mladega vrstniškega »pomočnika« doprinese njemu 

samemu. V diplomskem delu se osredotočim na temo vrstniške pomoči mladih, pri tem 

sem se zaradi časovne omejitve, širine in neraziskanosti teme omejila na področje 

informiranja in svetovanja. Osredotočila sem se tudi na razvojno obdobje mladostništva, 

saj predstavljajo vrstniki v tem obdobju pomemben člen v ţivljenju posameznika, bolj kot 

v katerem koli drugem obdobju. 

 

Bolj kot spoznavam področje dela, bolj se zavedam kompleksnosti, širine in 

spremenljivosti samega fenomena in razumem, da gre pri pričujočem delu zgolj za poskus 

umestitve vrstniške pomoči v povezavi z informativno-svetovalno dejavnostjo v neke 

teoretične okvirje. Za razumevanje koncepta vrstniškega informiranja in svetovanja v 

obdobju mladostništva je najprej potrebno razumeti obdobje samo in pomen vrstnikov, 

zato obdobje predstavim na začetku teoretičnega dela. V nadaljevanju opišem 

informativno-svetovalno dejavnost kot obliko dela z mladimi v kontekstu neformalnega 

dela ter funkcije dejavnosti. Predstavim informativno-svetovalno delo tudi na kontinuumu 

pomoči mladim ter medije in načine informiranja in svetovanja, kot tudi informativno-

svetovalno dejavnost doma in v Evropi. Ključnega pomena pri temi je participacija mladih. 

V teoretičnem delu, poleg definiranja participacije, prikaţem vrste participacije in stopnje 

vključenosti, posebej opredelim tudi vrstniško pomoč kot obliko participacije mladih, 

njene značilnosti in njen pomen. V empiričnem delu se osredotočam na vrstniške 

informatorje in svetovalce. Namen raziskave je preko pogovora s štirimi vrstniškimi 

informatorji-svetovalci pogledati na delo informatorjev-svetovalcev v različnih programih 

vrstniškega informiranja in svetovanja, spoznati, kaj oni počnejo v programu, in spoznati 

njihov pogled na delo, ki ga opravljajo. Zanima me tudi, kaj poleg informiranja in 

svetovanja v programu še počnejo, njihovo videnje dela vrstniškega informatorja in 

svetovalca, kaj jim delo prinaša in kaj jih pri delu motivira.  
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II TEORETIČNI DEL  

1 Mladostništvo 

Za razumevanje specifičnosti fenomena vrstniške pomoči v obdobju mladostništva je 

koristno poznavanje obdobja mladostništva in njegovih specifik tako s psihološkega kot 

sociološkega vidika. V nadaljevanju predstavim obdobje mladostništva in pomen vrstnikov 

v tem obdobju ter poloţaj mladih v informacijski druţbi. 

1.1 Adolescenca: psihološki vidik odraščanja 

V razvojno psihološkem smislu je obdobje odraščanja opredeljeno s terminom 

adolescence. Gre za obdobje, povezano s procesi dozorevanja osebnosti po zaključku 

pubertete. Je čas iskanja, preizkušanja, čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja. V 

tem obdobju prihaja do velikih telesnih, spoznavnih in psihosocialnih sprememb, ki so med 

seboj tesno povezane (Papalia, Wendkos Olds in Feldman, 2003). 

 

Tako kot za ostala razvojna obdobja so tudi za obdobje adolescence značilne določene 

naloge, ki naj bi jih posameznik obvladal za njegov optimalni nadaljnji razvoj. Različni 

avtorji (Havinghurst, 1972, v Zupančič, 2004; Horvat in Magajna, 1987) navajajo v 

glavnem naslednje razvojne naloge:  

 prilagajanje na telesne spremembe in sprejetje lastnega telesa,  

 čustveno osamosvajanje od staršev in drugih odraslih,  

 oblikovanje odnosa do dela in priprava na poklicno udejstvovanje,  

 ustvarjanje zrelih socialnih odnosov z vrstniki,  

 oblikovanje lastnega sistema vrednot in etičnih načel,  

 priprava na zakonsko in druţinsko ţivljenje itd. 

 

V adolescenci se dogajajo pomembne spremembe tudi v identitetah mladih ljudi. 

Najpogosteje omenjen avtor s področja razumevanja mladostnikove identitete je Erikson, 

za katerega je adolescenca nekakšen psihosocialni premor v človekovem razvoju, ki 

mlademu človeku omogoča preizkušanje socialnih vlog, strategij, nabiranje socialnih 

izkušenj, preizkušanje svoje moči. Adolescenco Erikson razume kot most med tem, kaj je 

posameznik bil kot otrok, in tem, kar namerava postati (Ule, 2008: 59). V času adolescence 
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omenja tudi t. i. krizo identitete, ki jo označujejo intenziven razvoj duševnih in telesnih 

sposobnosti in večja pričakovanja druţbe glede dejanj, odločitev in načinov sprejemanja 

socialnih vlog. Pozitivna razrešitev krize zahteva, da posameznik sprejme samega sebe, 

razvije ustrezno samopodobo, pa tudi, da drugi sprejmejo njega, da dobi priznanje za svoja 

dejanja in podporo pri prizadevanjih za samostojno vključitev v druţbo (prav tam). 

Osrednja ideja te konceptualizacije je, da je ta proces univerzalen, da ga morajo preţiveti 

vsi, če hočejo priti do zrele odraslosti (prav tam: 53), lahko pa za mladostnika predstavlja 

velik izziv, njihovo neobvladovanje pa lahko povzroči občutke nemoči, odtujenosti ali po 

Eriksonu celo izgubo identitete. Kompleksnost in zahtevnost teh razvojnih nalog naredi iz 

adolescence teţavno in krizno obdobje (Ule in Miheljak, 1995: 29). 

 

Adolescenca zajema procese psihofizičnih sprememb odraščanja, ki jih je nemogoče 

razumeti brez razumevanja mladosti v druţbenem kontekstu, brez preučitve kompleksnih 

dejavnikov, ki dajejo obliko in vsebino ţivljenju mladih. Na analizo druţbenih sprememb 

se nanaša bolj sociološki pojem mladosti, ki zato zajema daljše, nedoločeno časovno 

obdobje ekonomske odvisnosti in podrejenega poloţaja mladih v druţbi (Ule, 2008: 53). 

1.2 Pomen vrstnikov v obdobju odraščanja 

Pomembna razvojna naloga v obdobju mladostništva je med drugimi tudi oblikovanje 

zrelih socialnih odnosov z vrstniki. Na mladostništvo lahko gledamo kot na vzporedni 

proces osamosvajanja in ločevanja od staršev in vse večjega vključevanja vrstnikov. 

Druţenje z vrstniki in s prijatelji, s katerimi se začnejo zdruţevati v skupine, postane ena 

najpogostejših prostočasnih aktivnosti. Dremelj in Nagode (2005) v situacijski analizi 

poloţaja otrok in mladine v Sloveniji ugotavljata, da prijatelji postanejo pomembni v 

primeru socialne, emocionalne in manjše materialne opore. To pa še ne pomeni, da starši 

nehajo biti pomembni, saj njihov vpliv ostane.  

 

Mladostniki si prizadevajo za vzpostavljanje in ohranjanje prijateljstev, saj jim pripadnost 

in vključenost v skupino predstavljata velik pomen. V to vloţijo veliko energije in 

socialnega ţivljenja. Prijateljstvo je v tem obdobju najmočnejša čustvena komponenta. V 

primerjavi z drugimi razvojnimi obdobji najbrţ nikoli več ne dosega tako intenzivne 

stopnje pomembnosti kot v tem obdobju (Bajzek, 2008: 279). Prijateljske skupine dajejo 

mladim čustveno gotovost in v tem pogledu delujejo podobno kot druţine, dajejo pa tudi 

nove vedenjske vzorce, izkušnje in podporo pri osamosvajanju in odraščanju. Učinkujejo 
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kot socialne maternice, kot prostori pobegov in zavetja pred visokimi zahtevami 

tekmovalne druţbe. Vrstniške skupine povezujejo skupne ţelje, izkušnje, primerljivi 

problemi in potrebe, izkušnja solidarnosti in lojalnosti. Temeljijo na večji pripravljenosti 

za samorazkrivanje kot prej v otroštvu ali pozneje v odraslosti (Ule, 2008: 93). V 

prijateljskih odnosih adolescent, še bolj kot v vrstniških skupinah, dobiva samopotrditve, 

razrešuje čustvene konflikte, se uči strategij samorazkrivanja, zaupanja, vzajemnosti, 

vţivljanja v drugega. Uletova (prav tam) pravi, da so prijatelji svetovalci, laični terapevti. 

 

Oblikovanje in ohranjanje prijateljev, vrstniških skupin in navezanosti je povezano tudi s 

konflikti in negotovostmi, ki pa so prav zaradi velikega pomena prijateljstev za 

mladostnike zelo obremenjujoči. Mladostniki se venomer spopadajo s konfliktom, kako 

hkrati ohraniti sprejetost v skupini in zvesto pripadnost posebnim prijateljem. Zato so 

njihove medsebojne interakcije kompleksne in občutljive. Med dejavniki, ki vzbujajo 

potrebo po druţenju, psihologi naštevajo (prav tam: 97): 

 potrebo po pozitivnem ovrednotenju sebe v očeh drugih ljudi, 

 potrebo po sodelovanju, 

 laţje preţivljanje stresnih situacij v druţbi kot v osami, 

 skupno prenašanje bolečine in nesreč, 

 delitev zaupanja, solidarnosti, varnosti, sreče z drugimi.  

 

Za vrstniške skupine so značilni medosebna interakcija, prostovoljna vključenost, 

vzajemno sodelovanje. Za take skupine so značilne vse socialnopsihološke značilnosti 

psiholoških skupin, kot so identifikacija, referenčni modeli, skupen vrednostni sistem, 

zadolţitev, odgovornost do skupine, soodvisnost, vzajemnost (Ule, 2004, v Ule, 2008: 96). 

Soočanje z vrstniki in prijatelji mladim omogoča razvoj in rast. Bajzek (2008: 317) meni, 

da samo v soočanju s sovrstniki pride mladostnik do novih spoznanj o sebi, zazna svojo 

drugačnost v primerjavi z otroštvom in hkrati čuti, da je na poti v odraslost. 

1.3 Mladost: sociološki pogled na odraščanje 

Nastran Uletova (1996) opozarja, da je v (post)moderni druţbi prišlo do spreminjanja 

mladosti. Klasičnemu obdobju mladosti, ki naj bi trajalo med 15. in 19. letom, od druge 

polovice 20. stoletja ne sledi več obdobje odraslosti, temveč postmladost ali drugače 

postadolescenca, ki zajema prvo polovico dvajsetih let (20–24 let). Zaradi spremenjenih 
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ekonomskih pogojev in oteţenih vstopov v svet dela nastopi faza, imenovana mlajša 

odraslost (prav tam). V to skupino se uvršča mlade med 25. in 29. letom, ki ne opravljajo 

tipičnih dejavnosti odraslih (zaposlitev, lastna druţina, rojevanje in skrb za otroke), ker se 

še šolajo, ker so nezaposleni ali ker ţelijo čim dalj časa obdrţati mladostniški ţivljenjski 

stil (prav tam). 

 

Enotne definicije, ki bi razmejevala obdobje mladostništva, ni, saj se mladost in njeno 

razumevanje ves čas spreminjata s kontekstom druţbe. V sodobni druţbi se tako srečujemo 

s fenomenom podaljševanja mladosti, kateremu bi lahko ustrezala razdelitev obdobja 

mladostništva na naslednje faze (Zupančič, 1997): 

- zgodnje mladostništvo (od začetka pubertete do pribliţno 14. leta) 

- srednje mladostništvo (od pribliţno 14. do 17. leta) 

- pozno mladostništvo (od pribliţno 17. do 22. leta). 

 

Mladost obsega obdobje, ko mlad človek ni več otrok, ni pa še prepoznan kot odrasel. 

Zaradi svoje vmesnosti med dvema relativno trdno opredeljenima in prepoznavnima 

ţivljenjskima obdobjema je mladost od vsega začetka veljala za labilno in protislovno 

razvojno obdobje, vendar je bila v 20. stoletju prepoznana kot izrecno formativno 

ţivljenjsko obdobje, ključno za ţivljenje in delo odraslega (Ule, 2008: 50). Za razumevanje 

izzivov in nalog, ki jih pred mlade postavlja sodobna druţba, moramo najprej pogledati v 

preteklost. Skozi spreminjanje druţbe se je spreminjal tudi koncept mladosti. V 

tradicionalnem razumevanju mladosti, do pribliţno 1. polovice 20. stoletja, so bile smeri 

razvoja ves čas jasne. Šlo je za linearen potek odraščanja, kjer so mladostniki ponotranjili 

druţbeno moralne vsebine in s tem postali socialno integrirani; v nasprotnem primeru je 

bilo njihovo ravnanje opredeljeno kot deviacija oz. kriminaliteta. Uletova (2000) pravi, da 

mladi niso imeli ne časa ne priloţnosti, da bi pretehtali alternativne ţivljenjske poti in 

sprejeli potencialno tvegane odločitve. Tradicionalno pojmovanje mladosti je mlade ljudi 

povezovalo v homogeno skupino, ki se je razlikovala od odraslih. Mladost je pomenila 

pripravljalno obdobje na prehodu v neodvisnost, samostojnost in samoopredelitev. V 

sodobni postmoderni druţbi, tj. od 2. polovice 20. stoletja dalje,  ţivljenjske poti niso več 

linearne, obdobja niso več tako napovedljiva in »standardizirana«, zato si tudi odraščanja 

ne moremo razlagati na omenjeni način. Naraščajoča negotovost prehoda v odraslost, 

čemur nekateri avtorji pravijo kar »ontološka praznina« ali tudi »prazna prihodnost«, je 

danes skupni imenovalec mladih ljudi po vsej Evropi (Rener, 2002: 42). Prehod iz 
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industrijske druţbe v druţbo storitev je močno spremenil poloţaj in pomen mladine. 

Uletova (2002, v Ţavbi in Vipavc Brvar, 2004) govori o generacijski modernizaciji 

mladine, za katero so značilne: 

 mladinska potrošnja: poudarjena potrošniška emancipacija, samostojno nastopanje 

na trgu potrošniških stilov, mode, imidţev in oblikovanja ter estetizacija telesa 

mladih, 

 socialno, kulturno in ţivljenjsko-stilno neizoblikovana populacija, ki prevzema 

podoben druţbeni poloţaj, kot ga imajo stigmatizirane manjšine; to je poloţaj 

nedorasle, nekompetentne in potencialno odklonske skupine, 

 prisilna individualizacija kot druţbena dinamika, ki zahteva »sposobnost ljudi, da 

poskrbijo sami zase«, 

 poudarjanje individualnega načrtovanja uspeha in kariere na trgu znanja, ki sta 

postala merilo za osebno samorealizacijo. 

 

V novem tipu mladosti sta poudarjena izobraţevanje in samooblikovanje mladega človeka. 

To v kontekstu individualizirane druţbe pomeni, da se mora mladostnik nenehno truditi, da 

pride do nekega poloţaja. Na procese individualizacije je začel opozarjati Beck (2001), ki 

pravi, da postaja posameznik v današnji, t. i. »druţbi tveganja«, vse bolj odvisen od 

samega sebe, od svoje lastne usode na trgu dela z vsemi tveganji, ki jih to prinaša. 

Biografija posameznika postane »samorefleksivna« v smislu, da se druţbeno vnaprej dana 

biografija transformira v biografijo, ki jo sestavimo in jo moramo sestaviti sami (prav tam: 

197). Odločitve, ki jih posameznik sprejema o svojem ţivljenju, so zaradi narave druţbe 

vse bolj tvegane, posamezniki pa so le na videz svobodni in neodvisni. Renerjeva (2007) 

opozarja, da so v sodobnih druţbah “svobodne izbire” lahko le začasne in zato prej ko ne 

iluzorne. Ljudi usmerjajo v obsesivno ukvarjanje s samim seboj in tako zmanjšujejo 

moţnosti prepoznavanja strukturnih prisil, zmanjšujejo sodelovanje in solidarnost. 

 

Posameznikom je vedno bolj prepuščeno, da sami določajo glavna vodila svojega ţivljenja. 

Socialni sloj (razred), spol, starost, generacija, niso več odločilni faktorji, kot so bili v 

tradicionalni druţbi. Njihovo mesto prevzemajo individualne značilnosti in sposobnosti, 

doseţena izobrazba, znanje, informacije in oţji krog prijateljev, ki jim zaupajo (Ule in 

Miheljak, 1995: 17). V individualizirani druţbi se mora mladostnik nenehno dejavno 

truditi, da pride do nekega poloţaja. Obdobje mladosti namesto prehodnega obdobja 
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postane osrednja strateška faza v ţivljenjskem poteku, polna tveganj in negotovosti (Ţavbi 

in Vipavc Brvar, 2004), ki jih obvladuje sindrom TINA (There Is No Alternative) ali 

sindrom, kjer ni alternativ (Rener, 2007). Pred tveganji, ki kaţejo »druţbeni efekt 

bumeranga« (Beck, 2001: 44), pa niso varni niti bogati in mogočni. 

1.4 Mladi v informacijski družbi 

Bell (v Pivec, 2004: 12) pojasnjuje, da je informacijskost eden od mnogih atributov 

poindustrijske druţbe. V novi informacijski stopnji razvoja leţi vir produktivnosti v 

tehnologiji generiranja znanja, procesiranju informacij in simbolni komunikaciji.  

 

Informacijska modernizacija v postmoderni druţbi ne prenaša vnaprej definiranih osebnih 

in socialnih identitet ter trajnih ţivljenjskih stilov. Od posameznika zahteva stalno 

potrjevanje fleksibilnosti in kreativnosti, sicer izpade iz konkurenčnega boja za delovna 

mesta in za dober standard. Proces individualizacije na pleča posameznikov prenaša 

izjemno zahtevno psihosocialno integracijo v druţbo, ki je bila doslej vsaj delno v rokah 

posredujočih institucij (druţine, dela, raznih referenčnih skupin) (Ule, 2000: 31). Te 

institucije izgubljajo tradicionalno gotovost in zaupanje v vodilne druţbene norme. 

Namesto nadzornih sistemov druţine in šole se uveljavljajo nove oblike socialnega 

nadzora, zlasti nadzor skozi potrošnjo in medije (Ţavbi in Vipavc Brvar, 2004). 

Informacijske tehnologije in mediji ponujajo prvine multikulturnosti in svetovnega 

internacionalizma ter mlade obveščajo o novih kulturah in ţivljenjskih stilih, kar po eni 

strani razširja njihova obzorja in jih osvobaja tradicionalnih nacionalnih ujetosti, po drugi 

pa zlahka povzroča nove stiske in negotovosti (Ule, 2007: 64). 

 

Nove tehnologije, prenosni telefoni, medmreţja in elektronski mediji imajo velik vpliv na 

mladostnike in postajajo tako pomembni v njihovem ţivljenju, da mlade iz sedanjega 

desetletja ţe imenujejo nova medijska generacija (Ule, 2011: 63). Novo medijsko in 

informacijsko komunikacijsko okolje mladih poteka v okolju mladostniških sob. Je tako 

vseobseţno in pomembno za mlade, da lahko rečemo, da je vrstniško socializacijo iz 2. 

polovice 20. stoletja zamenjala medijska socializacija (prav tam). Nadomeščanje vrstnikov 

z mediji pomeni, da mladostniki pogosto v medijih iščejo teme in podatke, ki jim jih starši 

ali odrasli ne dajo, torej isto, kot so jih pri vrstnikih (Arnett, 2007, v Ule, 2008: 199). 

Medije pa na drugi strani vodijo lastniki, ki jim je cilj dobiček in ne socializacija. Na tej 

točki imajo pomembno vlogo organizacije za mlade brez dobičkarskega interesa in tiste, ki 
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jim je cilj nudenje pomoči mladim in širokega spektra informacij, ki niso povezane s 

komercialno vsebino. 

 

Dejstvo je, da se ţivljenjski svet mladih seli v virtualni prostor. Nove tehnologije mladim 

omogočajo izjemen razpon dejavnosti od sredstva za pridobivanje informacij, 

komuniciranja, druţenja, do prostora za samoekspresijo in izţivljanje frustracij ali prostora 

za razreševanje njihovih teţav (Ule, 2011: 64). Prav zaradi tega je pomembno, da se 

mladinsko delo in informativno-svetovalna dejavnost stanju prilagajata in omogočata 

mladim informacije in pomoč v okoljih, kjer se le-ti zadrţujejo, pa čeprav so ta virtualna. 

2 Informiranje in svetovanje za mlade 

Današnja mladost predstavlja osrednjo strateško fazo v ţivljenju, ko morajo mladostniki 

osvojiti številne kompetence, opraviti pomembne izbire in odločitve ter si sami izboriti 

izobraţevalne, delovne oz. karierne poti. Mladi danes odraščajo v svetu, kjer je malo 

gotovih stvari, kjer je moţnih veliko izbir in kjer ni jasno, katere moţnosti so odprte za 

koga. V poplavi informacij, ki jih generira informacijska druţba, predstavlja informativno-

svetovalna dejavnost tisti člen, ki skuša mladim pomagati z zbiranjem in posredovanjem 

pomembnih in aktualnih informacij. V specifičnih situacijah, v katerih se znajdejo mladi, 

so informacije in nasveti osnova za njihovo nadaljnje odločanje in vedenje (Ţavbi in 

Vipavc Brvar, 2004; Medvešek, Potocco, Raičevič in Ţavbi, 2005).  

 

Ob mnoţici različnih informacij in informativnih virov je pomembno razviti oblike 

informiranja, ki bodo učinkovito pokrivale potrebe mladih. Načini in metode so različni in 

se prilagajajo tehnološkim moţnostim. Tehnologija omogoča neselektivno pridobivanje 

podatkov, med katerimi se je teţko znajti in odkriti tiste, ki so dejansko potrebne za nas. 

Profesionalna mreţa ustanov, ki delujejo v korist mladim, lahko informiranje pribliţa 

njihovim potrebam. Kakovostni informativno-svetovalni servisi pripomorejo k skrbi za 

mlade in jih vzpodbujajo k razvijanju aktivnega drţavljanstva, k večji mobilnosti, k 

izboljšanju kvalitete ţivljenja, k večji druţbeni odprtosti in vključevanju v druţbene 

procese, ki so za mlade pomembni (Medvešek, Potocco, Raičevič in Ţavbi, 2003: 19). Ker 

je v ospredju podpora mladim in skrb za njihovo socialno vključevanje, je pomembno, da 

je informativno-svetovalna dejavnost nekomercialna ter da informacije niso ideološko 
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obremenjene. Mladim je potrebno olajšati dostop do ustanov, namenjenim razreševanju 

njihovih problemov in zadovoljevanju njihovih potreb. 

 

Informativno-svetovalna dejavnost je strokovna metoda ravnanja pri posredovanju 

informacij, ki se ne omejuje zgolj na reševanje stisk mladih. Osnovni namen je mladim 

ponuditi čim širši izbor ustreznih informacij in mladim samim omogočiti izbor zanje 

najustreznejše informacije. Dejavnost zajema načine, s katerimi skuša doseči učinkovitost 

in koristnost informacije za mlade. Pri informiranju in svetovanju gre za proces usmerjanja 

posameznika z dajanjem nasvetov, odpiranjem različnih moţnosti pri opredeljevanju 

ţelenih ciljev in hkratnim posredovanjem ustreznih informacij (prav tam: 23). V tem 

kontekstu informiranje lahko vidimo tudi kot proces učenja, ki opolnomoči posameznika 

za sprejemanje premišljenih odločitev in pozitivnih ţivljenjskih odločitev. 

2.1 Informiranje in svetovanje kot neformalna oblika dela z mladimi 

Informiranje in svetovanje je razmeroma mlada veja strokovne pomoči mladim. Do 

petdesetih let prejšnjega stoletja so mladostniki veljali za manjše ali mlajše odrasle in 

posledično niso bili obravnavani kot posebna ciljna skupina. Informacije so dobivali v 

procesu šolanja, kjer so se naučili postati “ustrezni” odrasli. Šele od šestdesetih let naprej 

so mlade pričeli sprejemati kot kategorijo prebivalstva z lastno identiteto. Izhajajoč iz 

ugotovitev, da ima mladina lastne interese in potrebe, so se začele razvijati tako formalne 

kot tudi neformalne oblike pomoči mladim (Ţavbi in Vipavc Brvar, 2004).  

 

Formalna izobrazba je od vedno imela visoko vrednost v druţbi. Danes postaja vse 

pomembnejši humani kapital v konkurenci na trgu delovne sile. V tem procesu pa nimajo 

vsi mladi enakih moţnosti, saj na uspešnost v šoli in s tem na moţnosti za napredovanje 

znotraj izobraţevalnega sistema, ključno vplivajo druţinski (razredni, ekonomski in 

socialni) dejavniki (Bourdieu in Passeron, 1990, v Mrgole, 2003: 58). Ljudje se s 

spontanimi odzivi rešujejo pred občutkom nemoči in pasivnosti, iščejo alternative togi 

predvidljivosti, urejenosti, iščejo več svobode, fleksibilnosti, skušajo najti svoje notranje 

potenciale. Tudi v polje pedagoških praks vstopa alternativa: neodvisne skupine, 

neformalni programi, zagovorništvo v praksi socialnega dela in socialne pedagogike 

(Mrgole, 2003: 26). Skupna poteza argumenta, s katerim nastopajo alternativne prakse, je, 

da šolski sistem z normativno in standardno (pozitivistično) opredeljenim kurikulumom in 

katalogi znanj, ne zadovolji obsega spretnosti in znanj, ki jih ljudje potrebujemo v 
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ţivljenju. Za neformalno mladinsko delo je značilno, da se odvija mimo togih in 

birokratskih načinov vrednotenja (ocenjevanje, pisanje poročil ipd.) (prav tam: 59). 

 

Neformalno in formalno delo z mladimi segata vse od pedagoškega do (socialno) 

terapevtskega dela. V skladu s Pallaschevim (1993, v Kobolt, 1997: 11) teoretičnim 

modelom lahko razmejimo sledeča področja dela z mladimi: izobraţevanje, vzgoja, 

usmerjanje, vzpodbujanje, vodenje, svetovanje, različni korektivni posegi in navsezadnje 

področje socialne terapije. Informativno-svetovalno dejavnost bi lahko na osnovnem 

kontinuumu socialnopedagoškega interveniranja, ki obsega izobraţevanje, vzgojo, 

svetovanje in socialno terapijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006: 96), uvrstili na premico med 

izobraţevanjem in svetovanjem, seveda v sfero neformalnega dela z mladimi.  

 

Izraz neformalno pomeni proces (izobraţevanja ali programskega izvajanja) in skupek 

odnosov, ki iz njega izhajajo. V polju izobraţevanja naj bi obstajali trije sistemi učenja: 

formalni, neformalni, in aformalni/priloţnostni/informalni. Formalni sistem je povezan z 

znanji, ki jih pridobimo v formalnih organizacijah in vodi do priznanih diplom in 

kvalifikacij, priloţnostno pa se učimo v vsakdanjih situacijah skozi vse ţivljenje. Za 

razliko od formalnega in neformalnega učenja ni nujno, da je priloţnostno učenje namerno; 

zato tudi ni nujno, da ga prepoznajo celo posamezniki sami kot tisto vrsto učenja, ki 

prispeva k njihovemu znanju in spretnostim (Memorandum, 2000, v Muršak, 2007: 17). 

Neformalno učenje je povezano z organiziranim učenjem zunaj formalno delujočih 

ustanov. Tako pridobljena znanja ne predstavljajo nasprotje formalnim. Kelava (2006: 63) 

jih vidi kot obvezno dopolnilo formalnim in jim pripisuje neprecenljivo vrednost. 

Neformalno izobraţevanje ne poteka vertikalno, tako kot formalno (nosilec znanja – 

učenec), ampak gre za interaktivni odnos med učencem in okoljem – gre za izkustveno 

učenje, pogosto povezano z vrstniškim in mentorskim učenjem (Pucelj Lukan, 2009: 17). 

Pomen partnerskega učenja je opisal tudi Freire (1971, v Cepin, 2009: 21) s terminom 

»dialoško učenje«, kjer se vsebina ustvarja skozi dialog. Ne učitelj, ne učenec nista sama 

zase njena avtorja, marveč do nje prideta skupaj. Trdil je, da je izobraţevanje (v našem 

primeru neformalno) lahko sredstvo emancipacije (in s tem participacije), če le poteka na 

pravi način. 
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Kot bistvo neformalnega pristopa Smith (1988, v Mrgole, 2003: 28) našteje nekaj 

karakterističnih opredelitev, ki jih lahko prenesemo v polje dela z mladimi in v 

informativno-svetovalno dejavnost za mlade:  

 Udeleţenci imajo moţnost izbire: lahko se programov udeleţijo ali tudi ne. Pri tem 

gre za notranjo motiviranost udeleţencev in njihovo prostovoljno udeleţbo.  

 Proces učenja zahteva nenehno prilagajanje ciljev glede na razvoj in razumevanje 

udeleţencev. Potrebno je razlikovati cilj od poti.  

 Čas je odprto določen, ni strogih in togih urnikov.  

 Dogajanje se odvija v dialogu med posredniki in prejemniki, kjer velja opozoriti na 

pomen medsebojnih odnosov, na medsebojno spoštovanje in primat govorjene 

besede.  

 Neformalno delo se odvija v okolju, ki uporablja znane kulturne obrazce in znotraj 

uveljavljenih socialnih sistemov. Je vpeto v lokalno skupnost in v vsakdanje 

ţivljenjske izkušnje, kjer odpira moţnosti eksperimentiranja in pridobivanja novih 

izkušenj. 

 

Del priloţnostnega in neformalnega učenja je učenje prek dejavnosti civilne druţbe in v 

socialnih okoljih ter se ne zgodi samo slučajno, temveč tudi namenoma in organizirano. 

»Prednost neformalnega učenja je v glavnem v njegovi prostovoljni in pogosto 

samoorganizirani naravi, njegovi prilagodljivosti, moţnostih sodelovanja, »pravici delati 

napake«, tesnejši povezavi z zanimanji in teţnjami mladih« (Nova spodbuda za evropsko 

mladino: Bela knjiga Evropske komisije, 2001). 

 

Neformalno mladinsko delo Mrgole (2003) v prenovljenem premisleku vidi kot ustvarjenje 

prostora s kulturo druţenja mladih, ki temelji na tem, da mladi sami prepoznavajo 

smiselnost dogajanja in programske ponudbe, da v njej spontano (motivirano) in aktivno 

sodelujejo, da prek delovanja razvijejo pripadnost referenčni skupini in gradijo vezi, ki 

pomenijo kontinuiteto njihovega bodočega so-delovanja v polju vsakdanjega ţivljenja. 

2.2 Informiranje in svetovanje za mlade na kontinuumu pomoči 

Informativno-svetovalna dejavnost je oblika neformalnega dela in pomoči mladim na ravni 

osebnih ali na ravni druţbeno socialnih potreb. Med osebne potrebe lahko štejemo 

reševanje osebnih teţav, odločanje, razvijanje osebnih kompetenc ipd., medtem ko med 
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druţbene oz. socialne potrebe štejemo vključevanje mladih bodisi v lokalno skupnost 

bodisi v druţbene procese, v socialne aktivnosti ali kam drugam. 

 

McGuiness (1998: 19) človeške interakcije pomoči umesti na kontinuum od preprostega 

kontakta oz. stika do pravega svetovanja (Slika 1). Ne glede na to, ali gre za enostavni stik 

ali za svetovanje, interakcija poteka v nekem procesu, preko določenega odnosa ter z 

uporabo določenih spretnosti ter tehnik (prav tam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Kontinuum interakcij pomoči od enostavnega kontakta do svetovanja (po 

McGuiness, 1998: 19) 

 

Enostavni stik po McGuinessu (1998) uporabniku sporoča, da mu je strokovnjak na voljo 

in da mu lahko nudi podporo in sočutje pri njegovih teţavah. Le-ta si prizadeva za udobje 

uporabnika ob dajanju nasvetov in predlogov, pri čemer je uporabnik v pasivni vlogi. 

Proces je nedinamičen, postavlja se nevarnost odvisnosti. Informiranje bi lahko umestili na 

kontinuum na levo stran, saj gre tu za vzpostavitev stika in posredovanje informacij 

osebam, ki jih potrebujejo. Pri tem uporabniki navadno niso postavljeni v aktiven poloţaj, 

ampak informacijo le prejmejo in se potem odločijo, kaj bodo z njo naredili. Kristančičeva 

(1995: 9) pojem informiranje enači s »preprostim nasvetom«. Nasvet vidi kot neposredno 

informacijo ali razlago, po kateri ukrepa uporabnik, če jo prejme. Moţnosti, kako dobiti 

nasvet, je več in ni nujno, da gre pri dajanju nasvetov za večkratno srečanje. Nasvet je 

pogosto le izhodišče za razširitev ali nadaljevanje svetovalnega procesa ter prehod k 

drugim oblikam ali tehnikam svetovanja in psihoterapije. Predstavlja sredstvo svetovalnega 

procesa, ki je namenjen obravnavi različnih teţav ter spreminjanju nekaterih 

posameznikovih iracionalnih stališč.   

 

Biti tukaj 

Podpora 

Sočutje 

(Odnos) 

(Proces) 

(Spretnosti in tehnike) 

Olajšanje 

Izziv 

Sprostitev 

preko preko 

Prizadeva si za udobje, podporo, je 

nedinamičen, nasveti, predlogi, 

nevarnost odvisnosti 

Predstavlja izziv, lahko je boleč, je 

dinamičen, prizadeva si za spremembe, 

rast in neodvisnost 

ENOSTAVEN STIK SVETOVANJE 
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V Konceptu informiranja mladih mreţe L'MIT (2011) pa je informiranje predstavljeno kot 

podporna dejavnost mladim pri iskanju in izbiri pravšnjih v mnoţici različnih informacij in 

informativnih virov. Je zbiranje in posredovanje tistih informacij, ki mladim omogočajo 

laţje odločanje in doseganje ţelenih ciljev, izboljšujejo kvaliteto ţivljenja mladih, 

spodbujajo njihovo mobilnost, avtonomnost in participacijo mladih ter njihovo druţbeno 

vključenost. Pri tem je osnovni namen informiranja ponuditi čim večji moţni izbor 

informacij, tako da lahko uporabnik sam izbere najustreznejšo in se odloči, kako jo bo 

uporabil glede na njegovo specifično situacijo. Informiranje se izvaja v informativno-

svetovalnih centrih, informativnih točkah in kotičkih. Informativno-svetovalni center je 

organizacija, ki na lokalnem in na širšem lokalnem področju razvija dejavnost, koordinira 

delo v obstoječih mreţah ter na danem območju zbira in posreduje splošne in specifične 

informacije (Medvešek idr., 2003). Informativne dejavnosti nadgrajuje s svetovanjem, s 

čimer je mladim nudena aktivna podpora pri njihovem samostojnem iskanju, zbiranju in 

uporabi ustreznih informacij. Informativni kotiček je manjši informativen prostor v 

organizacijah in ustanovah za mlade, kjer so mladim, v skladu z njihovimi potrebami, na 

voljo osnovna informativna gradiva. Organizirani so neformalno in prostovoljno, info 

točke pa so prostori v okviru organizacij, kjer je omogočen dostop do informacij preko 

različnih medijev. Delujejo lahko kot dopolnilna dejavnost v organizacijah, kjer izvajajo 

programe za mlade (prav tam). 

 

Na drugi strani prej omenjenega kontinuuma McGuinessa je svetovanje, ki je dinamičen 

proces, ki pred uporabnika predstavlja izzive in si prizadeva za spremembe, rast in njegovo 

neodvisnost, kar je lahko za uporabnika tudi boleče. McGuiness (1998: 22) nazorno 

prikaţe njegovo razumevanje svetovanja: 

 

Zgornjemu prikazu dodaja definicijo svetovanja kot procesa pomoči, ki s pomočjo 

zaupanja, vzpostavljenega s specifičnim odnosom, posamezniku pomaga pri dostopu do 

1. Svetovanje je odnos (varen, h klientu usmerjen, dinamičen), znotraj katerega 

2. so uporabljene določene spretnosti in tehnike z namenom 

3. olajšanja procesa pomoči,usmerjenega k pozitivnim spremembam  

od nezadovoljstva k zadovoljstvu,  

od bolečine k lagodnosti,  

od nespoštovanja k spoštovanju 

od nizkih socialnih kompetencah k visokim socialnim kompetencah. 
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osebnih virov za soočanje z ţivljenjskimi izzivi. Uporabljene specifične tehnike in 

spretnosti skozi odnos spodbujajo osebe, da so bolj kompetentne, bolj zadovoljne in bolj 

ustvarjalne. Glavni namen svetovanja je pomagati ljudem rasti v emocionalno vitalnost, 

duševno in fizično zdravje (McGuiness, 1998). To omogoča ţiveti ubrano s samim seboj in 

okoljem, v katerem ţivimo. Kristančičeva (1995: 10) svetovanje definira kot organizirano 

obliko pomoči posamezniku pri njegovem nadaljnjem napredku, osebni rasti in razvoju. 

Gre za proces, ki igra pomembno vlogo tudi pri preprečevanju hujših osebnostnih motenj, 

bolezni in druţbenih odklonov. Pri svetovanju je osrednja teţava stiska, ki jo občuti 

posameznik. Cilj dejavnosti svetovanja je spreminjanje stališč, doţivljanja ali vedenja in 

omogočanje ustreznejšega prilagajanja posameznika ali skupine posameznikov okolju, v 

katerem ţive. Cilj je torej, da se uporabnik nauči sprejemati realnost. Pri tem pa je 

pomembno, da je svetovalec strokovno usposobljen za svetovanje. Tudi Pickard (1997) 

opozori na pomen usposobljenosti svetovalca. Pravi, da je veščina svetovanja pomembna 

za različne oblike dela in intervencij, ni pa vsaka oseba s temi veščinami ţe strokovnjak na 

področju svetovanja. Veščine svetovanja pa predstavljajo temelje različnim oblikam 

podpornih intervencij, ki jih je med sabo teţko ločevati. Prekrivanje oblik intervencij Janes 

(1992, prav tam) nazorno prikaţe v shemi (Slika 2): 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Prekrivanje oblik podpornih intervencij (Janes, 1992, v Pickard, 1997)  

 

Svetovanje na področju informiranja ne gre za zamenjevati s svetovalnim razgovorom ali 

terapijo. Koncept informiranja mladih mreţe L'MIT (2011) svetovanje v kontekstu 

informiranja in svetovanja za mlade pojmuje kot proces, ki spremlja in nadgrajuje osnovni 

proces informiranja ter predstavlja pomoč uporabniku pri iskanju, vrednotenju in uporabi 

ustreznih informacij glede na njegovo situacijo, potrebe in interese. Svetovanje je mišljeno 

kot razgovor z mladostnikom o tem, katero informacijo ali nasvet potrebuje glede na 

njegov interes ali teţavo, kakšne moţnosti oz. posledice nosijo posamezne odločitve, pa 

tudi kot podpora ter pomoč ob njegovih odločitvah. Informiranje in svetovanje torej 

Nasvet in 

vodenje 

Vodenje in 

svetovanje 

Svetovanje 

in terapija 

Nasvet  Vodenje Svetovanje Terapija 

Veščine svetovanja 
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pomeni proces usmerjanja posameznika z dajanjem nasvetov, odpiranjem različnih 

moţnosti pri opredeljevanju ţelenih ciljev in hkratnim posredovanjem ustreznih informacij 

(Medvešek idr., 2005). Informativno-svetovalna dejavnost pa lahko predstavlja priloţnost 

tudi za usmerjeno reševanje teţav, ki vodi do poglobljenega svetovalnega razgovora, 

vendar le v za to ustreznih pogojih (prostorskih, časovnih, strokovna usposobljenost, 

privoljenje uporabnika …). V primeru, da omenjeni kriteriji niso zadovoljeni oz. v 

primeru, ko informator-svetovalec sam ne more pridobiti ustrezne in ţelene informacije, 

uporabnika napoti v drugo za to usposobljeno organizacijo ali ustanovo (Koncept 

informiranja mladih, 2011). 

2.3 Funkcije informativno-svetovalne dejavnosti za mlade 

V socialnopedagoškem interveniranju predstavlja temelj delovanja odnos, vzpostavitev 

osebnega in hkrati strokovnega polja z uporabnikom in njegovimi relacijskimi osebami. 

Skozi proces sodelovanja, soustvarjanja in delitve »resničnosti« med strokovnjakom in 

uporabnikom delujemo s posegi, ki so v najširšem pomenu besede verbalni ali neverbalni. 

Lahko bi rekli, da so posegi svetovalni, podporni, kompenzacijski, korekcijski, 

usmerjevalni, socialnoterapevtski (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006: 101), vsekakor pa odvisni 

tudi od uporabnikov. Glede na naštete posege lahko določimo tudi funkcije intervencij. 

Ţavbi (2008: 212) funkcije intervencij v informativno-svetovalni dejavnosti vidi kot 

predvsem preventivne, usmerjevalne, podporne ter razvojne: 

 Preventivne funkcije. Informativno-svetovalni razgovor je namenjen razumevanju 

situacije in prepoznavanju moţnih teţav. Gre za delovanje v smeri zaščite, osveščanja 

preko različnih medijev in metod (osebno, po telefonu, internetu, skupinsko, 

individualno itd.) ter za razvijanje socialnih in osebnostnih spretnosti. Z aktivnim 

sodelovanjem mladostnik in strokovnjak skupaj iščeta potrebne preventivne 

intervencije. 

 Usmerjevalne funkcije. Skozi informativno-svetovalni razgovor in eksploraciji 

osebnosti, ţelja in potreb, je mladostniku ali skupini ponujen širok spekter informacij, 

ki so potrebne za dosego ţelenega cilja. Svetovalec mladostnika s pomočjo pogovora 

usmerja k raziskovanju lastnih potreb in ţelja ter moţnosti za dosego ţelenih ciljev. 

Usmerjanje v informativno-svetovalnem središču pomeni tudi, da v primeru, kadar 

strokovnjak ni ustrezno opremljen z informacijami ali potrebnimi kompetencami za 
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nudenje pomoči, mladostnika ali skupino usmeri na ustrezne strokovnjake in 

organizacije. 

 Podporne funkcije. Prioriteta dela informativno-svetovalnega delavca je, da je vedno 

na razpolago mladostnikom, ki vstopijo v informativno-svetovalni center. 

Informativno-svetovalni razgovor mladostnika spodbuja k aktivnemu reševanju teţav, 

pri čemer mu je informator svetovalec vedno na voljo za podporo in pomoč. Podpora 

mladostniku v tem okviru pomeni pripravljenost za razumevanje uporabnikove 

situacije, upoštevanje in spoštovanje njegove osebnosti, potreb in posebnosti ter zaščito 

njegovih osnovnih pravic. Navzven se kaţe tako, da svetovalec mladostniku predstavi 

moţne medije iskanja informacij, ga z njihovo pomočjo vodi in mu pomaga pri 

odločanju.  

 Razvojne funkcije. Informativno-svetovalni razgovor je usmerjen v prepoznavanje 

uporabnikovih lastnih potreb ter prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve in 

vedenja, kar pripomore k osebnostni rasti posameznika. 

 Spodbujevalne funkcije. Informativno-svetovalna dejavnost sama po sebi mlade 

spodbuja k participaciji - k razvijanju lastnih kompetenc ter k aktivnemu članstvu v 

lokalnih skupnostih, kjer ţivijo. 

2.4 Mediji in načini informiranja in svetovanja za mlade 

Ţivimo v času nastajanja globalne informacijske druţbe, v katerem posamezniki 

potrebujejo vedno več informacij za razumevanje sveta, v katerem ţivijo in hkrati vedno 

več oblik zabave, ki jim iz njega pomagajo pobegniti (Haywood, 1997). Ne glede na to ali 

gre za informacijo o študiju ali o tem, kaj se dogaja v mestu v petek zvečer, je več moţnih 

načinov, kako bomo informacijo dobili oz. jo posredovali mladim (Medvešek idr., 2005): 

 osebno posredovanje informacij (vodenje informativnega razgovora), 

 telefonsko informiranje in svetovanje, 

 skupinsko informiranje in svetovanje, 

 informiranje in svetovanje preko elektronske pošte, spletne strani ali foruma (v 

kibernetskem prostoru), 

 projektno informiranje in svetovanje (preventivni projekti za mlade, lokalne akcije 

glede na izpostavljene teme), 

 uporaba mnoţičnih medijev (časopisi, radio, TV), 
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 vrstniško informiranje in svetovanje (participacija mladih), 

 informiranje in svetovanje za mlade preko informativnih gradiv (letaki, brošure, 

ipd.). 

2.4.1 Osebno posredovanje informacij 

Kljub naraščajočemu številu spletnih storitev je za uspešno informiranje mladih potreben 

osebni stik, ki ga ne morejo nadomestiti ne internet in niti polne police raznobarvnih 

zloţenk in letakov, čeprav vse našteto spada med osnovne delovne pripomočke, ki jih 

uporabljajo informatorji. Osebni stik omogoča takojšnjo razjasnitev nejasnosti ter vpogled 

tudi v neverbalno komunikacijo posameznika. Osebni stik je tudi predpogoj, da se med 

uporabnikom in strokovnjakom ustvari odnos, preko katerega lahko gradita na 

opolnomočenju uporabnika in na »pomoči za samopomoč«. V socialni pedagogiki velja 

odnos za osnovo pri socialnopedagoškem delu. Gre za obojesmerni proces dajanja in 

dobivanja, kjer niso samo učenci tisti, ki dobivajo, temveč je to tudi socialni pedagog 

(Krajnčan in Bajţelj, 2007: 56). 

 

Koboltova in Rapuš Pavel (2006: 93) shematično prikaţeta interaktivni prostor 

individualnega interventnega odnosa med strokovnjakom in uporabnikom (Slika 3), ki ga 

označujejo oseba in strokovna raven, ciljna usmerjenost v razreševanje teţav, upoštevanje 

prisotnosti strokovnjakovih osebnostnih elementov ter vpetost socialnega odnosa v socialni 

kontekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Interaktivni prostor individualnega interventnega odnosa (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006: 93) 

 

Kljub pozitivnim elementom, ki jih omogoča osebni stik, ima le-ta tudi svoje 

pomanjkljivosti. Za vzpostavitev odnosa je potreben čas in zaupanje, kar se pa ne 

Strokovno 

interakcijsko polje 

Osebno interakcijsko polje 

Širši druţbeni kontekst 

Socialni pedagog osebno: 

lastnosti, vrednote, potrebe, prepričanja, 

pričakovanja 

(strokovno) znanje, izkušnje, veščine 

uporabnikov ţivljenjski problem 

uporabnik osebno: lastnosti, vrednote, 

potrebe, prepričanja, pričakovanja 

dejavniki širšega druţbenega konteksta 
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vzpostavi po enkratnem srečanju. Poleg tega mladi radi pri svojih teţavah ostajajo 

anonimni, kar pa je z vzpostavitvijo osebnega stika vprašljivo. 

2.4.2 Telefonsko informiranje in svetovanje 

Prenosni telefon danes predstavlja svet, ki ga mladi nosijo v ţepu. Z njim se čutijo 

povezane s svetom vrstnikov in prijateljev tudi takrat, ko jih ni blizu. Zato telefon 

predstavlja pomembno psihološko sredstvo bliţine (Bajzek, 2008: 289), ki pa jo lahko 

omogočajo tudi mladinske organizacije. Informiranje in svetovanje preko telefona 

omogoča hitro pridobivanje informacij in hitro posvetovanje z drugimi, kar posledično 

pomeni, da je tudi komunikacija zelo hitra. Če temu dodamo še odsotnost neverbalne 

komunikacije in vizualnega stika, lahko tudi hitro pride do napačnega razumevanja. Za 

informatorja je prenos informacij z odsotnostjo neverbalnih znakov oteţen, prav tako teţje 

preveri uporabnikovo razumevanje informacij. Stik med informatorjem-svetovalcem in 

mladim je neoseben, velikokrat tudi anonimen, kar pa lahko mlade pritegne, da 

spregovorijo o problemu. Predvsem zaradi odsotnosti vizualnega stika in anonimnosti 

mladi laţje zastavijo vprašanja, saj tako je tveganje zavrnitve, posmeha ali celo sankcij 

drugih manjše. V drugih pogledih informiranje in svetovanje po telefonu ni bistveno 

drugačno od osebnega informiranja in svetovanja. Prisotne so iste stopnje. 

2.4.3 Skupinsko informiranje in svetovanje 

Skupinsko informiranje navadno poteka v manjših skupinah, saj je za delo ključnega 

pomena zaupanje, ki se teţje vzpostavi v veliki skupini. Namen skupinskega informiranja 

in svetovanja za mlade je razvijanje občutka med mladimi za prepoznavanje osebnih in 

socialnih ovir ter usmerjanje k reševanju teh ovir z razvijanjem spretnosti za samopomoč, z 

razvijanjem sposobnosti iskanja vrstniške pomoči ali, če je potrebno, primerne strokovne 

pomoči (Medvešek idr., 2005). Sama bi zaradi specifičnosti informiranja skupinsko 

informiranje definirala kot neformalno učenje, saj se v procesu odvija mnogo procesov, ki 

prispevajo k osebnostni rasti posameznikov v skupini ter k zreli komunikaciji in izraţanju 

mnenj.  

 

Kratek oris poteka skupinskega informiranja in svetovanja za mlade v petih fazah (prav 

tam): 

1. Adaptacija. Kratka predstavitev in spoznavanje skupine. Razvijanje odprte in 

ustvarjalne psihosocialne skupinske dinamike, usmerjena predvsem v namen  in 

moţne vsebine srečanja.  
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2. Kohezivnost. Svetovalec in skupina sprejmejo osnovne dogovore, ki omogočijo 

zaupanje v skupini. Pomemben je občutek pripadnosti skupine, saj se tako laţje 

vzpostavi odprtost za vprašanja, povezana s socialnim poloţajem posameznikov, s 

tolerantnostjo, (samo)pomočjo itd. Namen te faze je vzpostaviti trdnejša pravila in 

zaupanje med člani skupine.  

3. Introspekcija. Mladi postavljajo vprašanja in odgovore, ki so pomembna za 

prevzemanje odgovornosti nad lastnim ţivljenjem. V tem času sami, brez vodenja, 

raziskujejo probleme, ki so povezani s psihosocialnimi problemi in njihovim 

reševanjem. V tej fazi je omogočena neformalna medsebojna izmenjava in podpora 

med člani skupine. Namen tega dela je prepoznavanje socialnih stisk mladih, ki so 

pogostokrat prikrite in se pokaţejo šele ob ekscesih. Mladostniki diskutirajo o 

raznih vprašanjih oz. temah, ki so povezane z odnosom do lastnega ţivljenja, 

pogojene s socialnim statusom v povezavi s problemi socialne izključenosti, 

uporabo drog, nasilja ipd.  

4. Dialog-konverzacija. Participacija. Najdaljša faza socialno-integrativnega 

procesa je povezana z iskanjem odgovorov na vprašanja, ki so si jih mladi zastavili. 

Gre za konverzacijo in dialog, ko skupina prepoznava probleme posameznikov v 

povezavi z učenjem moţnosti, da v kritičnih trenutkih najdejo ustrezni odgovor 

zase. V tem delu se mlade usmerja tudi v prepoznavanje in informiranje o moţnih 

oblikah pomoči v njihovi ţivljenjski okolici ter kam se lahko obrnejo po 

informacije ali pomoč v svoji lokalni skupnosti. V tej fazi gre za horizontalni in 

vertikalni prenos socialnih informacij. Na ta način spodbujamo uporabnike k 

samopomoči in samoorganizaciji. 

5. Zaključek. Odpiranje moţnosti za nadaljnje sodelovanje s poudarkom na perečih 

problemih, ki jih imajo specifične skupine mladih. Hkrati se ovrednoti delo v 

skupini (pisna in ustna evalvacija), tako glede kvantitete kot kvalitete odnosov.  

2.4.4 Informiranje in svetovanje v kibernetskem prostoru 

Termini, s katerimi avtorji označujejo današnjo mladino, so »generacija M«, t. i. medijska 

generacija (Kirbiš, 1011: 279), »chat room generacija« (Oblak, 2004, v Cerar, 2007a: 39) 

ipd. in kaţejo na to, da mladi predstavljajo zveste uporabnike medijev in posledično mediji 

pomembno vplivajo na vsakdanje ţivljenje otrok in mladostnikov. V okviru mnoţičnih 

medijev je še posebej pomemben internet, ki je postal »integralni del ţivljenja 

mladostnikov« (McMillan in Morrison, 2006, v Kirbiš, 2011: 279). Internet je pomemben 
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vir informacij in komunikacij ter predstavlja sestavni del druţbenega okolja mladih. 

Praprotnik (2003: 7) se sprašuje, če je internetno posredovana komunikacija zgolj nov 

medij za zadovoljevanje zunajinternetskih potreb in ţelja, in ali se potrebe in ţelje 

posameznika s pomočjo računalniško posredovane komunikacije realizirajo učinkoviteje. 

Uletova (2008: 197) učinek medijske in tehnološke eksplozije na mlade vidi kot novo 

obliko socializacije. To postavlja pred dejavnost mladinskega informiranja in svetovanja 

nove zahteve, da razširi svojo ponudbo tudi na internet, seveda kot dopolnilo ţe obstoječi 

ponudbi. 

 

Wallaceva (1999, v Medvešek idr., 2005) omenja raziskavo, v kateri so opazovali, kako se 

ljudje samoreprezentirajo svetovalcu in kako računalniku. Ljudje so računalniku razkrili 

več problemov in jih opisovali bolj podrobno kot svetovalcem. Anonimnost, kot specifična 

lastnost spleta, najstnikom omogoča hitrejše in laţje razkrivanje informacij o sebi ter 

pogostejša intimna razkritja, saj virtualno okolje zmanjšuje tveganje zavrnitve, posmeha ali 

celo sankcij drugih in zavaruje posameznika pred ranljivostjo. Mladim ponuja številne in 

raznolike moţnosti za zadovoljitev potreb po samoizraţanju, samovrednotenju, 

raziskovanju in eksperimentiranju z lastno identiteto. Vzpodbuja jih k odprtemu pogovoru 

o sebi, svojih stiskah in prikritih delih osebnosti, ki jih v realnem ţivljenju ne ţelijo oz. si 

jih ne upajo razkriti (Cerar, 2007b: 300). Poleg zmanjševanja vpliva socialnega pritiska, 

anonimnost hkrati z »osvobajanjem« posameznika včasih zvišuje stopnjo agresivnega ali 

vsaj neprijaznega komuniciranja (Praprotnik, 2003, v Cerar, 2007b: 298). Z omogočanjem 

enostavnega »pobega« iz neprijetnih situacij je lahko tudi idealen prostor za sproščanje 

mladostniških napetosti in frustracij, saj jim ne sledijo nikakršne sankcije v njihovem 

realnem okolju (Cerar, 2007a: 50). Sicer je izključujoče, vendar je kibernetični prostor 

vseeno psihološki prostor, ki hkrati vsebuje visoko stopnjo verbalnega nasilja in nudi 

visoko stopnjo opore (Wallace, 1999, v Medvešek idr., 2005). Osebne teme, ob katerih 

čutijo mnogi mladostniki zadrego in negotovost, je vsaj na začetku zagotovo laţje 

obravnavati v varnosti, ki jo daje anonimnost virtualnega okolja, čeprav se Praprotnik 

(2003) sprašuje, kako tvegano je govorjenje v virtualnem prostoru. Spoznanje, da so prav 

te teme problem tudi za številne vrstnike, pa zmanjšuje zadrego in manjša bojazen, da »se 

to dogaja samo meni« (Stamejčič, 2004, v Cerar, 2007a: 44).  

 

Virtualno posredovanje pomoči, zaradi anonimnosti in moţnosti spreminjanja identitet, 

omogoča razkritje brez sramu in občutkov krivde, omogoča predelavo problematičnih 
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delov identitete. Hkrati predstavlja socialni prostor, v katerem testirajo obstoječe vedenjske 

vzorce in se istočasno srečujejo z novimi načini vedenja (Suler, 2000, v Medvešek idr. 

2005). Informiranje in svetovanje preko interneta je kot medij informiranja in pomoči 

močno priljubljeno tudi zato, ker omogoča uporabnikom visoko stopnjo avtonomnosti, tudi 

geografsko izoliranim, »fizično omejenim« in socialno izključenim, stigmatiziranim 

posameznikom ter posameznikom, ki imajo teţave z javnim nastopanjem in navezovanjem 

stikov. Moţnosti stigmatizacije in s tem ovirane komunikacije je torej manj. Kot prednost 

za uporabnika lahko štejemo še hiter dostop do strokovne pomoči, kjer lahko uporabnik 

izbira med specifičnimi strokovnimi področji. Časovni termin informiranja in svetovanja je 

prilagodljiv, pogosto pa je omogočena celodnevna dostopnost do pomoči. Uporabnik je 

tisti, ki odnos začne in ga lahko vsak trenutek tudi konča (Suler, 1999, v Medvešek idr. 

2005). 

 

Informiranje in svetovanje preko interneta ima svoje pomanjkljivosti, tako s strani 

uporabnika pomoči kot s strani informatorja-svetovalca. Navezavo stika lahko 

onemogočajo tehnične teţave, neznanje uporabljanja tehnologije ali t. i. izkušnja »črne 

luknje« (Suler, 1997). Človek si ţeli in potrebuje okolje, ki je predvidljivo in daje 

odgovore. Če je bilo njegovo sporočilo poslano v neomejen obseţen prostor, nihče pa ga ni 

ujel in odgovoril nanj, doţivi izkušnjo »črne luknje«, ki pa mu ne daje tega, kar potrebuje - 

občutka trdnosti, odločnosti in opolnomočenja. Izkušnja črne luknje vpliva na obstoječo 

krizo posameznika, ki se počuti še bolj osamljenega, izgubi voljo in pogum, čemur lahko 

sledi tudi socialna izolacija. Vprašanja o strokovni kompetentnosti in zavezanosti etičnemu 

kodeksu so še dodatni dvomi za odločitev za iskanje informacij pomoči na internetu.  

 

Informiranje in svetovanje za mlade preko interneta ne sme biti edini medij, preko katerega 

posredujemo informacije med drugim tudi zato, ker vsi mladi nimajo dostopa do interneta 

ali spretnosti za iskanje informacij. Seveda pa je mlade v primerih, ko iščejo pomoč v 

kritičnih situacijah izključno prek spleta, treba spodbuditi k dopolnitvi svetovalnega 

procesa v njihovem vsakdanjem, realnem okolju in iskanju dodatne pomoči pri ustreznih 

strokovnjakih. (Cerar, 2007: 50). 

 

Med oblike informiranja in svetovanja za mlade preko interneta štejemo baze podatkov, 

povezave, informiranje preko elektronskega naslova, forum, chat, e-novice in pa tudi 

telefonske pogovore, ki pa jih obravnavamo posebej. 
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2.5 Informativno-svetovalna dejavnost v Evropi 

Od 60-ih let dalje, ko mlade začnejo obravnavati kot kategorijo prebivalstva z lastno 

identiteto, se tudi v stroki prične prepoznavati, da ima mladina sebi lastne interese in 

potrebe, ki jim je potrebno prilagoditi tudi obravnavo. Prvo informativno središče za 

mlade, ki je upoštevalo takšen pristop, je bilo informativno središče v Gentu (Belgija), leta 

1964 (Medvešek idr., 2003), kasneje so se iniciative informativnih mladinskih središč širile 

tudi po ostali Evropi. Germanske in anglosaške deţele so spodbujale model svetovanja, v 

romanskih deţelah pa so večinoma spodbujali zgolj informiranje. Informiranje za mlade je 

v večini evropskih drţav postalo dodobra uveljavljeno področje dela z mladimi. V 

Evropski uniji (EU) je vsaka drţava odgovorna za lastno zakonodajo, mladinsko politiko in 

v okviru nje za politiko informiranja in svetovanja. Kljub temu pa obstajajo smernice, 

direktive in resolucije, ki so jim drţave EU bolj ali manj zavezane slediti. Proces 

oblikovanja splošnih smernic za delo z mladimi nastaja zlasti v okviru Sveta Evrope in 

Evropske komisije. Posplošeno velja, da prvi skrbi za usmerjanje ter osnovno oblikovanje 

mladinske politike, druga pa za njeno konkretno realizacijo. Izhodišče za delovanje 

mladinskih servisov je vselej načelno priznanje pravice do informiranosti. Ta izhaja iz več 

dokumentov, predvsem pa iz Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih 

pravicah ter iz resolucij, priporočil, deklaracij in listin, ki jih je sprejel Svet Evrope 

(Medvešek idr., 2005). 

 

Leta 1990 je odbor ministrov Sveta Evrope sprejel priporočilo glede informiranja in 

svetovanja za mlade, v katerem piše, da imajo mladi pravico do popolnih, vsestranskih in 

zanesljivih informacij ter do svetovanja o vseh problemih, ki jih zadevajo z vseh področij 

brez izjeme, zato da bodo lahko imeli popolno svobodo izbire brez razlikovanja, ideoloških 

ali drugih vplivov. Omenjene vsestranske informacije in svetovanje bi morale s številnih 

vidikov pomagati pri spodbujanju samostojnosti mladih (Priporočilo št. R (90) 7 odbora 

ministrov drţavam članicam glede informiranja in svetovanja za mlade v Evropi, 1990). 

 

V Beli knjigi Evropske komisije je informiranje prepoznano kot dejavnost, ki se 

neposredno povezuje s participacijo mladih in aktivnim drţavljanstvom: »Nova spodbuda 

za evropsko mladino je informiranje, prepoznano kot prednostna tema, predvsem z vidika 

spodbujanja participacije mladih oz. aktivnega drţavljanstva. Poznavanje različnih 

moţnosti, priloţnosti, storitev in dejavnosti je namreč nujni pogoj, da le-te mladi tudi 
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uspešno (iz)koristijo in se tako vključijo v širše druţbeno ţivljenje« (Komisija evropskih 

skupnosti, 2001; v Šegina idr., 2009).  

 

Temelj vseh naštetih dokumentov so sledeče točke (Medvešek idr., 2005): 

 Informiranje, povezano s participacijo mladih, zlasti pri izmenjavi in širjenju 

informacij, 

 mladim omogočen dostop do kakovostnih informacij, 

 nediskriminatorno informiranje do marginaliziranih skupin mladih, 

 s ciljem večje kakovosti naj bi v načrtovanju in izvajanju dejavnosti uporabljali 

odprto metodo usklajevanja. 

2.5.1 Evropska listina o informiranju mladih 

S širitvijo dejavnosti so se začenjale širiti tudi organizacije, ki so zagovarjale bodisi model 

svetovanja bodisi informiranja. Kot produkt medsebojnega komuniciranja teh organizacij 

je bila leta 1986 ustanovljena agencija Eryica (European Youth Information and 

Counselling Agency), ki deluje še danes. Gre za evropsko krovno organizacijo, ki zdruţuje 

nacionalne mreţe mladinskih informativnih središč v 28 evropskih drţavah. S svojim 

delovanjem je tesno povezana s Svetom Evrope in EU, največji del podpore pa prispevajo 

organizacije članice (Medvešek idr., 2003). Na podlagi številnih razprav o etiki in 

strokovnih načelih informiranja in svetovanja, je Eryica izdala Evropsko listino za 

mladinsko informiranje, ki je za mladinske informatorje in svetovalce osnovni etični in 

delovni kodeks. V listini so bila sprejeta načela kot smernice za splošno informiranje 

mladih, katerega cilj je zagotavljanje pravice mladih do informacij (Evropska listina o 

informiranju mladih, 2004). Med najpomembnejša načela sodijo: 

 Mladinski informacijski centri in storitve so dostopni vsem mladim brez izjeme, ne 

glede na njihov poloţaj, izvor, spol, vero ali druţbeno kategorijo, pri čemer naj bi 

posebno pozornost namenili prikrajšanim skupinam in mladim s posebnimi 

potrebami. 

 Mladinski centri in storitve naj bi ustrezale potrebam, zanimanju in zahtevam 

mladih. 

 Spoštovanje uporabnika in njegove zasebnosti. 

 Spodbujanje posameznikove avtonomije in razvijanje sposobnosti za uporabo 

informacij. 
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 Storitve informiranja za mlade so brezplačne.  

 Strokovnost pri posredovanju informacij in ustrezna usposobljenost osebja.   

 Popolnost, točnost, praktičnost in aţurnost posredovanih informacij, ki so 

objektivne, pridobljene iz mnogovrstnih virov in ki so prijazne uporabnikom. 

 Neodvisnost informacij od verskih, političnih, ideoloških ali komercialnih vplivov. 

 Sodelovanje mladih pri različnih fazah informiranja mladih na različnih ravneh. To 

med drugim vključuje prepoznavanje potreb mladih, pripravo in razširjanje 

informacij, upravljanje in vrednotenje informacijskih storitev in projektov ter 

sodelovanje v vrstniškem skupinskem delu. 

 Sodelovanje mladinskih informacijskih centrov in storitev z drugimi mladinskimi 

sluţbami in strukturami. 

 Pomoč mladinskih informativnih centrov in storitev mladim pri dostopu do 

informacij, s sodobnimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami. 

2.5.2 Generalistično in specialistično informiranje 

Najpogostejša modela informativno svetovalnih centrov za mlade, ki sta razvita v Evropi, 

delujeta bodisi po načelu specialističnega informiranja bodisi po načelu generalističnega 

oz. splošnega informiranja (Ţavbi, 2008). Specialistično informiranje je sleherno 

informiranje, ki posameznike seznanja zgolj z enim samim določenim tipom informacij. 

Zanj je pogosto značilno, da ciljna skupina niso zgolj mladi, ampak tudi odrasli. 

Generalistično informiranje svojih storitev ne omejuje na posebne informativne storitve, 

temveč nudi čim širši in čim natančnejši krog informativnih storitev skladno s potrebami 

mladih (prav tam: 207). Pomembna funkcija generalističnega mladinsko informacijskega 

centra na lokalni ravni je razviti in ohraniti dobro poznavanje specializiranih 

informacijskih storitev ter sodelovanje s sluţbami, ki so povezane z mladimi v svojem 

kraju, da bi lahko ponudili najbolj celovito storitev za svoje uporabnike (Specialised 

information services, Eryica, 2010). 

2.6 Razvoj mladinske informativno-svetovalne dejavnosti v Sloveniji 

Razvoj mladinske informativno-svetovalne dejavnosti v Sloveniji sega v leto 1995, ko je 

Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) izdelal in objavil koncept informiranja in 

svetovanja za mlade in opredelil osnovne in izhodiščne točke razvoja dejavnosti. Na 

podlagi javnega razpisa je bila izbrana tudi nacionalna servisna organizacija, Mladinsko 

informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS) (Nacionalno poročilo…, 2003). 
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URSM med prednostna področja izvajanja mladinskih programov in programov za mlade 

šteje tudi informiranje in svetovanje za mlade. Za programe s področja informiranja in 

svetovanja za mlade štejejo tisti programi, ki vsebujejo (Programi za mlade, 2012): 

 izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade na nacionalnem oz. 

regionalnem nivoju, 

 koordinacijo mednarodnih programov informiranja in svetovanja, 

 koordinacijo izvajalcev informiranja in svetovanja na regionalnem oz. lokalnem 

nivoju ter vzpostavljanje mreţe informacijskih točk,  

 aktivnosti, ki omogočajo mladim laţji dostop do informacij preko različnih 

medijev, 

 izobraţevanje in usposabljanje informatorjev in mladih, ki se vključujejo v projekte 

vrstniškega informiranja, 

 aktivnosti, ki vključujejo promocijo informiranja in svetovanja za mlade po šolah. 

Mladinska informativno-svetovalna dejavnost v Sloveniji se razume in razvija kot proces, 

v katerem uporabnik skupaj s svetovalcem (posrednikom), ali kasneje ţe sam, med 

mnogimi informacijami poišče informacijo, ki jo potrebuje, in se odloči, kako jo bo 

uporabil. Je način aktivne podpore mladim, pomoč na njihovi poti k razvijanju 

avtonomnosti. Izvaja se v informativno-svetovalnih centrih, informativnih točkah in 

informativnih kotičkih, ki so se strateško ali programsko zavezali k izvajanju dejavnosti 

informativno-svetovalne dejavnosti. Dejavnost se v Sloveniji izvaja v skladu z ţe prej 

omenjeno Evropsko listino informiranja in svetovanja za mlade (Eryica).  

 

Temeljni dokumenti, ki urejajo področje informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji so 

naslednji (Nacionalno poročilo…, 2003):  

 Priporočilo R (90) 7 Odbora ministrov drţavam članicam glede informacij in 

svetovanja za mlade, Svet Evrope, 1990. 

 Resolucija 237 Stalne konference evropskih in regionalnih oblasti, Evropska listina 

o sodelovanju mladih na občinskem in regionalnem nivoju, 1992. 

 Evropska listina o informiranju mladih, Eryica, 1993, rev. 2004. 

 Smernice, kako ustanoviti informativno središče za mlade, Eryica, 2001, slov. 

izdaja, Urad RS za mladino, 2004. 
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 Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino (2001, 

2002). 

2.6.1 Dejavniki mladinskega informiranja in svetovanja na nacionalni ravni  

Razvoj in struktura dejavnosti informiranja ter informiranja in svetovanja za mlade 

potekata na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Po namenu in stopnji odgovornosti na 

vseh treh ravneh ločujemo med nosilci ter izvajalci dejavnosti. Nosilci so spodbujevalci 

razvoja informiranja in svetovanja za mlade: to so ministrstva, občine, agencije in uradi, 

študentske organizacije in klubi, lokalni mladinski sveti idr. Vloga nosilcev je, da 

spodbujajo razvoj in skrbijo za nemoteno izvajanje dejavnosti (prepoznavanje ustreznih 

izvajalcev, skrb za financiranje, vrednotenje ipd.). Izvajalci informiranja ter informiranja in 

svetovanja za mlade pa so organizacije, ki so v neposrednem stiku z mladimi in jim s 

posredovanjem informacij pomagajo pri reševanju problemov oz. uveljavljanju njihovih 

interesov. Urad RS za mladino je odgovorni nosilec razvoja mladinske politike in s tem 

servisne dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade. Njegova naloga je vzpostavljanje 

rutinskih mehanizmov za delovanje in ovrednotenje informiranja in svetovanja za mlade v 

Sloveniji. 

 

Nacionalna servisna organizacija (Zavod MISSS, Mladinsko informativno svetovalno 

središče Slovenije) je osrednja ustanova za spodbujanje in razvoj dejavnosti informiranja 

in svetovanja za mlade. Deluje kot strokovni organ z nalogami nadaljnjega razvoja 

dejavnosti in zagotavljanja in ohranjanja osnovnih standardov. Spremlja razvoj vseh 

dejavnikov informiranja ter informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji in v tujini na 

vsebinskem, metodološkem in tehnološkem področju. 

 

K učinkovitemu informiranju mladih so pripomogle tudi druge mladinske strukture 

(Mladinski svet Slovenije, Mreţa mladinskih centrov MAMA), organizacije z različnimi 

programi za mlade, šole, univerze, dijaški in študentski domovi ter vse organizacije, kjer se 

mladi zbirajo.  

2.6.2 Dejavniki mladinskega informiranja in svetovanja na lokalni ravni  

Poleg informativno-svetovalnih centrov kot posrednikov med obstoječimi programi in 

mladimi na drugi strani, so se oblikovale informativne točke, ki delujejo v okviru skupnosti 

ali v mladinskih organizacijah ali v organizacijah, ki izvajajo specializirane programe za 
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določene ciljne skupine mladih. Informativne točke informirajo mlade predvsem o dejavnosti 

v lokalni skupnosti oz. organizaciji.  

 

Informativno-svetovalna dejavnost se je uveljavila predvsem kot dopolnilna dejavnost 

posameznih društev, mladinskih centrov, mladinskih kulturnih organizacij, študentskih 

klubov in drugih nevladnih organizacij.  

3 Participacija mladih v informativno-svetovalni dejavnosti 

3.1 Definicija in kontekst participacije mladih 

Pojem participacije je tesno povezan s pojmi, kot so človekove pravice, demokratičnost, 

demokracija, vključevanje, sodelovanje, dialog, razvijanje socialnih veščin, 

opolnomočenje, ipd. (Bajţelj, 2008: 9). Participacija predstavlja temelj vsake demokracije 

in je ena osrednjih prioritet mladinske politike v Evropi. Mladi v Evropski uniji so danes 

bolj kot kdajkoli prej načeloma prepoznani kot enakovredni partnerji pri odločitvah o 

svojem ravnanju in o dejavnosti v druţini. Tudi šolski kurikulumi predpostavljajo aktivne 

metode pouka in vključevanje učencev pri soodločanju v šolski skupnosti (Kuhar, 2011: 

73). Mladi lahko obenem izbirajo med mnoţico bolj ali manj organiziranih prostočasnih 

dejavnosti, od kroţkov in podobnih strukturiranih moţnosti pridobivanja znanja zunaj šole, 

do moţnosti (so)razvijanja in vodenja različnih projektov. 

 

Mladinske organizacije načeloma sledijo priporočljivim uspešnim praksam dela z mladimi 

in se hkrati bolj kot kdajkoli ukvarjajo z vprašanjem pridobivanja mladih za vključevanje v 

njim namenjene projekte. Srečujejo se z nemotiviranostjo mladih za mladinske programe, s 

komentarji, kako mladim ni nič ponujeno in kako ne obstajajo primerni programi zanje. 

Kot ţe omenjeno je participacija danes postala prioriteta v Evropskem mladinskem delu in 

se vsi z njo strinjamo, pri tem pa Morel (2009) opozarja, da pozabljamo odgovoriti na 

temeljna vprašanja, kot so: zakaj je participacija potrebna, kje in kako participirati in katere 

oblike participacije so sploh aktualne med mladimi.  

 

Osnovno odprto vprašanje je ţe sama definicija participacije. Kovacheva (2005: 19) pravi, 

da participacija ni statičen koncept, ampak da se spreminja z razvojem v socialnih teorijah, 

razlikuje pa se tudi glede na kulturo in čas. V slovenskem prostoru kot sopomenko besede 

participacija navadno uporabljamo besedo udeleţba, soudeleţba oz. sodelovanje. Na 
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splošno participacijo razumemo kot vpletenost ljudi v problematiko, ki se jih dotika, ne 

pomeni pa samo tega, da so mladi zraven, ali da so samo vključeni v neko dejavnost. 

Pomeni, da imajo mladi vpliv nad odločitvami in dejanji (Kirby, Lanyon, Cronin, Sinclair, 

2003), pri čemer lahko participacija obsega različne vrste, načine, stopnje sodelovanja in 

odločanja. Participacijo mladih lahko v najširšem smislu definiramo kot proces, s katerim 

mladi (so)nadzirajo in vplivajo na iniciative ter odločitve in vire, ki se jih tičejo (glede na 

njihove interese in skrbi). Skratka, participacija idealno-tipsko pomeni realne moţnosti, ki 

jih imajo mladi, da vplivajo na svojo ţivljenjsko situacijo v vseh sferah (Kuhar, 2011: 74). 

Participacijo mladih ni mogoče opisati kot eno samo vrsto projekta, ampak kot program 

strategij oz. javni odnos, ki spodbuja mlade k izraţanju njihovih mnenj, k sodelovanju in k 

temu, da so del procesa odločanja na različnih ravneh (Golombek, 2002: 8). Participacija 

otrok in mladostnikov predstavlja pomemben vidik demokratičnosti druţbe. Ne gre le za 

to, da imajo otroci in mladostniki več vpliva na odločitve, ki zadevajo njihovo ţivljenje. 

Gre tudi za to, da se izkaţe in potrdi zaupanje v mlade znotraj uveljavljenih demokratičnih 

postopkov (Stern, 2006, v Bajţelj, 2008: 7). 

 

Pri odgovoru na prej zastavljena temeljna vprašanja Morela se zalomi ob dejstvu, da 

velikokrat mladi ponujenih programov ne prepoznajo za svoje, očiten je tudi razkorak med 

načelnimi moţnostmi njihove participacije in upadanjem vključenosti mladih v druţbene 

organizacije na različnih področjih. Checkoway (1998, v Gril, Klemenčič in Autor, 2009) 

pravi, da se druţbeno udejstvovanje mladih nanaša na aktivno udeleţbo in resnično 

vplivanje na odločitve, ki zadevajo njihovo ţivljenje, ne pa njihovo simbolično ali pasivno 

prisotnost v delovanju odraslih. Udejstvovanje se zato ne meri le v obsegu, temveč tudi v 

kvaliteti, ki pa je učinkovita, ko imajo ljudje učinek na proces, vplivajo na določeno 

odločitev ali proizvedejo zaţelen rezultat (prav tam).  

 

Aktivna participacija mladih zahteva udeleţbo pri razvoju vednosti, zbiranju informacij, 

uporabi rezultatov in nenazadnje pri evalviranju. Če mladi ţelijo razvijati svojo 

ozaveščenost v druţbi in se vanjo aktivno vključevati, je bolje, da definirajo svoje 

probleme, kakor da se pogovarjajo o tistih problemih, ki so jim jih posredovali odrasli; da 

oblikujejo svoje, letom primerne metode, kakor da nekritično uporabljajo metode odraslih; 

in da razvijajo znanje za lastno socialno delovanje in spreminjanje skupnosti, kakor da 

zgolj pridobivajo znanje zaradi znanja (Wang in Buriss, 1997, v Gril, Klemenčič in Autor, 

2009). 
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3.2 Vrste participacije in stopnja vključenosti 

Participacija lahko prevzame različne oblike, njena ključna značilnost pa je moč vplivanja 

na dotično situacijo. Ne glede na ravni participacije mladih ločimo različne oblike 

participacije. Definicija Zdruţenih narodov v tem kontekstu razlikuje med politično, 

socialno, ekonomsko in kulturno participacijo (Kuhar, 2011: 78), drugi avtorji spet 

opredeljujejo participacijo drugače. Navedenih oblik participacije izven teorije ne moremo 

jasno ločevati, saj se medsebojno prekrivajo in so v soodvisnem odnosu. Zaradi tega jih je 

potrebno tudi analizirati v sklopu širših druţbenih kontekstov, katerih del so in skozi katere 

črpajo pomene. V diplomskem delu me predvsem zanima t. i. socialna oz. druţbena 

participacija mladih, ki se zdi najbolj odvisna od socialne kulture (prav tam). Druţbeno 

participacijo Kuharjeva (prav tam: 77) definira kot resnično vplivanje na odločitve, ki 

zadevajo določen segment ţivljenja mladih, prek aktivnega angaţmaja oz. aktivnega 

zbiranja informacij in razvoja znanj, ki prispevajo k ozaveščenosti o druţbenih strukturah, 

procesih ter k aktivnemu vključevanju v različne druţbene sfere. Medvešek idr. (2005) 

uporabljajo termin socialna participacija, ki zajema vse aktivnosti, s katerimi spodbujamo 

razvoj avtonomnega posameznika, ki je socialno vključen in ki v socialnem okolju in 

druţbi pozna ter aktivno uporablja »servise« za prosti čas, osebnostno rast in za druţbeno 

akcijo, če je ta potrebna. Sem sodijo aktivnosti, kot so različna mladinska društva, 

organizacije za razvoj določenih kompetenc, storitve za pomoč v stiski itn. (prav tam). 

 

Ne glede na vrsto participacije ločimo različne stopnje vključenosti mladih v procese 

odločanja. Najpogosteje je za razumevanje stopnje vključenosti mladih v procesu 

participacije uporabljena Hartova lestvica participacije, ki nas opozarja tudi na različne 

moţnosti razumevanja načela participacije. Hart (1992: 9) razlikuje med petimi stopnjami 

participacije in tremi stopnjami udeleţbe mladih, ki niso participacija (neparticipacija). Od 

najniţje do najvišje oblike udeleţbe mladih si sledijo po lestvici: 

Neparticipacija: 

1.  Manipulacija: gre za dejavnosti, ki na videz izhajajo iz potreb mladostnikov in na 

videz podpirajo mlade. Mladi naredijo in govorijo, kar jim odrasli sugerirajo, vendar 

ne razumejo vprašanj ali pa so mladi vprašani za mnenje, odrasli pa vzamejo nekaj 

njihovih idej in jim ne povedo, kako lahko vplivajo na končno rešitev. 

2.  Dekoracija: gre za vsa prizadevanja, kjer mlade posredno »ščitimo« in zagovarjamo 

potrebe in ţelje, ki navidezno izhajajo iz njih. Mladi so tukaj del dogodka, a ne 
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razumejo obravnavanih vprašanj. Tu se odrasli ne pretvarjajo, da je dogodek nastal 

na pobudo otrok. 

3.  Govoričenje oz. simbolična participacija (angl. tokenism) so tiste dejavnosti za 

mlade, kjer mlade povabimo, da povejo svoje mnenje, v resnici pa imajo malo ali nič 

moţnosti, da izberejo temo in način izraţanja svojih pogledov in malo ali nič 

moţnosti, da oblikujejo svoja mnenja. Gre za simbolično participacijo mladih. 

Participacija: 

4. Pooblastitev in informiranost o moţnostih sodelovanja so dejavnosti, kjer mladim 

dodelimo in razloţimo njihovo specifično vlogo v dejavnosti. O projektu odločajo 

odrasli, mladi pa so prostovoljci, ki razumejo potek projekta in vedo kdo se odloča o 

njihovi vključenosti v projekt in zakaj. Vloga mladi je projektu je pomembna in 

smiselna. 

5. Sodelovanje s posvetovanjem so tiste dejavnosti, kjer mlade vprašamo za mnenje o 

specifični dejavnosti, ki jo zanje izvajajo odrasli. Prav tako jih obvestimo, kakšen 

pomen imajo njihova mnenja in kako jih bodo odrasli upoštevali. Mladi proces 

razumejo in njihova mnenja se upošteva. Tu so mladi vključeni v svetovanje in 

informiranje. 

6.  Moţnost soodločanja v iniciativah odraslih so tiste dejavnosti, kjer je iniciativa 

prišla s strani odraslih, mladi pa imajo pravico soodločanja o razvoju dejavnosti. 

Odrasli imajo začetno idejo, mladi pa so vključeni v vse korake načrtovanja in 

izvedbe, tudi sodelujejo pri odločitvah. 

7. Moţnost upoštevanja iniciativ in razvoja projektov mladih pomeni, da imajo 

odrasli v teh projektih le podporno in supervizijsko vlogo. Začetno idejo imajo mladi 

in se sami odločajo. Odrasli se vanje ne vtikajo, so jim pa vedno na voljo. 

8. Moţnost upoštevanja iniciativ mladih in pravica soodločanja odraslih pomeni, da 

idejne zasnove dejavnosti prihajajo s strani mladih, odrasli pa smejo soodločati in jim 

biti model pridobivanja spretnosti ţivljenjskih izkušenj. 

 

Hart s tem nakazuje na različno razumevanje načela participacije mladih. Zgolj 

informiranje mladostnika in njegova privolitev v to, kaj bomo skupaj počeli, je sicer oblika 

mladostnikove soudeleţbe, toda tako vzpostavljen odnos ni enakovreden. Raven 

soudeleţbe je namreč močno povezana s hierarhijo odnosa, moči in spoštovanja, ki se 

vzpostavi med udeleţenci. Kot nam nakazuje zgornja lestvica, o »pravi« participaciji 

mladih govorimo šele, ko se mladostnike in njihove ideje spoštuje kot ideje avtonomnih 
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sodelavcev s stalno omogočeno moţnostjo podpore, usmerjevanja in supervizije (Ţavbi in 

Vipavc Brvar, 2004: 23). Po drugi strani pa moramo imeti v mislih tudi to, da niso vse 

stopnje participacije primerne pri vsaki aktivnosti. 

 

V nadaljevanju je fokus mojega dela na oblikah participacije, ki so na višjih stopničkah 

Hartove lestvice, od šeste stopničke navzgor. Fokusiram se predvsem na vrstniško pomoč 

mladih mladim. 

4 Vrstniška pomoč - mladi mladim 

4.1 Vrstniška pomoč kot oblika participacije 

Pri medvrstniški pomoči oz. učenju gre navadno za visoko stopnjo participacije mladih, saj 

od vseh udeleţencev zahteva aktivno vlogo. Participacija mladih ne pomeni prenos 

odgovornosti z ramen odraslih na mlade, ampak omogočanje mladim, da prevzemajo 

odgovornost in se je učijo. Vloga odraslega strokovnjaka je pri tem pomembna v smislu 

prepoznavanja potreb in zmoţnosti mladih za odgovorno ravnanje ter omogočanje situacij, 

v katerih je to znanje moţno pridobivati (Ţavbi in Vipavc Brvar, 2004: 24). Ključnega 

pomena je tudi podpora strokovnjaka mladim pri aktivnosti. 

4.2 Koncept vrstniške pomoči 

Koncept medvrstniške pomoči (mladi mladim) temelji na dejstvu, da mladi laţje zaupajo 

svojim vrstnikom ko imajo teţave, kot pa odraslim in svetovalnim delavcem. Renerjeva 

(2002: 95) v raziskavi Mladina 2000 potrjuje, da mladi ne zaupajo poklicnim svetovalcem 

in bi se v primeru teţav ali ko bi potrebovali nasvet le malo mladih obrnilo nanje. 

Razmisleka vredno je dejstvo, da se mladinske sluţbe pri nas nahajajo na obrobju 

mladinskega sveta, v tujini pa so interakcije med mladimi in svetovalnimi sluţbami 

bistveno večje. Te so prevzele nove načine socialnega in svetovalnega dela, ki so bliţe 

mladim ljudem. Ne glede na nezaupanje odraslim to še ne pomeni, da odrasli nimajo 

nobene vloge pri pomoči mladim. Dejstvo lahko odrasle spodbudi k iskanju novih, 

drugačnih oblik pomoči za mlade, ki bodo ustrezale potrebam mladih. Vrstniška pomoč je 

definitivno ena izmed takšnih oblik pomoči. 

 

Vrstniška pomoč, kjer mladi delajo za mlade, predstavlja obliko participacije, kjer so mladi 

aktivni izvajalci pomoči, po navadi pa sodelujejo tudi pri drugih fazah organizacije 
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pomoči. Gre za koncept, kjer mladi usmerjajo oz. nudijo oblike pomoči svojim vrstnikom, 

ki so pribliţno iste starosti oz. so malo starejši kot oni sami in izhajajo iz pribliţno enakih 

okolij. Splošne definicije, ki bi opredelila vrstniško pomoč ni in zdi se, da ta koncept dela z 

mladimi še išče svoj prostor v teoriji, je pa hkrati zelo ţiv v praksi. Programi variirajo med 

sabo, pokrivajo različna področja dela, obravnavajo različne tematike, uporabljajo različne 

medije komunikacije, imajo različno ciljno skupino uporabnikov, tudi metode dela so 

drugačne. Poleg tega obstaja moţnost dela s skupino in dela s posamezniki. Med 

brskanjem literature in virov o omenjeni tematiki, najdem primere dobrih praks večinoma 

na področju preventive in v povezavi z zdravjem: preventiva HIV-a in AIDS-a, preventiva 

uporabe drog, alkohola, cigaret, ipd., v zvezi s spolnostjo ter v povezavi s pomočjo osebam 

s posebnimi potrebami in s teţavami v duševnem zdravju. 

 

V diplomskem delu se omejim na vrstniško pomoč v obdobju mladostništva, torej pomoč, 

ki jo nudijo mladi svojim vrstnikom. Kljub raznolikostim oblik vrstniške pomoči, obstajajo 

neke skupne točke, ki jih imajo vse oblike vrstniške pomoči mladih: visoka stopnja 

participacije mladih, usposobljenost mladih, mentorstvo s strani strokovnjaka, 

supervizijska srečanja skupine izvajalcev in evalvacija programa. Vrstniško pomoč mladih 

opredeljujem kot namerno in organizirano obliko neformalnega dela, kjer mladi nudijo 

različne oblike pomoči, učenja in informiranja sovrstnikom, pod mentorstvom 

strokovnjaka. Pri tem je pomembno, da so izvajalci pomoči in njihovi uporabniki pribliţno 

iste starosti oz. da so izvajalci malo starejši od uporabnikov (spadajo še vedno v skupino 

mladih in uporabniki se lahko identificirajo z njimi). Izvajalci pomoči so za delo, ki ga 

opravljajo, usposobljeni in podkovani, delo tudi reflektirajo in evalvirajo na skupinskih 

srečanjih z ostalimi mladimi, ki nudijo vrstniško pomoč. 

4.3 Razlogi in pomen vrstniškega učenja in pomoči 

Mladinske iniciative so mlade navdale z občutki, ki so neizrečeni in zadevajo sproščenost, 

občutek mladih, da so gospodarji svoje scene, da jim starejše generacije ne »solijo pameti«, 

da nič ni obvezno in da nič ne šteje za točke, da nihče do njih ne goji storilnostnih 

pričakovanj, da se srečujejo s somišljeniki in da se lahko identificirajo v novih vsebinah 

(Mrgole, 2003). Prav to so tudi nekateri razlogi, na katerih temeljijo programi vrstniške 

pomoči. 
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Vrstniška skupina ima velik vpliv na obnašanje mladega človeka, velja tako za tvegano kot 

za varno vedenje. Vrstniki so učinkoviti kot modeli za posnemanje, ki je učinkovitejše, čim 

večja je podobnost med opazovalcem in modelom (učenje s posnemanjem). Kompleksnejši 

proces je identifikacija, kjer se poistovetimo navadno z vzorniki oz. z določenim vidikom 

njihove osebnosti. Koncept vrstniške pomoči mladih poskuša vpliv vrstnikov uporabiti v 

pozitivnem smislu. Različne oblike vrstniškega učenja in pomoči imajo drugačne namene 

in cilje, tudi pokrivajo različna področja pomoči. Ne glede na to, da so načini nudenja 

pomoči različni, se med sabo prekrivajo in jih je teţko jasno ločevati med sabo. Naj 

naštejem nekatere: vrstniško izobraţevanje, vrstniško informiranje, vrstniško svetovanje, 

mediacija, tutorstvo in druge oblike srečevanj mladih (v okviru prostovoljnega dela) kot 

posredno ali neposredno nudenje čustvene, socialne in učne podpore.  

 

Vrstniško izobraţevanje je proces, kjer dobro usposobljeni in motivirani mladi izvajajo 

neformalne ali organizirane izobraţevalne dejavnosti z njihovimi vrstniki, s katerimi so si 

podobni v starosti, ozadju in v interesih. Namen dejavnosti je razvoj znanja, stališč, 

prepričanj in omogočanje, da so odgovorni za svoje zdravje oz. ţivljenje (Peer Education, 

Training of Trainers Manual, 2003: 39). Vrstniško izobraţevanje lahko poteka v majhnih 

skupinah ali individualno, in sicer v različnih okoljih, kjer se mladi zbirajo. Zgornjo 

definicijo bi lahko implementirali tudi na vrstniško informiranje in svetovanje, s tem, da 

gre pri informiranju in svetovanju za izobraţevanje v smislu prenosa informacij in 

spodbujanje k odgovornosti in informacijski pismenosti ter za pomoč in vodenje pri 

uporabi informacij oz. nasvetov. 

 

Doţivljanje kredibilnosti »vrstniških delavcev« s strani njihovih uporabnikov je 

pomembna osnova, na kateri se lahko gradi vrstniško izobraţevanje in druge oblike 

pomoči. Mladi, ki so sodelovali pri pobudah vrstniškega izobraţevanja, velikokrat potrdijo, 

da so informacije laţje posredovane uporabnikom zaradi podobnosti med osebo, ki izvaja 

vrstniško izobraţevanje in uporabniki. Podobnosti najdemo v podobnem ozadju in 

interesih na področjih, kot so npr. okus za glasbo in priljubljenost slavnih, podobni rabi 

jezika, druţinskih temah (vprašanja med sorojenci, teţave z neodvisnostjo itd.) in vlogah, 

ki jih igrajo (dijak, član skupine itd.). Za mlade »vrstniške delavce« je manj verjetno, da jih 

bodo vrstniki videli kot avtoriteto, ki pridiga in presoja o tem, kako naj se drugi obnašajo. 

Proces vrstniškega izobraţevanja mladi dojemajo predvsem kot sprejemanje nasvetov 

prijatelja, ki nekaj ve in ima podobne skrbi oz. teţave in razume, kako je biti mlada oseba. 
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Ne preseneča, da mladi skozi izvajanje programa dobijo veliko informacij od njihovih 

uporabnikov o občutljivih temah ali o temah, ki predstavljajo tabu v neki kulturi (prav tam: 

11). Vrstniško izobraţevanje je tudi način za krepitev in opolnomočenje mladih: ponuja 

jim moţnost, da participirajo v aktivnostih, ki jih zadevajo ter jim daje dostop do 

informacij in storitev, ki jih potrebujejo za zaščito njihovega zdravja (prav tam). 

4.4 Značilnosti vrstniške pomoči 

Mladinsko delo lahko razumemo kot načrtovane aktivnosti za mlade ali kot prostor, v 

katerem mladi spontano delujejo in sodelujejo. Glavni namen pri drugem je gradnja 

medsebojnih vezi, pripadnosti in delovanja v druţbi (Pucelj Lukan, 2009: 29), kamor lahko 

uvrstimo tudi vrstniško pomoč.  

 

Divjakova in Šporar (2005: 12) med osnovne značilnosti mladinskega dela, ki jih lahko 

uporabimo tudi za vrstniško pomoč, navajata: 

- njegov cilj je osebni in socialni razvoj mladih, 

- dopolnjuje formalni sistem izobraţevanja, 

- mladi se vanj vključujejo prostovoljno, 

- za njegovo izvajanje so zadolţene predvsem mladinske organizacije, 

- izvaja se v prostem času mladih. 

 

V nadaljevanju so predstavljene nekatere značilnosti neformalnega mladinskega dela, ki jih 

lahko impliciramo tudi na vrstniško pomoč in na vrstniško informiranje in svetovanje. Pri 

tem se osredotočamo na skupino mladih informatorjev-svetovalcev. 

4.4.1 Prostovoljna udeležba mladih 

Prostovoljne dejavnosti so vse vrste prostovoljnega delovanja, za katere je značilno, da so 

odprte, neplačane, posameznik pa se jih udeleţuje prostovoljno, imajo pa neformalno 

izobraţevalno in dodano druţbeno vrednost (EU Youth Report, 2009, v Kirbiš in Flere, 

2011: 218). Za udejstvovanje v prostovoljnih dejavnostih je potrebna tudi določena 

motivacija posameznika. Navadno se odvijajo v prostem času posameznikov oz. 

polprostem času (Kristančič, 2007: 105). Kristančičeva govori o polprostem času zato, ker 

so vsi udeleţenci v prostovoljni dejavnosti odvisni od osebnega sprejemanja tistih, ki jim 

nudijo usluge, ali tistih, ki jih zaposlujejo. Med glavna načela prostega časa Kristančičeva 

(2007) navaja predvsem načelo svobode, smiselnosti, kolektivnosti, kreativnosti, 
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organiziranosti, raznovrstnosti, amaterizma – ljubiteljstva, primerne starosti in spol 

posameznika. 

 

Raziskave kaţejo, da so s prostovoljnimi dejavnostmi povezane številne prosocialne 

vrednote. Po Daltonovem (2008: 28, v Kirbiš in Flere, 2011: 219) mnenju prostovoljne 

dejavnosti zajemajo tudi norme avtonomnosti – predvsem razumevanje in spoštovanje 

mnenja drugih oz. solidarnost do drugih ter drugače mislečih, pa tudi empatijo in pomoč 

sočloveku ter izoblikovanje lastnega mnenja na podlagi obveščenosti. 

Prostovoljno/druţbeno delujoč posameznik torej poskuša razumeti poloţaj drugih, je 

pripravljen delovati v skladu s svojimi (prosocialnimi) načeli, hkrati pa je pripravljen 

izzvati politične elite, če ne deluje po omenjenih načelih. 

 

V raziskavi Mladina 2010 podatki kaţejo, da je deleţ mladih v letu 2010, ki ne bi 

sodelovali v prostovoljnih dejavnostih, ki se tičejo pomoči vrstnikom, zelo nizek. Najbolj 

pripravljeni so pomagati vrstnikom pri učenju (le 2,5 % jim ne bi pomagalo) in svetovati 

vrstnikom,  če se ti znajdejo v teţavah (le 3,8 % mladih jim ne bi svetovalo) (Kirbiš in 

Flere, 2011: 223). 

4.4.2 Aktivna participacija in lastna prizadevanja mladih 

Mladi se od vseh oblik participacije najpogosteje udeleţujejo prostovoljnih dejavnosti. 

Poleg  vključenosti v zaposlitev in izobraţevanje so prostovoljne dejavnosti osrednji 

mehanizem socialne vključenosti v Sloveniji (Kirbiš in Flere, 2011: 225). Mladi so v 

različnih neformalnih dejavnostih za mlade akterji, kar pomeni, da niso le pasivni 

opazovalci ali le uporabniki programov, ampak se v dejavnostih aktivno udejstvujejo, 

vloţijo del sebe, svoje ideje, ţelje, zamisli in pobude. Imajo moţnost, da se pokaţejo na 

različnih področjih in s tem predvsem tisti, ki so socialno izključeni, dobijo moţnost, da se 

vključijo v skupine vrstnikov, enako mislečih v širšo druţbo (Pucelj Lukan, 2009: 30). 

Skozi  proces udejstvovanja v aktivnostih se mladi tudi učijo, načrtujejo učinke dela. 

Proces načrtujejo od začetka do konca ter ga na koncu tudi ovrednotijo. 

 

Mladi si v okviru mladinskega dela prizadevajo izboljšati okolje in druţbo, v kateri ţivijo. 

Pri tem izhajajo iz lastnih pomislekov in vrednot ter iz stvari, ki so jim v tistem trenutku ali 

obdobju najbolj pomembne. Gre za aktivno participacijo, ki ustvarja pogoje za 

kakovostnejše bivanje mladih v druţbi. 
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4.4.3 Prostor druženja 

Mladinsko delo poteka v skupini. Biti v skupini oz. pripadati skupini je ena od 

najosnovnejših človekovih potreb, ki je v obdobju mladostništva še posebej izrazita 

(Cepin, 2009: 34). V okviru dejavnosti mladi preko sodelovanja in ostalih aktivnosti 

razvijajo različna načela, kot so solidarnost, strpnost, sodelovanje, učijo se odgovornega 

ravnanja in delovanja in hkrati razvijajo kritično mišljenje (Pucelj Lukan, 2009: 31).V 

skupini se vzpostavljajo odnosi, ki stremijo k sproščenosti in druţabnosti. Skupina lahko 

predstavlja tudi prostor za pomoč pri premagovanju osebnih teţav in dilem.  

4.4.4 Osebnostni razvoj in vključevanje v družbo 

Skozi mladinsko delo se mladi tudi razvijajo na različnih področjih: telesni, moralni, 

socialni, duhovni razvoj itd. Razvoj lahko poteka zavedno, lahko pa gre za spontane 

procese, ki se dogajajo tekom dela. Mladi preko aktivnosti mladinskega dela postajajo 

vedno bolj vključeni v druţbo. Pridobivajo kompetence, socialni kapital, vire itd., ki jim 

omogočajo bolj polno in učinkovito delovati v druţbi, hkrati pa dajejo druţbi del sebe.  

4.4.5 Neformalni mentorski odnos 

Mentorstvo je oblika odnosov, katerega bistvo je v njegovi neformalnosti. Ta funkcija 

mentorja bistveno ločuje od učitelja ali terapevta. Mentor pri svojem delu opravlja več 

funkcij: pomaga mladim pri refleksiji novo pridobljenih izkušenj, razvija razumevanje 

izkušenj in te izkušnje umešča v nove situacije. Mentor je bolj izkušen od njegovih 

uporabnikov, po navadi je tudi starejši. Mentorji niso zgolj učitelji, so tudi vodje in 

svetovalci (Mrgole, 2003: 87). Mladi se pri izvajanju projektov nenehno srečujejo z 

neznanim. Mentor je tisti, ki išče pot proti cilju in predstavlja tudi oporno točko mladim, 

razume njihove potrebe in se zna s potrebno mero distance z mladimi identificirati. 

Mentorstvo predpostavlja zagotavljanje skupinske povezanosti in hkrati zagotavljanje 

odnosa z udeleţenci na individualni ravni (prav tam: 88). 

4.4.6 Usposobljenost vrstniških delavcev 

Večkrat smo omenili, da vrstniški delavci niso strokovnjaki in da se pri tem moramo 

zavedati omejenih moţnosti nudenja pomoči. Ne glede na to pa je pomembno, da so 

vrstniški delavci usposobljeni za delo, ki ga opravljajo ter da se drţijo določenih načel pri 

delu. Jereb (1998: 16, v Hozjan, 2006: 113) vidi usposabljanje kot proces razvijanja tistih 

človekovih sposobnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju določenih konkretnih del in 
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nalog v okviru določene dejavnosti. Navadno osnovna znanja in kompetence pridobijo na 

usposabljanju pred začetkom dela, po potrebi pa se dodatno usposabljajo med delom.  

 

Skozi procese neformalnega dela mladi v svojem prostem času pridobivajo kompetence in 

razvijajo svoje potenciale, ki jih bodo potrebovali v vsakdanjem ţivljenju. Širok spekter 

znanj lahko mladim predstavlja naloţbo za prihodnost (npr. povečajo se moţnosti za 

zaposlitev), po drugi strani pa pomeni preventivo pred pasivnostjo in nezaposlenostjo. Z 

razvijanjem kompetenc hkrati mladi raziskujejo svoje sposobnosti in odkrivajo nove 

moţnosti, ki se jim ponujajo (Pucelj Lukan, 2009: 31). 

4.5 Vrstniško informiranje in svetovanje 

Participacija mladih v informiranju in svetovanju poleg osebnega razvoja, spodbuja razvoj 

mladostnika k informacijski pismenosti in k temu, da je sposoben pomagati vrstniku v 

stiski ali vrstniku, ki zgolj išče informacijo. Informacijska pismenost je splošno 

opredeljena kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, vrednotenja in 

uporabe informacij iz različnih virov (Novljan, 2002: 12). Aktivnosti na področju 

informiranja in svetovanja spodbujajo participacijo mladih, učenje iskanja informacij (na 

svetovnem spletu), ozaveščajo o obstoječih organizacijah, ki mladim lahko pomagajo, ter 

spodbujajo vrstniško posredovanje, pomoč ali učenje v obliki različnih projektov (Ţavbi in 

Vipavc Brvar, 2004).  

 

Vse bolj aktualna postaja participacija mladih v virtualnem prostoru. Mnoţična uporaba 

računalniško posredovane komunikacije je dokaz človekove potrebe po stiku, po tem, da je 

opazen in da sodeluje. Virtualni svet je dodaten javni prostor, v katerem mladi lahko 

sodelujejo in ga soustvarjajo. S spodbujanjem virtualne participacije spodbujamo mlade k 

učenju za informacijsko druţbo in h kritičnemu pogledu na medijski svet (prav tam). 

 

Za vrstniško informiranje in svetovanje je značilno, da gre za (Medvešek idr., 2005: 29): 

 ozaveščanje mladih o lastnih spretnostih in močeh, 

 odkrivanje strahov mlade generacije ter opremljanje za premagovanje le-teh, 

 spodbujanje občutka lastne vrednosti in enakovrednosti v odnosu do odraslega 

sveta, 

 učenje učinkovite in kvalitetne komunikacije, 
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 skupno iskanje informacij in rešitev, 

 prevzemanje odgovornosti, 

 spodbujanje samopomoči, 

 spodbujanje občutka za prepoznavanje socialnih dilem, 

 razvijanje tolerantnosti in spoštovanja do različnih videnj. 

 

V poglavju Informiranje in svetovanje za mlade so opredeljene definicije in koncepti 

informiranja in svetovanja pri delu z mladimi. Pri vrstniškem informiranju in svetovanju ne 

moremo govoriti o informiranju in svetovanju v taki obliki, kot je bilo zapisano, saj mladi 

za to niso dovolj usposobljeni in kompetentni, lahko pa iz teh definicij izhajamo in jih 

prilagodimo vrstniškemu informiranju in svetovanju. 

4.5.1 Vrstniško svetovanje 

Topping in Ehly (1998: 7) predlagata sledečo definicijo vrstniškega svetovanja: »osebe iz 

podobnih skupin, ki niso profesionalni učitelji ali vodje, pomagajo razjasniti splošne 

ţivljenjske probleme in identificirati rešitve skozi poslušanje, dajanje feedback-ov, 

povzemanje in skozi pozitivno in suportivno naravnanost. Tako kot v drugih oblikah 

vrstniške pomoči lahko svetovanje poteka individualno ali v skupinah«. 

 

Kljub temu, da lahko poteka vrstniško svetovanje v skupini, pa ga ne moremo enačiti s 

samopomočnimi skupinami. Samopomoč je definirana kot poskus udeleţenih, da z lastno 

udeleţbo solidarno zgradijo mreţo socialnih podpor, preizkusijo nove oblike reševanja 

ţivljenjskih problemov in si spet pridobijo vire lastnega odločanja in oblikovanja moči 

(Herriger, 2002, v Klemenčič in Dekleva, 2006: 124). Ideja vrstniškega svetovanja je, da 

so si člani skupine enakopravni, kot velja tudi za samopomočne skupine, toda kljub temu 

ne gre za enakopraven odnos v skupini, saj je vrstniški svetovalec v vlogi nekoga, ki 

načeloma več ve, znanje deli v skupini in je odgovoren tudi za vodenje skupine. Pri 

samopomočnih skupinah pa vodja skrbi le za koordinacijo (prav tam: 125). 

 

Preventivni socialni program vrstniškega svetovanja mlade obravnava kot ciljno skupino, v 

katero po navadi štejemo osnovnošolce in srednješolce, za katere so značilne različne učno 

vzgojne problematike, namenjeno pa je tudi mladim, ki so zainteresirani za sodelovanje, 

pomoč in ustvarjalno delo (Komotar in Hauptman, 2011: 79). Pomembna naloga 

vrstniškega svetovanja je reševanje problemov vsakdanjega ţivljenja mladih in izboljšanje 
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kakovosti posameznikovih vsakdanjih ţivljenjskih situacij in problemov (Kos, 2006). 

Mladi v teţavah niso najbolj naklonjeni temu, da pristopijo k profesionalnemu svetovalcu. 

Razkritje sovrstniku svetovalcu je mogoče bolj verjetno tudi zaradi večje zaznave empatije. 

Kakorkoli pa morajo biti vrstniški svetovalci zaščiteni, da ne gredo pregloboko v teţave. 

Preprostejše probleme lahko pomaga rešiti vrstniški svetovalec, ampak kar je mogoče še 

bolj pomembno, vrstniški svetovalec lahko spodbudi ostale k temu, da poiščejo primerno 

osebo za pomoč (Topping in Ehly, 1998: 7). 

 

Vrstniško svetovanje omogoča mladostniku participacijo v vsakdanjem ţivljenju ter 

njegovo druţbeno in osebno nadgradnjo. Vključuje temeljno potrebo po solidarnosti in 

medsebojnem sodelovanju ter je usmerjeno nasproti mladostnikovem individualizmu, 

pomembni značilnosti sodobne druţbe (Kos, 2006). Pri vrstniškem svetovanju se lahko 

oblikujejo horizontalne vrstniške mreţe (introgeneracijska psihosocialna mobilnost), kjer 

gre za prenos znanja in različnih izkušenj med mladostniki samimi, oblikujejo pa se tudi 

nove strategije in tehnike razvoja na ravni vsakdanjega ţivljenja in odločanja. Vertikalna 

vrstniška mreţa (transgeneracijska psihosocialna mobilnost) se oblikuje takrat, kadar so v 

proces vrstniškega svetovanja vključeni tudi odrasli (prav tam). Poudariti moramo, da v 

tem programu pridobivajo vsi: tisti, ki pomoč dajejo, pa tudi tisti, ki jo prejemajo. Mladi se 

lahko v vrstniško svetovanje na primer vključujejo znotraj interesnih dejavnosti in 

obveznih izbirnih vsebin, pa tudi znotraj pouka samega.  

4.5.2 Vrstniško informiranje 

Širše gledano lahko participacija mladih v informativni dejavnosti za mlade poteka na 

različne načine (Working together…, 2001: 25): 

 Mladinski svet: mladi predstavljajo svet, ki daje nasvete za oblikovalce politik, 

bodisi na njihovo zahtevo ali ne. 

 Mladinski panel: mladi si delijo izkušnje o določenih temah. 

 Mladinske debate: mladi debatirajo in zavzamejo stališče o določeni temi. 

 Raziskovalno delo: mladi raziskujejo temo, proces in predstavijo izsledke 

raziskave. 

 Vrstniško informiranje vrstnikom v sklopu preventivnega dela. 

 Mladi dajejo nasvete vrstnikom. 

 

http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Keith+J.+Topping%22
http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stewart+W.+Ehly%22
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Vrstniško informiranje se razlikuje od informiranja, ki ga izvajajo strokovnjaki. Pri 

vrstniškem informiranju so ravno tako potrebne določene kompetence in znanja mladih 

informatorjev, ne gre pa za izobraţevanje v smislu prenosa znanja kot v formalnih oblikah 

dela z mladimi, temveč za prenos informacij ter spodbujanje k odgovornosti in 

informacijski pismenosti.  

 

V sklopu vrstniškega informiranja govorimo tudi o informiranju in svetovanju, kjer je 

poleg posredovane informacije nudena tudi pomoč oz. vodenje pri uporabi informacij in 

samostojnem iskanju informacij v bodoče. Vrstniško informiranje, ki poteka v interakciji 

med vsaj dvema osebama, teţko ločujemo tudi od svetovanja (v kontekstu informiranja). 

Navadno gre za vzporedni proces informiranja in svetovanja.  
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III EMPIRIČNI DEL 

5 Problem in namen raziskovanja 

Informativno-svetovalna dejavnost mladim pomaga in jih usmerja pri iskanju kvalitetnih in 

zanje uporabnih informacij, ki so osnova za sprejemanje odločitev za njihovo prihodnost. 

Pri dejavnosti igrajo pomembno vlogo mladi vrstniški informatorji-svetovalci. 

Uporabnikom dejavnosti predstavljajo vrstnike, ki so jim podobni (v starosti, načinu 

govora in razmišljanja, srečujejo se s podobnimi problemi itd.) in katerim verjamejo. Še 

posebej so učinkoviti kot modeli za posnemanje, mladi se načeloma tudi laţje identificirajo 

z njimi kot z odraslimi. Tako vrstniška pomoč postaja ne samo spontana pomoč v 

vsakdanjem ţivljenju mladih, temveč se je posluţujejo tudi organizacije, ki so namenjene 

mladim. V tujini je tovrstno delo praksa ţe nekaj časa, v Sloveniji pa se šele razvija. 

Vrstniško informiranje in svetovanje predstavlja pomembno obliko dela z mladimi, ki 

prinaša koristi vsem vpletenim: uporabnikom, mladim izvajalcem in organizaciji. V 

empiričnem delu ţelim raziskati, kaj delo vrstniškega informatorja-svetovalca doprinese 

njemu samemu in k njegovemu ţivljenju. 

 

Namen raziskave je preko pogovora z vrstniškimi informatorji-svetovalci pogledati na delo 

informatorjev-svetovalcev v različnih programih vrstniškega informiranja in svetovanja, 

spoznati, kaj oni počnejo v programu in spoznati njihov pogled na delo, ki ga opravljajo. 

Zanima me, kaj vse počnejo informatorji-svetovalci v okviru svojega dela, njihovo videnje 

dela vrstniškega informatorja-svetovalca, kaj jim delo prinaša in kaj jih pri delu motivira.  

6 Raziskovalna vprašanja 

Cilj raziskave je odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja: 

1. Kaj vrstniški informatorji-svetovalci delajo v programu vrstniškega informiranja in 

svetovanja in kakšna je njihova vloga? 

2. Kaj vrstniške informatorje-svetovalce motivira za opravljanje dela vrstniškega 

informatorja-svetovalca? 

3. Kaj vrstniški informatorji-svetovalci pridobijo s svojim delom v programu? 
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4. Katere kompetence in znanja pridobijo vrstniški informatorji-svetovalci v programu 

vrstniškega informiranja in svetovanja? Ali se pridobljena znanja in kompetence 

uporabljajo tudi v njihovem vsakdanjem ţivljenju in kako? 

5. Ali informatorji-svetovalci sodelujejo poleg informiranja in svetovanja vrstnikom 

tudi pri drugih delih programa vrstniškega informiranja in svetovanja? Kje 

sodelujejo in kako? 

7 Raziskovalna metodologija 

7.1 Opis vzorca 

Vzorec sestavljajo 4 osebe, ki opravljajo delo vrstniškega informatorja-svetovalca. Pri 

izbiri intervjuvancev sem bila pozorna, da imajo le-ti ţe izkušnje z delom informatorja-

svetovalca in delo opravljajo vsaj pol leta. Zanimali so me mladi, ki delujejo na programih, 

ki niso zasnovani kot krajši projekt, ampak delujejo kontinuirano in delujejo v okviru 

neformalnega področja dela z mladimi. Pri tem sem bila pozorna, da se programi odvijajo 

na področju socialnopedagoškega dela. Socialna pedagogika se zavzema za druţbeno 

marginalizirane in ogroţene skupine, ki imajo v določenem zgodovinskem kontekstu manj 

druţbene moči (Razpotnik, 2006: 23). Cilj vseh socialnopedagoških intervencij je nuditi 

pomoč ljudem različnih starosti v razvojnih krizah in konfliktih, stresnih in ţivljenjsko 

obremenjujočih situacijah s ciljem, da se integrirajo v socialno okolje, in to s pomočjo 

pedagoških pristopov, metod in strategij (Skalar, 2006: 20). Naloga socialnih pedagogov 

je, da delujejo ne le integrativno, pač pa tudi preventivno in kompenzacijsko. 

 

Izbrani so bili trije različni programi, ki se ukvarjajo z vrstniškim informiranjem in 

svetovanjem. Ključno pri izbiri programov je bilo to, da ustrezajo zgoraj naštetim 

pogojem, poleg tega so bili to skoraj vsi programi, za katere sem vedela, da izvajajo 

vrstniško informiranje in svetovanje mladih. Kontaktirala sem tudi Mladinski center Krško, 

ki naj bi izvajal program vrstniškega informiranja, ampak nisem uspela pridobiti več 

podatkov o programu. Različni programi so bili izbrani z namenom širšega pogleda na 

različne pristope dela vrstniških informatorjev-svetovalcev. Izbrani programi so naslednji: 

Telefon mladi mladim (program Zavoda MISSS), Pleši z glavo (program Zdruţenja 

DrogArt) in Ljubljanska mobilna info točka (program mreţe neprofitnih organizacij 

Ljubljanska mreţa info točk, L'MIT). Med pogovorom z intervjuvankami se je izkazalo, da 
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nekatere sodelujejo pri različnih programih znotraj iste organizacije oz. da sodelujejo pri 

različnih organizacijah kot informatorke-svetovalke. 

 

Iz programa Telefon mladi mladim sta bili moji sogovornici Pia in Laura. Poznam ju od 

septembra, saj sem od takrat somentorica omenjenega programa. Povabila sem ju k 

sodelovanju zato, ker sodelujeta v programu največ časa. Pia je študentka prvega letnika 

ţivilstva in prehrane in dela na programu Telefon mladi mladim 4 leta. Laura je dijakinja 

tretjega letnika srednje veterinarske šole in sodeluje na programu od vsega začetka, skupaj 

4 leta. Pri programu delata kot informatorki in svetovalki, sodelovali sta tudi pri razvoju 

ponovne oţivitve programa. 

 

Polona je študentka prvega letnika medicine in dela na programu Pleši z glavo prvo leto. 

Njen kontakt mi je posredovala kolegica, ki je zaposlena na DrogArtu, saj je bila Polona 

zainteresirana za pogovor. Polona v programu predvsem informira, manj dela na terenu kot 

informatorka in oseba, ki nudi prvo pomoč. Polone nisem poznala od prej. 

 

Nina je izredna študentka psihologije in dela kot informatorka na programu Ljubljanska 

mobilna info točka (v nadaljevanju: Lmit) od februarja od oktobra pa pri različnih 

programih informiranja na DrogArtu.  Z informiranjem se je začela ukvarjati to študijsko 

leto. Nina se je javila kot zainteresirana za pogovor po tem, ko sem predstavila svoj namen 

na sestanku informatorjev Lmit. Nine nisem poznala od prej. 

7.2 Izbor raziskovalnih instrumentov 

Za izvedbo kvalitativne raziskave sem izbrala polstrukturiran intervju. Za intervju je 

značilno, da si raziskovalec vnaprej pripravi splošno sestavo intervjuja, v kateri postavi 

cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, ter nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega 

tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med 

potekom intervjuja (Sagadin, 1995, Drever, 1997, v Vogrinc, 2008: 109). 

 

Pred izvajanjem intervjuja sem pripravila okvirno shemo intervjuja z okvirnimi vprašanji 

(Priloga 1). V vsakem intervjuju sem postavila vprašanja, ki so se nanašala na opis in 

karakteristike programa ter delo vrstniškega informatorja-svetovalca v programu, na 

motivacijo za delo in na doprinos programa za vrstniške informatorje-svetovalce. 

Vprašanja sem sproti prilagajala glede na pogovor. 
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7.3 Postopek raziskovanja in obdelava podatkov 

Intervjuji so potekali v mesecu aprilu in maju 2012. Tema intervjuja in namen raziskovanja 

je bil intervjuvanim osebam znan ţe pred začetkom intervjuja. Intervju s Pio je trajal dobro 

uro, z Lauro slabi 2 uri, intervju s Polono okoli 45 minut, intervju z Nino pa 40 minut. Ker 

sem hotela razjasniti še nekaj vprašanj, ki so mi ostala odprta pri intervjuju z Nino, sem se 

še enkrat pogovorila z njo po telefonu. Zaradi razdalje in časovne stiske se nisva uspeli 

dobiti in pogovoriti osebno. Pogovor je trajal 25 minut. 

 

Z intervjuvanimi osebami sem se individualno dogovorila za dan in kraj srečanja, ki je 

ustrezal obema in se potem osebno dobila z njimi, samo drugi intervju z Nino je potekal po 

telefonu po predhodnem dogovoru. Z vsemi intervjuvankami, razen z Lauro, so intervjuji 

potekali v baru, z Lauro sva se pogovarjali na klopci ob Ljubljanici. Moteči dejavniki so 

bili prisotni, in sicer pri pogovoru s Pio je bil v nekaterih delih moteči dejavnik pogovora 

glasba, pri intervjuju z Lauro pa komentar mimoidočega in okolica. Pri drugem intervjuju z 

Nino je bil moteč dejavnik odsotnost neverbalne komunikacije. Intervjuvanke niso imele 

problemov s snemanjem pogovora, razen Pie, ki je bila na začetku nekoliko napeta, a se je 

potem sprostila. 

 

Intervjuje sem, v strinjanju z intervjuvanimi osebami, snemala in kasneje prepisala. 

Uporabila sem dobesedni prepis intervjuja, ki omogoča bolj objektivno, izčrpno in zaradi 

tega zanesljivejšo analizo (Silverman, 2005, v Vogrinc, 2008: 149). Intervjuje sem vsem 

intervjuvankam, razen Poloni, tudi poslala v predogled. Od intervjuvank nisem dobila 

nobenega komentarja, samo Pia je k intervjuju dodala še eno prostočasno aktivnost.  

 

Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni pristop, ki pomeni, da raziskovalec kode 

določa med analizo besedila in da si pred analizo podatkov ne pripravi seznama kod 

(Hesse-Biber in Leavy, 2004, v Vogrinc, 2008: 411), abstraktne pojme pa oblikuje iz 

empiričnih podatkov. 

 

Za obdelavo podatkov sem uporabila odprto kodiranje, ki ga Mesec (1998, v Vogrinc, 

2008: 63) opredli kot postopek oblikovanja pojmov oz. kod (postopek konceptualizacije) iz 

empiričnih opisov, tj.  iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve besedila. Odprto 

kodiranje je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim 
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delom besedila pripisujemo kode. Besedila, ki smo jim pripisali isto kodo, zberemo, jih 

ločimo od besedil, ki sodijo pod drugo kodo, in tako organiziramo podatke. 

 

Po dobesednem prepisu intervjujev in večkratnem branju le-teh sem označila dele 

intervjuja, ki so relevantni za namen raziskave, in jim določila kode prvega reda. Kodam 

prvega reda sem določila kode drugega reda, nato pa sem oblikovala kategorije. V 

intervjuju s Pio je bilo določenih 6 kategorij: o sebi, videnje razvoja programa, videnje 

programa, videnje dela informatorja-svetovalca, motivacija ter mnenje in občutki pri delu. 

Intervju z Lauro je imel 6 kategorij: o sebi, videnje razvoja programa, videnje programa, 

videnje dela informatorja-svetovalca, motivacija ter odnos do dela in vrednotenje dela. 

Intervju s Polono je imel 7 kategorij: o sebi, videnje programa Pleši z glavo, dodatna dela 

in kompetence informatorjev, informiranje, informiranje in prva pomoč, občutki in 

vrednotenje dela ter motivacija. Intervju z Nino je imel 6 kategorij: o sebi, motivacija, 

videnje programa Lmit, o delu informatorja, mnenje in občutki pri delu ter informiranje na 

DrogArtu. 

 

Za laţjo predstavo, kako je potekalo kodiranje ter kako sem oblikovala kategorije, 

prilagam primer kategorije motivacija, narejene na podlagi Laurinega intervjuja (Priloga 2) 

ter izsek iz pogovora s Polono, kjer je razvidno kodiranje (Priloga 3).  

 

Po oblikovanju kategorij sem napisala za vsak intervju posebej utemeljeno teorijo, sledila 

je interpretacija intervjujev glede na raziskovalna vprašanja.  

8 Utemeljena teorija 

Utemeljena teorija je zapisana za vsako intervjuvanko posebej. 

8.1 Pia 

Pia je 19-letna študentka ţivilstva in prehrane, ţeli si študirati tudi socialno delo. Sebe 

opisuje kot druţabno osebo. V programu Telefon mladi mladim (v nadaljevanju: TMM), ki 

deluje v okviru Zavoda MISSS, sodeluje kot prostovoljka ţe 4 leta. Kot srednješolka se je s 

sošolko priključila k programu ker »naju je to zanimal no, sva mislne da bo to ena dobra 

izkušnja. Sva pršle pogledat in men je tko ful všeč ratal in sem pol kr ostala«. Pravi, da bi 

jo bilo strah priti sama. Med razloge, zakaj se je priključila k programu pravi, da »mi je 
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hudo nekak pomagat, če bi … pač zdi se mi nekak da bi znala pomagat, fajn mi je kšne 

nasvete delit. Ţe prjatlce velikkrat pokličejo mene za kašn nasvet al pa tko za pogovort, pa 

ne vem, tud znam poslušat, pa tko in… ne vem ful mi je uţitek nekak to, to … se rada s tem, 

se rada z ljudmi ukvarjam no«. Ob vstopu v program je pričakovala, da bo program tak, 

kakršen je šele po 3 oz. 4 letih: »bomo mele tam en telefon in bomo čakali, da nas bo kdo 

poklicou (govori z navdušenjem). Res, prou to sem si ţelela, no«. in poleg tega »da 

spoznam kšne nove ljudi, da si delimo te nove izkušnje. Še neki nouga zvemo u bistvu ne, se 

kej naučimo«. 

 

Pia velik del pogovora nameni razlagi o razvoju programa. Program je v preteklosti ţe 

deloval, a je potem zamrl, potem pa ga je skupina mladih poskušala spet oţiveti. Začetke 

opisuje »smo mel ene 2 leti po moje kr, k smo kr počas smo šle, ne (ji gre na smeh), preden 

smo zalaufal telefon … Najprej izobraţevanja o vseh temah, tko smo se pogovarjal, ne 

vem, o odnosih v druţini, o drogah, o vsemu no, (…) da bomo prpravljen na to, kar bodo 

poklical ane, da bomo znal kaj povedat«. Izobraţevanja so potekala preko pogovorov, 

mladi so si izmenjevali mnenja in poglede o določeni temi, ki so jih določili mladi ali 

mentor. Poleg tega so se pripravljali na svetovanja preko iger vlog: »smo mal probaval ena 

drugo, tko kao da se pokličemo, pa pol je mela ena en problem, pa pol skupej provamo 

nekak rešet no«. Skozi ta čas (2–4 leta) je šlo za učenje, za pripravo na začetek programa, 

ko bodo mladi začeli svetovati, saj »nepripravljene ane, nekak sploh ne mormo tud znat 

povedat am … če ne vemo o stvari sploh stvari ne. Pol ne znamo pomagat«. Skozi intervju 

večkrat reče, da je razvoj programa potekal počasi. Nameravali so začeti s programom po 

enem letu, vendar so to realizirali po 4 letih. Med razvojem so se menjale tako mentorice 

kot tudi prostovoljke, za kar je Pii ţal. Bila je navezana na prvo mentorico, ampak se je 

hitro prilagodila na nove. 

 

TMM predstavi kot program, katerega »namen, ja, d v bistvu mladi mladim pomagamo«. 

Mladim pomagajo pri reševanju njihovih vprašanj, razmisliti in odločiti pa se morajo sami. 

Podobnost programa vidi s TOM telefonom in drugimi telefoni, pri TMM pa gre za 

nudenje pomoči mladih njihovim vrstnikom, v čemer vidi prednost, saj »je mogoče laţje 

tud povedat, vprašat, da ga ni tok sram«. Uporabniki TMM-ja so predvsem osnovnošolci 

in srednješolci, »ta naša mladostniška, mislim najstniška skupinca«. Uporabniki so 

anonimni, pomembno pa je, da svetovalec ve, koliko je uporabnik star, saj tako lahko 

prilagodi svetovanje: »ne morš vedet kok on ve o tem, ne, ampak mogoče mlajši mau drgač 
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razmišljajo o kšni stvari kot starejši, ne«. Pred svetovanjem je pomembno spraševanje 

uporabnika o predznanju, ker »mogoče tud majo kšne narobne, ne, domneve o kšni stvari 

(…) Kšne maš pa k ţe ful vejo o tem, tko d… ga morš mal spraševat u bistvu, ne. Da veš, 

da zveš kej… če ti pove«. Problemi, s katerimi se srečujejo uporabniki so »najstniški 

problemi«, »k nočejo da starši vejo za njih, na primer kšne nosečnosti, am… kšne droge«  

oz. problemi, o katerih mladi nočejo ali ne morejo govoriti s starši in/ali prijatelji: »da so 

starši kšni alkoholičarji, z drogami kej, da jih tepejo, karkol. In pol se ne moreš z njimi 

pogovort, s frendi pa tud je mogoče … se jim ne zdi tok resen kukr njim ane, al pa sploh 

nočejo povedat, da ne bi pol izpadl oni kej taki«. Mladi na programu TMM so vrstnikom 

na voljo za pomoč, pogovor, da prisluhnejo problemu, pomirijo uporabnike in jim dajo 

neko potrditev, predvsem pa »da vejo, da je zmiraj nekje nekdo, k mu bo lahko pomagal 

karkol, ne, da bo lohk nekje dobil kr bo rabu« in »mogoče jih je nečesa strah, ne vem, pol 

jim lepo povemo, da u bistvu, da nč ni to groznga, ne, da pr vsaki stvari se najde, se da 

rešit, a ne«.  

 

Svetovalke na TMM imajo »dokaj podobno delo«, od ponedeljka do četrtka imajo »kukr 

ene uradne ure« oz. deţurstva, od 15:30h do 17:00h. Deţurajo vedno na enem mestu, in 

sicer same ali v paru, v času deţurstva so pa »itak zaposleni so še tm, ane, delajo svoje 

stvari, mi mamo ta deu«. Pri deţuranju imajo knjigo s podatki o organizacijah, s katero si 

pomagajo pri napotitvi uporabnikov na drugo organizacijo. Mladim so dostopni preko 

telefona, elektronske pošte in različnih socialnih omreţij (Facebook, Twitter, MSN, 

Gmail), »čakamo v bistvu najbl telefon, ane«. Poleg tega sodelujejo tudi s forumom Eetaq, 

kjer komentirajo in svetujejo. V času deţuranja mlade tudi informirajo; na Facebook 

profilu objavijo novice o koncertih, delavnicah in drugih dogodkih »da še čim več folka to 

vid, da se bo pač udeleţil, ane, da bo … am al pa se kej nouga še naučil, karkol«, ki jim jih 

posredujejo druge organizacije. Med deţuranjem »kšno stvar svojo (ji gre na smeh) 

delamo, če ni nč druzga, ne« ali se ukvarja z otroki, ki pridejo na organizacijo.  

 

Problem programa, ki ga vidi Pia,je predvsem neprepoznavnost programa in »minimalno« 

število klicev mladih. Odkar je program aktiven, je prejela en klic in ocenjuje, da so skupaj 

vzpostavile 10 kontaktov v enem letu. Pravi, da bolj kot preko telefona, svetujejo po mailu 

ali preko foruma. Večkrat v pogovoru omeni, da bi si ţelela več klicev in da bi bil program 

bolj prepoznaven. Pia si neodzivnost razlaga na več načinov, npr. da si mladi ne upajo 

klicati, da je pa vseeno laţje za informacijo vprašat po telefonu ali napisati mail, kot pa se 



49 

 

videti z nekom v ţivo, da »mogoče pa tud ni več tok ljudi, ane, d bi u bistvu res rabl da bi 

poklical, k majo u bistvu itak velik stvari na internetu, ane«. Vir informacij mladim 

predstavlja internet. Ob neodzivnosti se počuti nemočna, saj so na promociji »nrdil smo ţe 

tko večino, velik stvari glede tega, ane«. Če bi bilo več odziva, bi ji bilo delo v »še večje 

veselje«. 

 

Za delo svetovalca-informatorja v programu TMM so potrebne določene kompetence in 

znanja, ki jih prostovoljci dobijo tudi skozi usposabljanja in sestanke. Pia poudari, da 

uporabnike samo usmerjajo in jim povejo dejstva, odločiti pa se morajo sami, »ne smeš ga 

pa ti uno »ne, to ne smeš« al pa »ja, moreš to«, ne vem kaj, ne«. Delo vidi kot odgovorno, 

zato je tudi pomembno imeti neko znanje in »če nisi prepričan, pol raj ne poveš, ane. Al pa 

rečeš, glej, am (…) bom jst pogledla na internet,lohk mal počakaš, lohk pa tud ti pogledaš, 

ti povem kam na primer. Ga tko mal usmereš, no«. Na koncu svetovanja Pia uporabnike 

vpraša, če so dobili ,kar so hoteli in »če je njihov odziv dober, da ti je … da si mu fajn 

pomagal, se pol ful bojš počuteš, ne«.  

 

Pia ne pozna vseh prostovoljk, ki delajo na TMM-ju, skupaj jih je okoli 10. Srečujejo se na 

sestankih, na katerih niso nikoli vse prisotne. Sestanke vodijo mentorici, včasih pridejo na 

sestanke tudi zaposleni. Sestanke opisuje kot druţenje, kjer je sproščeno vzdušje: »mi je 

tud zelo fajn, k mamo te sestanke pa se tko kej druţmo u bistvu, pogovarjamo o … pa tud 

če niso te resne teme, ne. Da se tud tko med sabo mal spoznavamo pa tko« in »drgač se 

dobimo, mal poklepetamo, mal pojemo (smeh), pa, ne vem, pač se pogovarjamo o tem, še 

kšne nove stvari, kje so kašni dogodki, mal tko vadmo te igre vlog večinoma … tko da, tko 

sproščeno mi je, fajn, fajn se počutm tm«. Na sestankih se med drugim pogovarjajo o 

izkušnjah pri deţuranju, kar je Pii pomembno »da ne padem vn iz tega, da sm, da 

spremljam vse, ne, da nekaj se dogaja«. Pravi, da če je na tekočem s tem, kar se dogaja, 

potem tudi laţje svetuje uporabniku, če ta pokliče nazaj. Poleg sestankov, kjer se dodatno 

izobraţujejo, je bilo v začetku leta tudi intenzivno dvodnevno izobraţevanje za 

prostovoljke, kjer so predelale določene teme, poleg tega pa so se druţile med sabo: »to mi 

je tudi zelo pomembn, da se druţimo med sabo, da si ne gremo na ţivce al pa karkol, ker je 

tud pol teţje delat, ne«. Pia pravi, da skupini prostovoljk lahko zaupa tudi osebne 

probleme, »u bistvu mi je prav laţje, ne, k tle je neka taka skupina, k, k se ukvarja s takimi 

stvarmi in ni teţko o tem poslušat al pa se pogovarjat«, izven programa se druţi z eno 

izmed punc, ki dela na TMM-ju. V skupini se punce učijo ena od druge, tudi iz lastnih 
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izkušenj: »zdaj, kašna je vedla kašno o kašni stvari več, mogoče zato k jo je doţivela, 

kašna ni imela pojma, pa smo ji povedale, pa se je pol to naučila«. Izkušnje so pomembne 

tudi za svetovanje: »če imaš izkušnje, boš pa pol ful povedal, pa bol znal razloţiti, 

pomagat«. Sestanke vodita mentorici, ki usmerjata delo in prostovoljke, Pia od njiju 

pričakuje, »da nas usmerja, da nam, da nam pomaga, da, da mamo neko podporo tud od 

njih, ne, (…) da imamo tud mi neko potrditev, ne, da vemo, da je to prau, da prau delamo, 

(…) da se lahko tud pogovarjamo z njimi o tem, am… kašne nasvete tud vprašamo in tko«. 

Pravi, da je z mentoricama zadovoljna in »če se razumemo, mi je pol to itak najbolj 

pomembn ne«. 

 

Prostovoljci poleg deţuranja in obiskovanja sestankov sodelujejo tudi pri promociji in na 

predstavitvah programa, udeleţili so se ţe okrogle mize in bili so na izmenjavi v Belgiji, 

sedaj se odpravljajo na Malto. Trenutno pripravljajo spletno strah. Pia pove, da se stvari 

odvijajo »use s tem, da se tudi mi strinjamo, ne«. Sodelujejo pri idejah in dajejo predloge 

za promocijo in izboljšanje programa: »k se gremo kam predstaut, damo u bistvu najprej 

mi tud ideje, pa pol, pač tud vidve (op. mentorici).« 

 

V prihodnosti si ţeli, da bi bil odziv mladih večji, da bi prejemali več klicev, saj tako 

»mogoče k se pol tud ti mau tko drgač naučiš… komunicirat in videš pol, al si res za to al 

nisi al ne, pa če je pol odziv tud dobr, ne. In pol se tud tko ful dobr počutš (smeh), k videš, 

da si neki dobrga naredu«. Poleg tega si ţeli, da bi med prostovoljke pridobili tudi fante, 

saj »mogoče kšne te moške probleme mau bol znajo razloţit al pa kej, ne, kokr ţenske«. 

Tudi sama je ţe promovirala program med prijatelji in sošolci, toda »se noben noče 

prdruţit«. 

8.2 Laura 

Laura je 17-letna dijakinja, ki je v prostem času aktivna na različnih področjih. Rada ima 

naravo in ţivali, ukvarja se z jahanjem, aktivna je tudi v ţupniji.  Pri programu Telefon 

mladi mladim (TMM) sodeluje 4 leta. Za program je izvedela v 9. razredu na predstavitvi 

programa na OŠ, ki jo je obiskovala. K programu se je priključila, ko je imela 14 let, 

skupaj s sošolko. Pravi, da je bilo priti s sošolko laţje, pozitivno pri tem je bilo: »všeč 

nama je bilo tudi zato, ker sva pred tem in po tem tudi imeli čas zase, am… recimo in se po 

tem nisva dodatno rabili tist teden recimo dobiti«. Sprva se programu priključi poskusno: 

»sem si rekla ''gremo probat'', sem pa vedno rada poslušala in govorila, pač poslušala 
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ljudi, prisluhnila ljudem in povedala svoje mnenje oziroma tu se ne šteje čisto osebno 

mnenje, ampak nekak da se pribliţaš vsem mnenjem, odpreš moţnosti«. 

 

Laura veliko govori o začetkih in razvoju programa. Sama sodeluje v programu od začetka 

in je edina od začetne ekipe, ki je še aktivna. Začetna ekipa je štela 5 prostovoljcev in 2 

mentorici, dobivali so se enkrat tedensko. Začetke vidi kot neproduktivne in jih poimenuje 

»navajanje na delovni prostor«. Pravi, da so morali začeti »od nule«. Delati so začeli 

najprej z »uvajanjem najprej v nas, v prostovoljno delo, če je to sploh za nas, veliko smo se 

pogovarjali, veliko smo delali«, prek sebe spoznavali tudi druge, spoznavali smo razlike, 

različne poglede na svetu, različne moţnosti, informacije« in »sami smo si morali 

izoblikovati neka mnenja in se naučiti, seveda, to je zelo pomembno, kako svetovati, da 

človeku ne vsiljujemo«. Znanje so si širili skozi debatiranje, izmenjavo mnenj in skozi 

podajanje informacij o določenih temah. Program je obiskovala »nekaj je blo pač zaradi 

druţenja, tud ne ,in da se tudi med sabo spoznamo, ker seveda za timsko delo je zelo 

pomembno, da se med sabo ljudje poznajo«. Poleg spoznavanja sebe in svetovanja so 

prostovoljci načrtovali program in ga začeli razvijati. Prej niso imeli izkušenj s takim 

delom, »naše ideje so ble na začetku zelo begave, nismo poznali takega dela«. Pri 

soustvarjanju programa je vsak prostovoljec »prispeval to, kar ma, svoje znanje v nekih 

stvareh, svoje mnenje, to kar bi njega pritegnilo mogoče v določeni stvari«. Ideje so potem 

predstavili zaposlenim na MISSS-u, ki so dali mnenja in odločitve o realizaciji le-teh. 

Začetek razvoja predstavi kot poskus obuditve programa: »le kot ideja, če nam bo pač 

ratalo, če bomo dovolj vztrajni, da bi pač skušali nekaj ustvarit, am… Na hitro se seveda 

ni dalo«. Program je bil odvisen od prostovoljk: »vse se je odvijalo okoli ţelja nas 

prostovoljk, am… sicer seveda nas sploh pač takratnih prostovoljcev, pač tisto, kar je 

aktivno takratni čas« in je deloval ţe pred leti. V štirih letih razvoja se je program razvil, 

večkrat omeni, da je razvoj potekal počasi. Potrebno je bilo usklajevati mnenja vseh 

prostovoljcev, zavlačevali so z delom, čakati je bilo potrebno na telefonsko številko, 

»ampak to je del tega in vse vmes ti za eno sekundo pride vprašanje, ja, kdaj bo ţe, no se 

premaknl«. Pri razvoju so se zgledovali po podobnem programu, ki ţe deluje (TOM 

telefon). Večje spremembe pri programu so se zgodile v zadnjem letu, ko so prostovoljke 

začele deţurati in svetovati.  

 

Telefon mladi mladim deluje v sklopu Zavoda MISSS. »To je program, ki v bistvu 

omogoča mladostnikom oziroma mladim in otrokom, najstnikom, da se obrnejo na nas, ko 
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imajo kakšno vprašanje ali pač le zaradi pogovora, iskanja samega sebe v tem svetu, kaj bi 

si ţeleli biti po poklicu, kako lahko pridejo do tega, kaj so ovire (...)« Namen programa je 

informiranje in svetovanje mladih ter biti mladim na voljo za vprašanja, da jim prisluhnejo 

in jim mogoče nudijo bolj objektiven pogled na problem kot prijatelji. Mladim so na voljo 

preko telefona in interneta (socialna omreţja: Facebook, Twitter, Skype, Gmail, 

komentirajo forume), tako »imajo tudi moţnost svoje probleme opisati in nam jih 

posredovati prek sporočil«, na Facebooku pa tudi informirajo. Program je namenjen 

osnovnošolcem in srednješolcem, starejši jih niti ne kličejo. Kličejo jih predvsem punce, 

nekateri jih kontaktirajo večkrat. Uporabniki so anonimni, čeprav uporabnike vprašajo po 

njihovi starosti: »zaradi samega pogleda na svet, odkritost in globokost pač jasnost 

pogovora je fino, da veš, koliko je sogovorec star«. Problemi, ki jih imajo uporabniki ,so 

npr. »kako naprej, ko je njegova punca zanosila«, včasih pa vprašajo »prav čisto osnovne 

stvari, za katere si res nikoli, nikoli ne bi misliu, da pač ljudje zares vprašajo«.  Laţje ji je 

svetovati o nestrokovnih temah. Laura pravi, da jih malo mladih kontaktira in bi si ţelela 

večjega odziva. 

 

Trenutno je aktivnih 9 prostovoljk, ki so stare od 16 do 21 let. Starostna omejitev 

prostovoljcev je pomembna, »ko se lahko reče in upošteva še tisto, tisto, da si nekako še 

mlad, da nekako si še sovrstnik, ker je to poudarek na našem telefonu«. Kljub temu da ne 

vidi pogosto nekaterih prostovoljk, skupino doţivlja kot »klapo«, ki »se zdruţimo, res 

imamo se fajn, am… pač medtem ko delamo to, ena za druge, se spletejo tudi dobre 

prijateljske vezi«. Teh druţenj je bilo v preteklosti več kot sedaj. Prostovoljke se srečujejo 

na sestankih, kjer »si povemo kakšne aktualne zadeve, pogovorimo o kakšnih klicih, mailih, 

če imamo kakršnakoli vprašanja«. Laura pravi, da vedno kaj delajo in se morajo o čem 

pogovoriti, trenutno delajo spletno stran. Na sestankih »si vzamemo pač tudi za svobodno 

debato čas, oziroma pač včasih mi predlagamo, o čem bi se radi pogovarjali, kje nam 

recimo manjka nekega izobraţevanja …«. Koncept sestanka pripravita mentorici, 

prostovoljke pa imajo moţnost izraziti njihove ţelje, predloge in potrebe. Laura rada 

prihaja na sestanke, »super se je videt z ostalimi prostovoljkami in mentoricami, 

poklepetati in pač načrtovati nove izzive, am…«. Z mentoricama se dobro razume in ima 

občutek, da sta jim dostopni: »se res lahko obrnemo na njih in so nam dejansko nekako 

lahko kot sovrstniki«. Njuno delo vidi kot kontakt med zaposlenimi in prostovoljkami, ki 

jih usmerja in je nujno potreben: »lahko nam da neke informacije, pač lahko nas ščiti, je 

neka opora, ima več, imajo več izkušenj, pač tako, super je, pač nujno potrebno«. Mentorji 



53 

 

so bolj izkušeni od prostovoljk in jim lahko pomagajo tudi v osebnem ţivljenju: »mentorji 

so super, so tud malo medgeneracijskega morda pač druţenja, širjenje obzorij in seveda 

tudi recimo prav osebne stvari, da jim recimo šolanje, nekateri recimo ţelijo študirati v 

tujini, (…) seveda imajo več izkušenj in je tud seveda super, super, super, ker se res lahko 

obrnemo na njih in so nam dejansko nekako lahko kot sovrstniki«. 

 

Prostovoljci deţurajo na telefonu in internetu med tednom enkrat tedensko. Laura pravi, da 

je idealno, če deţurata po dve v paru. Sama deţura v paru »s super prostovoljko. Zmeraj si 

tudi imava veliko med seboj kaj za povedati, zato čas med klici in med odgovarjanjem na 

mail mine še prehitro«. Med deţuranjem so jim na voljo zaposleni, ki jim nudijo oporo: 

»lahko pomagajo, če je kaj nejasno in to je super«, za nasvete pri delu pa včasih vpraša 

druge prostovoljke ali mentorici. Pravi, da so se med prostovoljkami spletle tudi 

prijateljske vezi in da načrtujejo srečanja tudi izven prostovoljnega dela. 

 

Mladim prostovoljci nudijo informiranje in svetovanje, čeprav se Laura identificira bolj s 

svetovalko. Pravi, da sama ni veliko svetovala po telefonu, da so si pa »s pisanjem mailov 

smo si ţe kar domači«. Pri tem se zaveda prednosti in slabosti svetovanj po elektronski 

pošti in telefonu. Ravno tako se zaveda omejitve svetovalcev: »je res nemogoče, da bi, bi 

človek pač poznal res vse to, pač da bi, da bi imel neko svojo lastno obzorje prav na vseh 

področjih« in pove, da uporabnika v primeru, ko mu ne znajo pomagati, usmerijo na drugo 

organizacijo. Osebnih srečanj z uporabniki nimajo. Za delo na TMM-ju so imele 

prostovoljke dvodnevno usposabljanje. Predznanje so ţe imele, kljub temu pa Laura vidi 

smisel usposabljanja v tem, »da smo v bistvu tekoče z informacijami, ker če se ne 

izobraţuješ dovolj pogosto, te seveda svet pa kakšne inovacije prehitijo«. Pravi tudi, da 

»največ pa zrasteš pač poleg izobraţevanj tudi pač z leti, pač ko se srečaš s tem tud v 

ţivljenju«. Znati svetovati in ne vsiljevati mnenj se ji zdi zelo pomembno, saj se lahko z 

neznanjem situacija še poslabša. »Ko je človek v stiski, rabi res nasvete in ne bi bilo 

odgovorno, da ne bi vedeli, kaj nekomu svetujemo in s čim ga informiramo«. Laura 

svetovalce opisuje kot prijazne, »zelo pozorni in zelo potrpeţljivi, tako da res smo jim pač 

na razpolago in se mi zdi prav, da to delamo pač, da mo uvidevni, pač dajemo informacije, 

ki jih uporabniki ţelijo«.  

 

Delo na programu ji je všeč in zato tudi vztraja. Do prostovoljnega dela ima pozitiven 

odnos in ga ocenjuje kot »odgovorno« in »druţbeno koristno«, »to mi res ni odveč, pač res 
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toliko tudi dobiš tudi zase in osrečuje me tudi to pač, da si širiš obzorja, pa tudi pač da 

pomagaš drugim«. Preko pomoči drugim pomaga tudi sebi: »rešiš morda kakšno svojo 

teţavo, ki jo prej morda prej sploh nisi opazil, ali se ti pač posveti ideja, kako bi lahko še 

komu drugmu to lahko svetoval«. Poleg novega znanja o različnih temah, in s tem širitve 

obzorij in sprejemanja različnih mnenj, je pridobila »samozavest se dobi pač z vsem tem in 

prepričanjem, da pač lahko nekim ljudem nekaj ponudiš«. Program propagira znancem in 

jim ga priporoča ter jih vabi k prostovoljnemu delu v program. 

 

Kljub temu da je na začetku pričakovala, da bodo prej začeli svetovati, pravi, da »se je 

premaknilo v teh štirih letih, seveda zelo, upam, da se bo čedalje več«, »odvrnilo me ni 

nikoli, saj pravim zarad tega, ker v bistvu zmeraj sem bila zelo polno zaposlena«. Ob 

svojem delu doţivlja zadovoljstvo, ko nekdo ve za njihov program: »ljudi zelo osrečuje, ko 

nekdo ţe ve za naš telefon in je neko osebno zadovoljstvo tudi.«, hkrati pa ni zadovoljna s 

sabo, ker pravi, da nima idej za razvoj programa. Večkrat omeni ţeljo, da bi se na program 

obrnilo več mladih in da bi bil program bolj prepoznaven. Z več klici bi pridobili tudi 

svetovalci: »več teh akcij, se mi zdi, da bi se še potem lahko še bolj ufurali in si postali s 

tem še bolj domači«, saj pravi, da ko kdo pokliče, »takrat te je seveda strah in se ne 

počutiš prav dobro, če se potem spomniš, kakšno podvprašanje naj bi mu še zastavil, 

seveda hočeš neko popolnost«. Glede na čas, ki ga vlagajo v program, si ţeli več odziva in 

promocije: »res morali bi, ker smo za to, in to je pač naš čas,ţeleli posvetiti pač tem 

ljudem, ki potrebujejo pomoč«. Pričakuje, da se bo s spletno stranjo prepoznavnost 

programa povečala in bo tako tudi odziv mladih večji. 

8.3 Polona 

Polona je študentka 1. letnika medicine in je obiskovalka zabav elektronske glasbe. V tem 

študijskem letu se je priključila prostovoljcem na DrogArtu, k programu Pleši z glavo. 

Razloge za njen vstop v program opisuje: »predvsem to me zanima, to področje. Sprva sem 

se vpisala zarad tega pač, kr sem ţe prej sama hodila na te zabave in sm vidla DrogArt, 

vidla sm kaj delajo, na drugi strani sm vidla ogromno primerov teh pretirano 

zadrogiranih, preveč pijanih ljudi, k bi rabl pomoč, pa jih nism znala pomagat in me je to 

zelo zanimal in zarad tega sem se jaz prijaula, da bom tud jaz znala to delat, da bom tud 

jaz pr DrogArtu, sploh pa tud študiram tako smer, da bi rada pomagala ljudem in mi bodo 

te izkušnje zagotovo koristile še naprej«. K programu se je priključila sama in ni poznala 

nobenega, »ampak zdej vse poznam in je fajn, a ne«. 
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DrogArt predstavi kot »neprofitna humanitarna organizacija, ki se ukvarja z osveščanjem 

o manj tvegani uporabi drog, predvsem med mladimi.« Pri projektu Pleši z glavo gre za 

informiranje (v nadaljevanju: informiranje) ali informiranje v kombinaciji z nudenjem prve 

pomoči (v nadaljevanju: terensko delo), odvisno, za kaj se odloči organizator prireditve. 

Namen projekta opisuje: »obiskujemo prireditve elektronske glasbe in poskušamo širit 

informacije o tem, am… kako zmanjšati škodljive posledice uporabe drog… med mladimi, 

pa tistimi, ki obiskujejo te prireditve«. Polona je bila večkrat na informiranju, saj je na 

terenskem delu »tud manj priloţnosti, da greš ti delat, pa velik se jih prijau, ne moreš it na 

vsako, mora met vsak priloţnost, da gre, ne«. Informiranje poteka na zabavah elektronske 

glasbe in tudi na gej zabavah tako, da »prijemo tja in razdelimo letake, razdelimo tud med 

ljudi, na poličke, potem v WC-je nali…, nalepmo plakate, (…) potem na teh prireditvah, 

elektronki damo te, v WC-je  namestimo take lističe za snifanje, (…) Potem tud delimo 

party gumo, to so taki paketki, k je noter kondom, pol pa pač lubrikant k se deli na gej 

partijih, a ne …« Vsebine letakov in plakatov so povezane z zmanjšanjem škode pri 

uţivanju drog oz. z zmanjševanjem spolno prenosljivih bolezni, »z vsem tem je smisel, da 

se ozavešča mlade (…), ker če oni, če mladi več vejo o tem tveganju, si bojo to zapomnili 

in to tud upošteval. Recimo. Če vsaj eno upoštevajo, je to tud doseţek a ne?«. Informatorji 

niso dolţni nuditi prve pomoči, ampak jo vseeno nudijo, pravi Polona. Informiranje traja 

nekje 3 ure, potem grejo informatorji lahko domov.  To počnejo vsak vikend, vedno delajo 

v paru. Informatorji imajo določena načela, ki se jih drţijo ko delajo, »pol z izkušnjami, ko 

greš ti večkrat, vidš, kako je najbolj efektivno, pol se tega drţiš«. Tako letake delijo ob 

izhodu proti koncu zabave ali pred WC-ji: »če pa ti stojiš na vratih medtem ko odhajajo, 

pa komot pa z veseljem vzamejo al pa stojiš,(…) recimo pou urce stojiš pred WC-jem, pa 

daš letake in teh recimo 30 ljudi al pa 100 ljudi k gre mimo, od tega jih pou uzame letak, 

tretjina ga prebere, recimo«, nekaj jih dajo tudi na pult, ampak pazijo, da ne preveč, ker 

»klub ni info točka, ampak vzame ga tist, ki se mu zdi zanimiv«. Mladi letake večinoma 

preberejo, »uni k jih niso še videl, jih zagotovo vzamejo, uni k pa so jih ţe večkrat videli in 

so tud redni obiskovalci, tisti pa ţe vejo, pa ne vzamejo«. Polona pravi, da je informiranje 

»fajn, je pa lahko včasih dolgočasno, če greš desetkrat zapored v isti klub, je skoz isto«, ni 

pa opredeljena, ali raje informira ali dela na terenu. Terensko delo poteka celo noč, se pa 

pri tem delu  poleg informiranja tudi »ukvarjamo s tistmi, ki so predoziral«; to opiše kot  

»ukrepi, k se ti umešavaš v to, kaj nekdo drug dela«. Na terenu dela večja ekipa delavcev, 

eni so na info točki, drugi hodijo po terenu in opazujejo, če kdo potrebuje prvo pomoč, 

nekateri počivajo. Delo poteka vedno v paru. Polona ni še imela primera, »da bi delala 
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terensko delo in bi pršu kdo do mene, za katerga bi bla dolţna za njega poskrbet«, je pa 

primere videla pri sodelavcih in se je tako učila.  

 

Informiranje na terenskem delu poteka na stojnici, »kdorkol pride mimo, si vzame letak, 

velikkrat pa pridejo pa sam kaj vprašajo, pa če jih kaj zanima, recimo o tem, recim 

velikkrat vprašajo, kakšne so posledice mešanja drog in pol jim ti lepo razloţiš al pa daš 

letak in s tem jih informiraš«, včasih pa gredo informatorji tudi med ljudi in delijo »party 

pack-e«, odvisno, koliko je delavcev na terenu. Pravi, da če imajo stojnico, so mladi 

»ponavad zlo odprti, velik pridejo, kr sami pridejo tko, kaj vprašajo, različna vprašanja, 

tud kašna neprimerna, neprijetna«. Nekateri hočejo pri njihovi stojnici kupiti drogo, kar je 

Poloni neprijetno, ker »se mi zdi kukr, da pač ne spoštuje tega kar delamo, ker to, pač eno 

dobro delo tm opravljamo, mi smo prostovoljci tm, nismo zato tm, da bi bajne dnarje 

zasluţl (…), gre se za eno dobro delo, k skušaš neki dobrga sporočit ljudem in ni prijetno, 

če se nekdo dela norca iz tebe pa zmanjšuje tvojo integriteto no s tem. Še posebej če jih je 

recimo več,  pa pridejo na stojnico ne, pa sprašujejo take stvari«. Skrbi jo, če imajo drugi 

napačno predstavo o organizaciji in če drugi mislijo o njej, da uporablja droge. Takrat se 

čuti odgovorna, da jim razloţi nasprotno: »tud prva stvar je, nočem, da kdo o men misl tko, 

a ne, druga stvar pa je, da o organizaciji nočem,da tako mislijo. To je organizacija, k sm 

jst pr njej, nočem pač, da je tako mišljenje, ker je to napačno mišljenje«. Hkrati pa pove, 

da je takih primerov manj in da je »več je takih, k pridejo, pa kej vprašajo, da jih kaj 

zanima, pa ne vem, vprašajo, al se velik ljudi predozira na zabavi, recimo to vprašajo.« 

Takrat ji je »fajn«, še posebej, če zna odgovorit. Vedno ne zna odgovoriti na vsa vprašanja. 

Pri informiranju mora paziti, kako posreduje odgovore: »ne smem pa jaz njemu reč ''ne ga 

uzet'' (poudarjeno), ker to ni bistvo tega, jaz mu moram samo to sugerirat, ne, (...) ni naš 

namen, da bi vsiljeval neko voljo, al pa vsiljevali razmišljanje, samo informiramo, podatke 

posredujemo, potem se pa uporabniki sami odločijo, kaj bojo s temi informacijami 

naredl«.  

  

Polona pravi, da »ne more bit kr vsak informator« in da so informatorji imeli dvodnevno 

usposabljanje, »plus tega, da smo, da mamo še skripto s temi informacijami, osnovnimi, pa 

izpit smo mogli napisat«. Pri svojem delu mora med drugim poznati učinke in delovanje 

drog ter posledice uţivanja drog. Poleg tega imajo vsak mesec oz. vsaka dva meseca še 

dodatna predavanja, kjer se izobraţujejo. Meni, da imajo dovolj informacij, »ampak 

moram pa reč, da če hočeš res vsemu temu sledit, je lep,o če si še sam, kej pogledaš«. O 
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sebi pove, da je usposobljena za delo, pri tem ji tudi pomaga študij medicine in znanje prve 

pomoči, »tko da se mi zdi, da znam odreagirat u situacijah, ne bi pa mogla sto procentno 

zatrdit, da bi pravilno ukrepala zarad tega, ker smo vsi samo ljudje in se lahko prestrašiš 

tud sam, tud če si usposobljen«. Pravi, da so pri delu zaţelene tudi lastne izkušnje v smislu 

obiskovanja zabav ali da ti kakšen znanec pove, »kako zgleda… ne vem, če recimo vzame 

drogo al pa kej, da nisi prvič s tem srečan, a ne, fajn je, če si kdaj ţe bil na kakšni taki 

zabavi in se laţje potem vključš u druţbo. 

 

Informatorji se srečujejo vsak mesec na sestankih, kjer si delijo izkušnje o svojem delu. 

Deljenje izkušenj med sodelavci Polona vidi kot boljši vir informacij, kot prebrati članek. 

Izkušnje si informatorji poleg na sestankih, delijo tudi na forumu. Na sestanke ne prihajajo 

vsi informatorji, prihaja jih okoli 15–20, »niso vsi tolk pridni kukr jst«. Sestanke vodi 

zaposlena na DrogArtu in »pove, kaj se je kaj zgodl, potem debatiramo, recimo pove, na 

kirih zabavah smo bli ta mesec, pa posebni dogodki, pol in razglabljamo različna 

vprašanja, no, tud recimo, kaj bi se dalo izboljšat«, pri tem pa vsi sodelujejo. Polona rada 

in redno prihaja na sestanke, ker »fajn mi je. Vidm, vidm svoje kolege, kr jh ne vidm drgač 

(…). Pa zanimive stvari slišm, pa je zanimiu slišt, kaj so delal na kašni zabavi, kaj se je 

zgodl, kaj je kej nouga na tem področju recimo, k se dost zanimivih stvari dogaja, a ne in 

ni dougčs. Traja recimo eno urco in tisto urco si vzameš«. Na DrogArtu je spoznala tudi 

nekaj oseb, s katerimi se sedaj druţi izven prostovoljnega dela, ostale informatorje pa 

pozna skoraj vse in jih sreča na »party-jih«. Polona z ostalimi informatorji tudi pakira 

pakete, ki jih potrebujejo za delo in se tako druţijo in »se pogovarjamo in se mamo res 

fajn, ne. Ni glih tko mišljen kukr neko trdo delo, ne,« ter hodi na t. i. gverilo. To pomeni, da 

»greš ti u tiste klube, k ne podpirajo DrogArta oziroma se ne zmenijo z nami, pa mi vemo, 

d je tm prisotna droga, zarad tega kr pač mi hodmo privat po zabavah in vidmo, ne in si 

povemo to na sestankih in se odločmo tud, kam bi nesl to (…,) recimo u WC daš tiste snif 

listke, pa da jih trgajo, zmanjšajo prenos okuţb, potem daš kašno nalepko al pa kašen 

letak, ne. In s tem ţe, recimo, potem k si ti na zabavi, si ti čis privatno na zabavi, greš čez 

nekaj časa pogledat nazaj in ponavad zelo velikkrat so tisti listki uporabljeni«. Po gverili 

informatorji napišejo poročilo o delu, statistiko pa DrogArt pošlje klubu ter se poskuša 

dogovoriti za preventivo v klubu. 

 

Polona pravi, da delo pri DrogArtu vpliva nanjo tudi, ko gre na zabave izven dela. Sicer se 

ne vmešava v delo terenske ekipe, ampak če vidi koga, ki potrebuje pomoč, ga pelje do 
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info točke. Pravi, da »velikkrat se zgodi, da je pač s kom kaj narobe, a ne in probaš 

svetovat al pa kej (…), al pa če kdo pade po tleh pred mano, vedno, vedno stopm zraven, 

vedno ga poberem, vedno ga uprašam, če je use u redu. Nikol ne bi mogla pustit nekoga, d 

bi leţau«. 

 

Polona delo informatorja vidi kot zabavno delo: »mau deliš letake, pa se mau gledaš, 

poslušaš muziko, ni glih dolgočasno delo, to je zabavno delo, ja« in pravi, da so nad njim 

navdušeni tudi njeni prijatelji, saj se dobro sliši, da »greš na zabavo, maš zastonj vstop, 

sicer moraš delat, ampak to ni glih tako teško delo, a ne, plus te letake, mau poveš, mau se 

druţš s tistimi ljudmi na zabavi, ne, tko da, u bistvu je ful fajn, no«. Nabiranje izkušenj 

prostovoljnega dela prinese neke vrednote v ţivljenju, poleg tega pa tudi reference za 

bodoče delo. 

 

Polona pravi, da nisi vedno siguren v svoje delo, kljub usposobljenosti, »si velikkrat 

nesigurn, zarad tega, ker so to lahko tud urgentni primeri, kakšni so pa tud zelo teški (…). 

Sicer usposobljeni smo, poleg tega pa tud, am, študiram medicino, ne, in tud tle se učimo o 

prvi pomoči, ne, tko da se mi zdi, da znam odreagirat u situacijah, ne bi pa mogla sto 

procentno zatrdit, da bi pravilno ukrepala zarad tega, ker smo usi samo ljudje in se lahko 

prestrašiš tud sam, tud če si usposobljen«. Vseeno pa verjame v to, da bi zmogla reagirati 

tudi v neprijetnih situacijah: »ţe k sm vidla tistga fanta, k je po tleh padu, pa je meu napad, 

ţe to mi je blo groza, kaj šele d bi ga mogla jst, saj verjetno bi zmogla, sam pusti ti pečat, 

sigurno«.   

 

Ţeljo ima delati na festivalu s terensko ekipo, ker »je drugačen način dela, tud drugačne 

stvari vidiš, se naučiš, drugačni primeri, pa tud po moje zna biti zelo zanimiu, pa tud 

zabavno«. Delo informatorja ji prinaša zadovoljstvo, nova poznanstva in »velik izkušenj, to 

je prva stvar, velik, velik izkušenj, pa vpogled u en drug tako mau drug, svet, a ne, kr pač 

recimo en pouprečn člouk ne vid, kako zgleda, k mau eden predozira al pa ma psihotični 

izpad, pa si pul lase, pa teče, razbija, kriči, se valja po tleh. No, tega ne vidi vsak člouk, a 

ne«. 

8.4 Nina 

Nina je 23-letna študentka psihologije. Večino prostega časa posveti prijateljem, sebi in 

druţini. Rada hodi na zabave elektronske glasbe, po njeno t. i. »party-je«. Od letošnjega 
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študijskega leta dela kot informatorka na različnih programih informiranja na organizaciji 

DrogArt ter na mobilni info točki na Ljubljanski mreţi info točk (L'MIT). Naprej je začela 

informirati na DrogArtu, potem se je pridruţila še L'MIT. Delo informatorja pri obeh 

organizacijah je podobno: »način dela je podoben, sam pač mamo, vsak ima svoje (…) 

metode«. K DrogArtu se je pridruţila oktobra. Kot obiskovalka zabav elektronske glasbe je 

tam videla ekipo terenskih delavcev DrogArta in se jim je po pogovoru z znanko, ki je 

informatorka, odločila pridruţiti in tako zdruţiti zabavo in delo. Pri tem jo je motiviralo 

tudi plačilo dela in spoznavanje ostalih iz ekipe informatorjev. Prijavila se je na 

usposabljanje s kolegom. Sprva je hotela delati na terenu na »party-jih«, ampak zaradi 

izrednega študija ob vikendih to ni bilo izvedljivo. Začela je informirati mlade po srednjih 

šolah in dijaških domovih, čeprav pravi, da »nisem hotla bit informator (…) pri tem 

projektu ''Izberi sam'', ampak sem hotla bit to, terenska ekipa na partyjih. Samo pač pol 

sem mi je vse tko sesulo, da pač nisem mogla, in pol zdej sem informator in mi je čisto kul 

…«. Informiranje pri projektu Izberi sam poteka tako, da postavi na mizo letake in igro, 

preko katere informira mlade: »imamo eno igrico za malo mlajše in se pol preko tega 

igramo, pač spoznavajo stvari o alkoholu in to, pač tudi veliko ţe vejo, kar ne vejo, mene 

vprašajo«. Navadno delata dva informatorja skupaj,  je pa informirala tudi ţe sama. Bila je 

tudi ţe v situaciji, ko je informirala za DrogArt in L'MIT skupaj, kjer je bila na stojnici 

prisotna še ena informatorka. 

 

Pri projektu Izberi sam je pred kratkim začela z informiranjem v skupini s sodelavko, s 

katero se pri izvajanju dopolnjujeta. Informiranje poteka po šolah v razredu, brez 

prisotnosti učiteljev. Vsebina delavnic je »v zvezi s škodljivimi posledicami alkohola in 

drog, tle gre predvsem za alkohol, malo bol«. Skozi igro, kviz in debato jim predstavijo 

različne teme npr. alkohol in voţnja, nasilje, zabava, pogovarjajo se o mitih in resnicah v 

zvezi z določeno temo. Delavnice so preventivne, kjer mlade »nekako pripravimo ţe u 

naprej, če bojo v taki situaciji ne«. Občutek imam, da se je sprva izogibala izvajanju 

delavnic v skupini in da je z izvajanjem začela zato, ker je ena izvajalka odpovedala in jo 

je zamenjala: »sem rabla ene pol leta, zdej da si ţelim, mislim si ţelim, da morem pač v 

bistvu, ker ena moram zamenjat eno«, a je bila po izvedbi pa je bila z delavnico 

zadovoljna. S potekom delavnice so jo seznanili zaposleni na organizaciji, ki so delavnico 

tudi demonstrirali na izvajalcih. 
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Nina sodeluje tudi pri terenski ekipi informatorjev na zabavah elektronske glasbe (terensko 

delo). Na terenu je bila dvakrat, delo pa poteka tako, da »smo organizirani po ekipah ne, 

po 2 al pa po 3 skupi, in pol eni hojo po floru in gledajo te, ki plešejo, pol drugi so pri 

mizi, ki mamo cedevito in to, in pol ena ekipa, pač 2 človeka sta pa fraj ne. Ne vem, na pou 

ure se mi zdi, da se menjamo. Pač odvisno ne, kolko ljudi je na partiju«. Delo se ji zdi »ful 

fajn«, ker na tak način zdruţuje delo in zabavo: »si lepo sproščen, plešeš in pač tko gledaš, 

pač opazuješ ljudi mal, pač«. Ker je tudi sama obiskovalka takih zabav, pravi, da je ţe prej 

pomagala prijateljem v situacijah, ko so potrebovali pomoč na zabavah. Tako je z delom 

informatorke na terenu zdruţila tisto, kar počne na zabavah z delom in je za to tudi 

plačana. Pri delu ji »je super, kako smo povezani, organizirani, imamo tudi malo fraj vsake 

tolko, ne«, zna pa biti naporno, saj poteka do jutranjih ur. Kot izkušnjo, s katero se je 

srečala pri delu, mi pove, da je pijana oseba zavrnila njeno pomoč. Pravi, da je delo na 

terenu in število delavcev odvisno od prireditve. Na večji komercialni zabavi je bilo 

zadnjič 30-40 informatorjev. Na terenskem delu tudi informirajo tako, »da se pač 

predstavimo, da jim damo party pek, da jim povemo, da mi pač delamo to za njih, da se 

bojo boljše meli na partyu, pač povemo, da mamo tam stojnico, mislim to mizo in da če 

bojo rabli kakršnokoli pomoč, da smo tam v kotu in če je jih tudi kaj v zvezi z alkoholom in 

drogami zanima, lahko pridejo tam in nas vprašajo.« Mladi, ki ekipo poznajo, »nas ful 

lepo sprejmejo, ki nas poznajo in pač vejo, kdo smo in kaj delamo in tako se pridejo kaj 

pogovarjat z nami«. Pri terenskem delu jo ţene pozitiven občutek, da »pol, ko jim 

pomagaš, dobiš ta feedback in vidiš, da delaš dobro in da si tam, pač da si tam s tem 

namenom«.  

 

Nina kot informatorka razlike v programih, kjer informira, razloţi: »delam pač isto, 

informiram, ampak o različnih stvareh, ne. Recimo pri Lmit-u sm bolj u knjiţnicah, pa u 

dijaških domovih in tudi na srednjih šolah, seveda. Pri DrogArtu pa tudi informiram na 

srednjih šolah, osnovnih šolah in pol pač to na party-ju tudi, ne, informiranje pač. Če 

gremo zdaj na party, pa bolj o drogi, pač je bolj droga v ospredju in alkohol pole za sabo 

ne, mislim za drogo. Če pa gremo na kako šolo, je pa bolj alkohol, ker tu so itak mladi do 

18. leta in tudi niso tolko v stiku s tem«. Z Ljubljansko mobilno info točko (v nadaljevanju: 

Lmit) se je srečala na šoli, ko je informirala za DrogArt. Tam jo je vodja projekta Lmit 

povabila k sodelovanju in tako je začela informirati pri njih. Pridruţila se je skupaj s 

prijateljico meseca februarja in je informirala štirikrat. Informirata vedno dva informatorja 

skupaj s pomočjo mobilne info točke in letakov. Po navadi čakajo, da pristopijo mladi sami 
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do njih, sicer pa »pristopimo tudi mi do njih, ne vem, naredimo kake zloţenke in damo na 

mize več flajerčkov, pa pol sami vidijo, če ne, pa kar pač pristopimo do mladih in jim 

rečemo da smo L'mit, kaj smo, kaj delamo, da če jih karkoli zanima, da nas lahko vprašajo 

in da če se hočejo prijavit na e-namig«. Pri tem pazijo, da niso vsiljivi. Vsakega pozovejo, 

naj se prijavi na prejemanje elektronskih novic, katere vsebine so brezplačne in aktualne 

informacije za mlade. Lokacije informiranj so tam, »kjer so mladi, recimo knjiţnice, 

srednje šole, dijaške domove in tudi smo na raznih prireditvah, pa na kakšnih festivalih«. 

Odziv mladih na Lmit je odvisen od lokacije, pravi Nina. Na nekaterih šolah mladi 

pristopijo in hočejo informacije, ko pa mladi ne kaţejo zanimanja, pristopijo informatorji 

do njih in skušajo vzpostaviti komunikacijo. Nina je informirala na lokaciji, ki ni bila 

obiskana, njeno doţivljanje opisuje: »brez veze delat, ker tam stojiš kot en lipov bogi. Ni 

tko prijetno, no pač, ti gre počasi čas in tako«. Nina omeni, da je bil odziv mladih večji, ko 

so imeli kviz. Problem programa vidi v neprepoznavnosti med mladimi »oni pač to ne 

vejo, zakaj smo mi tam in kaj jim lahko nudimo, valjda da je pol vse brez veze. Sej bomo 

uno, malo moramo še postat, kako bi rekla, znani, ne vem, prepoznavni«. 

 

Informacije, ki zanimajo mlade in ki jim jih posredujejo, so predvsem glede »študija u 

tujini, to jih ful zanima, pač, k ne vejo, kam se obrnt za štipendije, recimo, pol za razna 

prostovoljstva tudi ne, kje so, mislim kjira sploh so ta društva, mislim, s kom lahko delaš, 

pol pač zbirajo, kaj jih zanima in ne vem, se mi zdi, da tudi to u zvezi z drogami ful«. 

Znanja o informacijah črpa iz svojega ţivljenja in izkušenj, spremlja elektronsko stran 

L'MIT-a in DrogArta, ne izobraţuje pa se posebej zaradi tega razloga, saj se jih zdi »vse 

tako splošno, da pač, skoraj na vse znam odgovorit«. Občutke pri delu informatorke 

opisuje, da ko »odgovorim temu mlademu, ki ga nekaj zanima, ne, takrat sem zadovoljna, 

ker vem, da sem mu pomagala in da bo tudi on zdej malo bol zadovoljen, da ve, kje iskat al 

pa kam se obrnt  naprej«. Za delo dobi plačilo, ampak pravi, da bi najverjetneje to delala 

tudi brez plačila, ker »je res v redu delo in v redu sodelavci in v redu, ne vem, način dela v 

vsem, vse mi je v redu«. V prihodnje bodo informatorji začeli tudi informirati preko spleta 

in objavljati novice, toda ne ve ničesar natančneje o tem.  

 

Kot informatorka Lmit se je udeleţila uvodnega dvournega usposabljanja, kjer se je srečala 

z ostalimi informatorji in se spoznala s temami kot so informiranje in vrstniška pomoč. Na 

usposabljanju je spoznala tudi ostale partnerje programa Lmit. Udeleţuje se tudi mesečnih 

sestankov, ki jih vodi vodja projekta. Pravi, da rajši prihaja na sestanke k Lmit-u kot k 
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DrogArtu, ker »smo se bolj zaštekali pač«. Na sestanke prihaja, »da malo pokomentiramo 

in da vidiš, kaj delaš narobe, kaj bi lahko še boljše«. Vidi jih kot neko obliko supervizije, 

informatorji na sestankih tudi povejo njihova mnenja glede lokacij in dela informiranja ter 

iščejo boljše rešitve. Vodja projekta »vedno pride preverit al pa poklič,e če je vse v redu, 

ne vem , nam pomaga kej, tko pač. Nam kar zaupa, mislim, nam je nekako dala to nalogo, 

mislim to odgovornost, da mi skrbimo za to«. 

 

Nina je skozi delo informatorja na Lmit -u pridobila to, da »znam navezat neko 

komunikacijo z nekom, da znam pristopit do mladih, pač ne vem, nekdo si verjetno niti to 

ne bi upal, pač ne vem. Eee, in to pač, spoznavam Ljubljano, lokacije, ne vem«. 

Informiranje ji predstavlja obštudijsko dejavnost in ima ţelje po informiranju tudi v 

prihodnje, »in pač da pridobivam izkušnje in da mogoče bomo še kje pač, vedno bomo 

sicer nadgrajevali, no, tudi našo točko recimo, (…), to, kar ponujamo, informacije, še kako 

sodelovanje še s kom«.  

 

Vse pridobljene izkušnje skozi delo informatorja so Nini prinesle določene kompetence: 

»komuniciranje z mladimi, dobro, to sem ţe od prej, recimo, ampak zdej vem pač te fore, 

finte, metode, ne vem, da če noben ne pride k meni, da, ne vem, vzamem  jst en par 

flajerčkou in grem k njim … «, »da vem, katere informacije so aktualne«, »da znam sprejet 

informacije in jih pol dat naprej in da vem, kaj je pomembno« ter da »sm bolj razgledana, 

da mam to, kaj vem, kar sem se naučila tudi, pa ne vem, da spoznam nove ljudi«. Nina 

pravi, da ji bodo kompetence gotovo koristile kot reference pri iskanju dela v bodoče. Delo 

informatorke namerava opravljati tudi v prihodnje: »dokler bom dobivala feedback in 

dokler me bojo mladi pač sprejeli in se pogovarjali in bom vidla, da sm tam res zaradi, 

pač, da jim pomagam in to da ne bo moje delo kar neki in mi bo dosadno to postalo, bom 

to delala, ja«. 

9 Interpretacija intervjujev 

V nadaljevanju bom odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila v poglavju 

Raziskovalna vprašanja. Zaradi povezanosti vprašanj sem nekatera vprašanja pri 

interpretaciji zdruţila. Pred vsako interpretacijo je zapisano raziskovalno vprašanje (RV) in 

številka raziskovalnega vprašanja, na katerega se interpretacija nanaša. Zaradi večje 
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preglednosti sem vsako interpretacijo naslovila glede na njeno vsebino. Skozi celotno 

interpretacijo uporabljam naslednje krajšave: 

 I-S, namesto besede vrstniški informator-svetovalec, 

 TMM, namesto imena programa Telefon mladi mladim, 

 Lmit, namesto imena programa Ljubljanska mobilna info točka in 

 L'MIT, namesto Ljubljanske mreţe info točk. 

9.1 Delo, vloga in sodelovanje pri drugih delih programa 

RV 1: Kaj vrstniški informatorji-svetovalci delajo v programu vrstniškega informiranja in 

svetovanja ter kakšna je njihova vloga? 

in 

RV 5: Ali informatorji-svetovalci sodelujejo poleg informiranja in svetovanja vrstnikom 

tudi pri drugih delih programa vrstniškega informiranja in svetovanja? Kje sodelujejo in 

kako? 

 

Mladi I-S v programih vrstniškega informiranja in svetovanja nudijo pomoč in podporo 

svojim vrstnikom. Polona in Nina jim nudita pomoč osebno, Pia in Laura jim nudita pomoč 

preko različnih medijev (telefon, internet). Polona in Nina delata na terenu, kjer se njihovi 

uporabniki zadrţujejo, Pia in Laura nudita pomoč v kibernetskem prostoru in preko 

telefona. I-S počnejo različne stvari, ki so med drugim odvisne od uporabnikov, namena in 

cilja programa, v katerem delujejo. Namen vseh programov je nuditi mladim informacije, 

lahko podkrepljene s svetovanjem in drugimi oblikami pomoči (npr. z nudenjem prve 

pomoči), oz. jim nuditi svetovanje z informacijami. Intervjuvane osebe delajo v različnih 

programih pri različnih organizacijah in posledično se razlikuje tudi njihovo delo. Poleg 

tega nekateri programi vrstniškega informiranja in svetovanja delujejo v okviru 

prostovoljnega dela, drugi izvajalce za delo plačajo.  

 

Pia in Laura delata v programu TMM, kjer poleg informiranja nudita tudi svetovanje. 

Glede na njuno pripoved sklepam, da je program usmerjen bolj na svetovanje kot na 

informiranje, oz. da ga onidve tako dojemata. Laura večkrat omeni besedo svetovalec kot 

informator, enkrat omeni besedno zvezo »svetovalec in informator v eni osebi«, čeprav o 

informiranju skozi pogovor bolj malo pove. Iz tega sklepam, da se identificira s 

svetovalko. Nina in Polona delata na različnih programih na DrogArt-u, kjer informirata, 
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lahko tudi v kombinaciji s svetovanjem. Nina informira tudi na Lmit-u. Kljub temu, da pri 

svojem delu tudi svetujeta mladim, večinoma govorita o sebi kot o informatorki. Sklepam, 

da se identiteta I-S razvije glede na delo, ki ga preteţno opravljajo oz. glede na to, kamor je 

program bolj usmerjen. V tem kontekstu lahko govorimo o poklicni identiteti. Hozjan 

(2006: 126) vidi identiteto kot »neločljivo povezano s socialnimi interakcijami med ljudmi, 

z medsebojnimi pripisovanji, pričakovanji in vsakdanjimi dejavnostmi, v katerih 

posameznik oblikuje in doţivlja svojo ţivljenjsko zgodbo kot povezano in smiselno 

celoto«. Pri oblikovanju poklicne identitete pa imajo poleg poklicne skupine pomembno 

vlogo tudi interpersonalni procesi in kognitivne, emocionalne in motivacijske komponente 

identitete. Posamezniku omogočajo, da oblikuje identiteto preko razumevanja lastne vloge 

v poklicni  skupini, njenega odziva na posameznika in razumevanja njegovih lastnih 

sposobnosti (Hozjan 2006: 154). 

 

Ne glede na usmerjenost programov, I-S nudijo mladim prostor, kamor se lahko obrnejo po 

pomoč in po informacije. I-S imajo določen čas, ko so mladim na voljo za pomoč. Laura in 

Pia nudita pomoč preko telefona in spleta (Gmail, Facebook, Skype, Twitter), Nina in 

Polona pa osebno na terenu. Pia in Laura svetujeta mladim tako, da prideta na določeno 

lokacijo in »deţurata«, se pravi čakata na klic ali kontakt mladih. Večinoma svetujeta 

preko elektronske pošte, saj telefonskih klicev sprejemajo bolj malo. Problemi, o katerih 

svetujejo so »najstniški problemi«, za katera niso potrebna specifična strokovna znanja, 

kljub temu pa so osnovna znanja o določenih temah potrebna. V času deţuranja objavita 

novice na Facebook in na tak način tudi informirata. Polona in Nina sodelujeta pri različnih 

programih informiranja na DrogArtu, kjer je informiranje programov omejeno na področje 

drog in alkohola – se pravi, da gre za specialistično informiranje (Ţavbi, 2008). Polona kot 

informatorka deli letake in preventivni material (»party pack«) ter lepi plakate in listke za 

snifanje na stranišča v lokalih, na prireditvah elektronske glasbe in na gay zabavah. Ko 

dela na prireditvah elektronske glasbe, dela včasih poleg informiranja tudi kot 

informatorka s terensko ekipo informatorjev (terenska delavka), kjer poleg informiranja 

nudi tudi prvo pomoč v povezavi s prekomerno uporabo drog in alkohola. Tudi Nina dela 

kot terenska delavka, informira pa tudi na šolah in v dijaških domovih, kjer mladim nudi 

informacije o drogah in alkoholu. Pri delu si pomaga z igrico in drugim materialom 

(letaki), sedaj je začela informirati tudi v skupini. Tam informira mlade preko pogovora, 

skozi katerega z mladimi razbija mite in ozavešča o tem, kako zmanjšati negativne 

posledice uţivanja alkohola. Obe informatorki z delom skušata ozaveščati mlade o 
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odgovorni uporabi drog in alkohola ter skušata z informacijami zmanjšati morebitno 

škodo, ki nastane pri uporabi. Nina kot LMIT-ova informatorka nudi informacije mladim 

in jih usmerja, kam se lahko obrnejo glede na informacijo, ki jih zanima, ter jih poziva k 

naročanju na elektronske novice. Informacije, ki jim nudi so splošne. Pravi, da večinoma 

mlade zanimajo informacije glede študija v tujini in o moţnostih brezplačnega in aktivnega 

preţivljanja prostega časa. Z mobilno info točko se pojavlja na različnih lokacijah, kjer naj 

bi se zadrţevali mladi. Če mladi sami ne pristopijo do točke, kot informatorka pristopi do 

mladih in z njimi poskuša navezati stik, jim predstaviti program in jim ponuditi pomoč v 

zvezi z informacijami. Tudi z deljenjem letakov in drugih promocijskih materialov, ki so 

jih izpostavile vse informatorke, lahko I-S kaţe teţnjo po vzpostavitvi stika s potencialnimi 

uporabniki. Enostavni stik uporabniku sporoča, da mu je strokovnjak (oz. v našem primeru 

I-S) na voljo in da mu lahko nudi podporo in sočutje pri njegovih teţavah (McGuiness, 

1998). Poleg tega vzpostavitev stika predstavlja osnovo za vzpostavitev komunikacije, 

odnosa in zaupanja med I-S in uporabniki. Ravno na zaupanju temelji vsakršna pomoč I-S. 

Tudi Koboltova in Rapuš Pavel (2006) omenjata odnos in vzpostavitev osebnega in hkrati 

strokovnega polja z uporabnikom kot osnovni temelj delovanja v procesu interveniranja.  

 

Mladi, ki programe in mlade I-S ţe poznajo, njihov način dela sprejemajo in se nanje tudi 

obrnejo. Problem dela pa je (pre)majhen interes mladih za informacije in posledično 

dolgočasenje nekaterih I-S med »stanjem pripravljenosti«. Nina se v takem primeru trudi 

vzpostaviti stik z mladimi, pristopiti k njim in z njimi navezati komunikacijo. Pia si med 

čakanjem krajša čas na različne načine, npr. uči se za šolo in ukvarja se z otroki, ki pridejo 

na organizacijo, Laura se pa pogovarja s sodelavci iz programa in ji tako čas še prehitro 

mine. Manjši odziv mladih kot je pričakovan s strani I-S lahko predstavlja nevarnost upada 

motivacije, saj se pričakovanja ne skladajo z realnostjo dela, kar posledično pomeni, da 

nekatere potrebe niso zadovoljene. Pri tem je pomembno vprašanje kaj osebo bolj ţene k 

dejavnosti: notranje potrebe ali zunanji cilji (Kobal Grum in Musek, 2009).  

 

Vsi informatorji-svetovalci delajo v paru še z nekom. Na tak način si tudi I-S nudijo 

podporo in pomoč pri delu ter si lahko krajšajo čas v primeru manjšega odziva mladih.  

Delo I-S je tudi usmerjanje mladih. Mlade lahko usmerijo na drugo organizacijo, k 

drugemu I-S ali kam drugam, če jim sami ne znajo ali ne morejo pomagati. V programu 

informiranja v kombinaciji z nudenjem prve pomoči (DrogArt) informatorji morajo tudi 

presoditi, kdaj je situacija tako resna, da je potrebno poklicati na pomoč reševalno sluţbo. 
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I-S mlade lahko tudi usmerjajo k odgovornemu ravnanju in ţivljenju. Pri tem se 

intervjuvanke zavedajo odgovornosti svojega dela in tudi omejenosti kompetenc, znanja in 

sposobnosti, da bi znale pomagati v vsaki situaciji. Pia izpostavi omejenost pri delu poleg 

zaradi omejenega znanja, tudi zaradi njenega spola. Pravi, da fantje gledajo drugače na 

nekatere stvari in jih znajo razloţit z drugačne perspektive. Mladi I-S se morajo zavedati, 

da lahko pomagajo njihovim vrstnikom, niso pa v vlogi strokovnjaka in potrebno je paziti, 

da jih občutek odgovornosti ne potegne pregloboko v teţave drugih. Pri tem ima mentor 

pomembno vlogo, ki jih na to opozarja, jim pomaga pri refleksiji novo pridobljenih 

izkušenj, razvija razumevanje izkušenj in te izkušnje umešča v nove situacije (Mrgole, 

2003: 87). 

 

I-S nudijo mladim podporo v različnih kontekstih pomoči. Laura in Pia poudarjata pomen 

opore ter posluha pri problemu v primeru doţivljanja stiske. Pia poleg tega poudari pomen 

potrditve uporabnika. Nina in Polona nudita oporo mladim v primerih predoziranja z 

drogami ali alkoholom. I-S stremijo k razumevanju mladih pri njihovih problemih, hkrati 

pa jim na nevsiljiv način skušajo predstaviti realnost problema. Prav zaradi pristopa dela in 

pribliţno enake starosti z uporabniki in ţivljenja v podobnih okoliščinah, lahko bolj 

vplivajo na vedenje mladih kot odrasli. Mladostniki odrasle večkrat doţivljajo kot 

nedosledne, zato ne sprejemajo njihovih načel in vrednot (Bedernjak, 2008: 317). Praksa 

vrstniškega izobraţevanja je pokazala, da so informacije laţje posredovane mladim 

uporabnikom, zaradi podobnosti med I-S in uporabnikom. Podobnosti najdemo v 

podobnem ozadju in interesih na področjih kot so npr. okus za glasbo in priljubljenost 

slavnih, podobni rabi jezika, druţinskih temah in vlogah, ki jih igrajo (Peer Education, 

Training of Trainers Manual: 11). Podobnost v okusu za glasbo je definitivno velika v 

primeru intervjuvanih informatork iz DrogArta in njihovih uporabnikov. Zaradi podobnosti 

med I-S in mladimi uporabniki lahko pride hitreje do identifikacije. 

 

Delo I-S je odgovorno, saj so le-ti zadolţeni za podajanje objektivnih, pravih in aktualnih 

informacij, za kar potrebujejo tudi veliko znanja in določenih kompetenc. Pia doţivlja delo 

I-S kot sluţbo. Polona čuti odgovornost tudi pri nudenju prve pomoči uporabnikom, čeprav 

ni to namen samega informiranja. Vse I-S si prizadevajo k temu, da bi uporabnikom nudile 

čim bolj celostne informacije, kar kaţe tudi na njihov perfekcionizem, motivacijo in odnos 

do dela. 
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Grilova (2007) pravi, da mladi prostovoljci večinoma niso le v eni vlogi, temveč njihovo 

delo zahteva prevzemanje povprečno štirih različnih vlog. Tudi intervjuvane I-S se pri delu 

znajdejo v različnih vlogah. Poleg samega informiranja in svetovanja prostovoljci hodijo 

na sestanke, kjer se srečujejo tudi z ostalimi prostovoljci. Na sestankih debatirajo o delu ter 

si izmenjujejo izkušnje pri delu in pridobivajo nove informacije. Sestanke doţivljajo kot 

obliko druţenja s sodelavci, kjer razglabljajo tudi o novih idejah in moţnih izboljšavah 

dela. Pia, Laura in Polona omenjajo tudi hrano in pijačo ob druţenju in debatiranju, kar 

kaţe na sproščeno vzdušje v skupini. Polona poleg informiranja pride na organizacijo tudi 

z namenom priprave materiala za informiranje (npr. pakiranje paketov, ki jih delijo na 

terenu), ampak tega ne vidi le kot delo, temveč kot priloţnost za druţenje obenem. Tudi 

Kos (2007) v kurikulumu medvrstniškega svetovanja poudarja, da je neformalno, 

»samoiniciativno« druţenje pomemben del dela. Stranske oblike sodelovanja pri 

programih vidim tudi sama ne samo kot dodatno delo, temveč tudi kot priloţnost za 

druţenje, ki je zelo pomembno v obdobju mladostništva. Programi, ki posvečajo pozornost 

ustvarjanju skupinskega duha in vzdrţevanju dobrega počutja med člani skupine, imajo 

večjo moţnost za udeleţbo in uspeh (Mrgole, 2008: 36). Pri tem so mladim pomembna 

srečanja, ki niso povezana z delom, ampak so namensko postavljena z namenom druţenja 

med I-S. Laura kot tako omenja npr. praznovanje novega leta in pustovanje.  

 

Prostovoljci lahko skoraj povsod soodločajo o načinu izvajanja dejavnosti, pogosto tudi o 

vsebini dela, redkeje pa sodelujejo pri odločanju o delitvi dela med sodelavci ali izbiri 

sodelavcev (Gril, 2007: 20). Vse intervjuvane I-S sodelujejo pri sprotnih evalvacijah 

programa s podajanjem mnenj in idej za izboljšave programa. Pri tem lahko govorimo o 

soudeleţenosti mladih pri razvoju programa in o »pravi« participaciji, kot jo vidi Hart 

(1992). Raven soudeleţbe je močno povezana s hierarhijo odnosa, moči in spoštovanja, ki 

se vzpostavi med udeleţenci. O »pravi« participaciji mladih govorimo šele, ko se 

mladostnike in njihove ideje spoštuje kot ideje avtonomnih sodelavcev s stalno omogočeno 

moţnostjo podpore, usmerjanja in supervizije (Ţavbi in Vipavc Brvar, 2004: 23). Vse 

intervjuvanke pri delu čutijo podporo, bodisi mentorja, sodelavcev, organizacije, prijateljev 

in druţine. Vse tudi pravijo, da jih mentor oz. vodja projekta usmerja, jim je na voljo in so 

z njim zadovoljne. Mrgole (2003: 74) pravi, da četudi je vedenje ljudi načrtovano in 

organizirano, ostajajo medsebojni odnosi ključno merilo zadovoljstva ljudi pri delu in 

merilo motiviranosti ter dobrega počutja v vseh situacijah druţbenega ţivljenja. 

 



68 

 

Poleg dela I-S mladi prisostvujejo tudi pri drugih delih programa. Pia in Laura imata kot 

prostovoljki na TMM poleg informiranja in svetovanja še dodatno vlogo in odgovornost 

pri razvijanju programa: dajeta in v skupini I-S debatirata o novih idejah za promocijo in 

predstavitev programa, tudi sodelujeta pri predstavitvi programa na npr. stojnicah, obe 

povesta, da sedaj pripravljajo tudi spletno stran. Program razvijajo v skupini, kjer 

sodelujejo tudi z ostalimi I-S ter z mentoricama. Kos (2006) in Mrgole (2003: 58) menita, 

da medvrstniško sodelovanje pripomore k izboljšanju kakovosti posameznikovih 

vsakdanjih ţivljenjskih situacij in problemov. Mrgole (prav tam) pri tem dodaja, da bi 

morali biti programi neformalnega dela z mladimi orientirani k pridobivanju znanj in 

spretnosti, ki izhajajo iz posredovanja načel »učenje vse ţivljenje« (lifelong learning) in 

»učenje iz ţivljenja za ţivljenje« (learning by doing). Pia in Laura sta prisostvovali pri 

razvoju programa od njegove ponovne obuditve, zato tudi program čutita kot svojega in se 

z njim identificirata. Identifikacijo s programom opazim tudi pri Poloni, saj deluje na 

prizoriščih elektronske glasbe, katerih obiskovalka je tudi sama. Poleg tega se jo napačne 

informacije mladih v zvezi z organizacijo čustveno dotaknejo in se čuti dolţna razloţiti 

ljudem nasprotno. Pri tem jo moti, če si o njej mislijo, da podpira drogo. Pomembno se ji 

zdi, kakšen ugled ima v druţbi. 

 

Pred začetkom dela se I-S tudi usposabljajo, tekom leta pa dodatno izpopolnjujejo svoje 

znanje. Pia in Laura sta se preko udeleţbe na mladinski izmenjavi srečala z mladimi, ki 

opravljajo podobno delo. Tako sta videli tudi dobre prakse iz tujine. Pia se je udeleţila tudi 

okrogle mize na temo Facebook-a, ki je aktualna za mlade in za program TMM, saj pri 

delu uporabljajo tudi Facebook. Širok spekter znanj lahko mladim predstavlja naloţbo za 

prihodnost, po drugi strani pa pomeni preventivo pred pasivnostjo in nezaposlenostjo. Z 

razvijanjem kompetenc hkrati mladi raziskujejo svoje sposobnosti in odkrivajo nove 

moţnosti, ki se jim ponujajo (Pucelj Lukan, 2009: 31). 

9.2 Znanja in kompetence 

RV 4: Katere kompetence in znanja pridobijo vrstniški informatorji-svetovalci v programu 

vrstniškega informiranja in svetovanja? Ali se pridobljena znanja in kompetence 

uporabljajo tudi v njihovem vsakdanjem ţivljenju in kako? 

 

Grilova (2007: 35) skozi prikaz aktualnega stanja in problemov na področju prostovoljnega 

dela pri nas ugotavlja, da se v večini organizacij (70-80 %) prostovoljci izobraţujejo preko 
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medsebojne izmenjave izkušenj, mentorskega vodenja, povratnih informacij o delu ter na 

začetnem usposabljanju. Našteto velja tudi za intervjuvane I-S, čeprav vse ne izvajajo dela 

v okviru prostovoljnega dela. Vse intervjuvanke so pridobile nova znanja v programu, med 

drugim tudi preko začetnega oz. uvodnega usposabljanja. Najpogostejša zahteva 

organizacij do prostovoljcev je udeleţba na uvodnem usposabljanju (Gril, 2007), s katerih 

sklepam, da hočejo mladim podati osnovna znanja, ki so potrebna za njihovo delo in jim ga 

tako tudi olajšajo. Nekatere organizacije pa nudijo izobraţevanja večkrat letno, največkrat 

v obliki mesečnih srečanj (prav tam). Polona in Nina sta skozi začetno usposabljanje in 

skozi delo pridobili specifično znanje na področju drog, saj je tudi organizacija DrogArt, 

pri kateri delata, usmerjena v zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog med mladimi. 

Polona med intervjujem večkrat razlaga stvari, ki se jih je naučila pri programu. Pozna 

tematiko drog ter zna nuditi prvo pomoč ob preveliki uporabi drog. Znanje tudi povezuje z 

znanjem prve pomoči, ki se ga je naučila na študiju medicine. Polona omenja tudi 

pridobljeno znanje s področja preventive spolno prenosljivih bolezni, Nina pa s področja 

alkohola. Nina je na usposabljanju za delo I-S na Lmit-u pridobila tudi osnovna teoretična 

znanja o informiranju, vrstniški pomoči ter o organizacijah, ki sodelujejo v programu. 

Znanje, ki sta ga dobili Laura in Pia je bolj široko in manj specifično. Pridobili sta ga skozi 

celoten razvoj programa pri katerem sta sodelovali, ne samo iz začetnega usposabljanja. 

Pridobili sta znanje povezano s teţavami, v katerih se znajdejo mladi v obdobju 

odraščanja. Omenili sta droge in alkohol, ljubezen in spolnost, teţave v šoli in nasilje. 

Pridobili sta znanje o tem, kako svetovati, kar se jima zdi zelo pomembno za delo z 

uporabniki in odgovorno do uporabnikov.  

 

Znanje svetovanja oz. »strokovnega« podajanja informacij in pomoči izpostavijo vse 

intervjuvanke. Pri tem kot pomembno izpostavijo objektivnost pri podajanju podatkov in 

to, da mladim ne vsiljujejo mnenja, ne moralizirajo, temveč jim predstavijo problem čim 

bolj široko. Z moraliziranjem, posmehovanjem, negativnim vrednotenjem, nespoštovanjem 

ipd. zapravimo pri uporabnikih zaupanje (Polak, 2007: 29), brez tega pa delo I-S nima več 

smisla. Kot pomembna kompetenca svetovanja je tudi sposobnost preintepretacije, s 

pomočjo katere lahko vidi posameznik stvari v drugačni luči. Če se teţava osvetli še z 

druge plati, pogosto izgine (Krajnčan in Bajţelj, 2008: 59). Preintepretacijo vidim npr. pri 

Poloni, ko uporabniku poleg ţelene informacije o pozitivnih učinkih neke substance, 

predstavi tudi negativne, in tako obstaja verjetnost, da posameznik začne o neki stvari 

drugače razmišljati. Tudi Pia omeni, da uporabnikom povedo, da se najdejo rešitve pri 
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teţavah in jih tudi usmerjajo k njim. Kljub pomoči uporabniku prepustijo, da odločitev za 

svoja dejanja sprejme sam. Tudi tukaj se kaţe pomembna kompetenca I-S, da ne veţejo 

probleme drugih nase, ampak ohranjajo do njih potrebno distanco. Na to je pokazala Nina, 

ko je imela na terenskem delu primer, ko je vinjen uporabnik zavrnil njeno pomoč, ampak 

se zaradi tega ni slabo počutila ali se pretirano sekirala. Še vedno pa ga je ona in ostala 

ekipa opazovala, če je z njim vse vredu. 

 

Poleg usposabljanja in dodatnih izobraţevanj, preko katerih intervjuvanke pridobivajo 

znanja, so najpogostejši vir informacij mladih prostovoljcev osebne izkušnje, ki si jih 

izmenjujejo z drugimi prostovoljci (Gril, 2007: 37). Poleg deljenja izkušenj povezanih z 

delom, si delijo tudi izkušnje iz osebnega ţivljenja, za kar je potrebna visoka stopnja 

zaupanja v skupini. Medsebojno zaupanje se razvija s sprejemanjem misli, čustev in reakcij 

drugega, kateremu tudi nudimo podporo in sodelovanje (Lamovec, 1994, v Polak, 2007: 

27). Poleg zaupanja v skupini I-S, je za delo pomembno tudi zaupanje s strani 

uporabnikov. Grilova (2007: 37) pravi, da se prostovoljci pogosto učijo tudi na podlagi 

povratnih informacij o opravljenem delu, ki jih dobijo v svoji organizaciji. Nina v sklopu 

plačanega dela kot I-S dobi povratne informacije na sestankih, ki ji omogočajo refleksijo in 

ji pomagajo pri izboljšanju njenega dela. Pia kot prostovoljka dobi povratne informacije 

mentorjev pri svetovanju preko elektronske pošte, pri tem ji je pomembno, da od 

mentorjev dobi potrditev. V tveganih situacijah je potrditev tista, ki osebo pomiri in ji da 

občutek sigurnosti.  

 

Pia in Laura sta sodelovali pri razvoju programa TMM od njene ponovne obuditve. 

Predvsem Laura veliko govori o razvoju in izpostavi, da jo je program osebnostno 

izoblikoval in ji razširil obzorja, saj se je tu srečala s temami, ki ji prej še niso bile 

poznane. Tudi Pia ima sedaj širši pogled na probleme. Bedernjak (2008: 317) pravi, da se 

mladi zavedajo procesa svoje rasti in razvoja s soočanjem z vrstniki in prijatelji. Samo tako 

pride mladostnik do novih spoznanj, da je drugačen, kot je bil v otroštvu, hkrati pa čuti, da 

je na poti v odraslost, s katero se še ne more v polnosti soočiti. Razvoj programa TMM sta 

intervjuvanki doţivljali poleg dela tudi kot obliko druţenja, kjer so v skupini debatirale o 

problemih in si tako širile obzorja in razvijale kritično mišljenje, se naučile sprejemati 

različna mnenja in videti več moţnosti ob nekem problemu. Skozi debato so si delile tudi 

osebne izkušnje in se učile ena od druge. Preko deljenja izkušenj so spoznavale različne 

probleme, kar je prispevalo k boljšemu razumevanju problemov in svetovanju. Laura in Pia 
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omenita, da več izkušenj kot imaš, laţje svetuješ. Laura omeni, da je skozi debate v skupini 

I-S spoznavala tudi sebe in svoje probleme. Kristančičeva (1995: 12) pravi, da poznavanje 

osebnih teţav ne pomaga le k učinkovitemu ţivljenju, ampak je zelo pomembno tudi pri 

tehniki svetovanja in interakciji z drugimi. Čeprav pri vrstniškem svetovanju ne moremo 

govoriti o profesionalnem svetovanju, lahko ugotovitve Kristančičeve posplošimo tudi na 

vrstniško svetovanje. 

 

Pia in Laura sta skozi izkušnjo razvoja programa v timu pridobili kompetenco delovanja v 

timu, prilagajanja, usklajevanja mnenj in izkušnjo skupnega načrtovanja dela. Polakova 

(2007: 65) razvršča spretnosti timskega dela v tri sklope, in sicer: 

 spretnosti sporazumevanja, ki naj bi bile širše od komunikacijskih spretnosti in ki 

vključujejo spretnost debatiranja, diskutiranja in dialoga.  

 Spretnosti aktivnega sodelovanja (npr. iniciativnost, energičnost, organiziranost, 

skrb za odnose, dovzetnost za spremembe in za novo učenje) 

 Spretnosti reševanja problemov, medosebne spretnosti in spretnosti, povezane z 

nalogami tima.  

 

Posameznikom prostovoljno delo, v okviru katerega načeloma tudi poteka vrstniško 

informiranje in svetovanje, omogoča profesionalni razvoj s pridobivanjem izkušenj na 

posameznem delovnem področju (Gril, 2007). To potrjujejo tudi intervjuvanke, saj se z 

izkušnjami tudi same počutijo bolj kompetentne za delo: Nini ni problem pristopiti do 

mladih in vzpostaviti stik z njimi, Laura se počuti kompetentna pri svetovanju preko 

elektronske pošte, Polona se uči preko poslušanja izkušenj drugih in videnja primerov na 

terenu ter tako postaja bolj kompetentna za pomoč, Pia zna pri svetovanju biti objektivna 

in zna pri svetovanju usmerjati mlade. Posameznik išče v sebi lastnosti, ki mu omogočajo  

boljšo realizacijo poklicne dejavnosti ter hkrati preko kognitivne, emocionalne in 

motivacijske komponente dobiva povratno informacijo o lastni identiteti od ostalih članov 

poklicne skupine in drugih ljudi (Hausser v Hozjan 2006: 158). Z znanjem in 

kompetencami raste tudi motivacija in samozavest I-S, ki je pomembna tudi v vsakdanjem 

ţivljenju. Nina delo I-S na Lmit-u opravlja preko študentske napotnice. Muršak (2006: 19) 

pravi, da se preko študentskega dela pred zaposlitvijo oblikuje poklicna identiteta, ki lajša 

prehod k redni zaposlitvi in prispeva k večjemu naboru kompetenc. Tudi Nina je 

prepričana, da ji bodo kompetence koristile pri iskanju sluţbe v prihodnosti, ter da bo delo 
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I-S postalo dobra referenca pri iskanju sluţbe. Kompetence so pomembne za uspešno in 

učinkovito delovanje pri opravljanju dela I-S, pri iskanju zaposlitve in v ţivljenju nasploh. 

Nekatere kompetence, ki so jih intervjuvanke dobile skozi delo I-S so specifične in teţje 

prenosljive v vsakdanje ţivljenje. V mislih imam specifična znanja s področja drog in 

nudenje prve pomoči pri predoziranju, toda jih Polona in Nina kljub temu uporabljata. 

Polona znanje uporabi v zasebnem ţivljenju, ko se udeleţi zabav, kjer vidi mlade, ki so 

predozirali in jim skuša pomagati. To kaţe tudi na njeno identifikacijo s sceno elektronske 

glasbe in z informatorko DrogArta, kjer hoče, da je za uporabnike poskrbljeno. 

Posameznikova stopnja pripadnosti poklicni skupini se bo razvijala skladno z občutji o 

pomembnosti njegovega dela, osebnih značilnosti, motiva pripadnosti in pozitivnih 

izkušenj (Meyer in Allen, v Hozjan 2006: 145). Za informacije v povezavi z drogami jo 

sprašujejo tudi prijatelji. Tudi Nino kličejo prijatelji po telefonu, ko ne vedo kako pomagati 

prijateljem zaradi predoziranja. Ţe preden se je pridruţila DrogArtu je pomagala osebam, 

ki so predozirale na zabavah in to počne še naprej tudi, ko gre sama na zabavo. Pia in 

Laura sta pridobili kompetence s področja svetovanja, ki jih uporabljata v vsakdanjem 

ţivljenju pri pogovoru in dajanju nasvetov prijateljem. Pravita, da na probleme sedaj 

gledata širše in jim to pomaga tudi pri svojih teţavah. Laura namerava naslednje leto voditi 

birmanske skupine, v katerih se bodo pogovarjali o »najstniških problemih«; teme vidi 

podobne tistim, o katerih se pogovarja v skupini I-S. Upam si trditi, da ji bo znanje 

pridobljeno v skupini I-S pomagalo pri vodenju delavnic v ţupniji. 

 

Vse intervjuvanke so si z delom pridobile tudi kompetence dela z ljudmi (komunikacija, 

vzpostavitev stika, razumevanje, puščanje odgovornosti posameznikom itd.), ki jih lahko 

prenesejo v vsakdanje ţivljenje.  

9.3 Motivacija 

RV 2: Kaj vrstniške informatorje-svetovalce motivira za opravljanje dela vrstniškega 

informatorja-svetovalca? 

 

Vsaka starostna skupina mladostnikov ima svoje potrebe, svojo kulturo zabave, mode, 

idolov, stilne navade, svoje pomembne teme, svoje razvojne naloge, izzive v ţivljenju itd. 

iz razvojnih potreb vsake skupine izhajajo spontani vzgibi, ki morajo biti zadovoljeni in so 

podlaga motiviranosti mladih za sodelovanje v določeni ponujeni aktivnosti (Mrgole, 

2008: 33). Motivacija je širok pojem, ki se za opravljanje dela razlikuje od posameznika do 
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posameznika. Kljub temu pri vseh intervjuvankah najdem naslednje skupne motive za 

opravljanje dela I-S: osebno zadovoljstvo pri delu, opravljanje prostovoljnega oz. druţbeno 

koristnega dela, pridobivanje novih znanj, širjenje obzorij, občutek koristnosti. Pri tem 

ţelim poudariti, da se motivi skozi čas dela spreminjajo. Navadno se začetna motivacija 

razlikuje od motivacije, ki nastopi med delom.  

 

Začetna motivacija Nine in Polone je bila jasno določena in sicer zanimanje za tematiko 

drog, postati del ekipe DrogArta in nuditi mladim prvo pomoč na zabavah. Gre za notranjo 

motivacijo. Obe sta obiskovalki zabav elektronske glasbe in sta ţe prej videli ekipo na 

terenu. Iz tega sklepam, da sta temu delu naklonjeni in sta ţe prej pozitivno vrednotili delo 

terenske ekipe na zabavah elektronske glasbe. Pri ţelji, da postaneta del ekipe, ju je gnala 

skrb za sceno elektronskih zabav, s katero se identificirata, saj sta tudi oni obiskovalki 

zabav. Obe omenjata tudi usklajevanje zabave in dela. Začetna motivacija Laure in Pie pa 

je bila predvsem ţelja po pomoči sovrstnikom. K delu I-S sta pristopili poskusno. Obe je 

motiviralo pri delu sproščeno vzdušje v skupini in druţenje. Laura poleg tega delo I-S vidi 

kot preţivljanje prostega časa in druţenje s prijateljico, s katero se je pridruţila. Renerjeva 

(2002: 99) v raziskavi Mladina 2000 pravi, da mladim zmanjkuje moči za vzpostavljanje 

»resničnih prijateljstev« kot močnih odnosov: ker so pod pritiskom različnih obremenitev, 

so prisiljeni z varčevanjem energije in časa. Mislim, da je Laura, ki je aktivna na različnih 

področjih, v tem primeru zdruţila interese in tako privarčevala s časom in energijo. 

 

Vse intervjuvanke razen Polone omenijo, da so se k programu priključile z osebo, ki so jo 

ţe prej poznale. Pia omeni, da bi brez sošolke potrebovala sama več poguma, Laura prihod 

s sošolko vidi kot oporo pri iskanju organizacije in priloţnost za druţenje pri opravljanju 

skupne dejavnosti. Nina se je k obema programoma informiranja priključila še z nekom. 

Intervjuvankam je podpora ob vstopu v neznano bila pomembna, ne izključujem moţnosti, 

da jim je predstavljala zunanjo motivacijo ob vstopu v program. Občutek sem imela, da 

niso bile vse intervjuvanke dovolj samomotivirane, da bi pristopile k programu tudi same. 

S tem se še enkrat potrdi, da so vrstniki v obdobju mladostništva pomembni, bolj kot v 

kakršnem koli drugem razvojnem obdobju. V prijateljskih odnosih adolescent dobiva 

samopotrditve, razrešuje čustvene konflikte, se uči strategij samorazkrivanja, zaupanja, 

vzajemnosti, vţivljanja v drugega (Ule, 2008: 93). Za prijatelje si adolescenti običajno 

izbirajo vrstnike, ki so jim podobni po interesih, stališčih, hotenjih, načinu preţivljanja 

prostega časa. Skozi druţenje in pridobivanje skupnih izkušenj pa si prijatelji postajajo še 
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bolj podobni (prav tam: 94). Vrstnike vidim tudi kot zunanje motivatorje, ki podpirajo delo 

intervjuvank. Polona omeni, da so prijatelji navdušeni nad tem kar dela in se tudi sami 

zanimajo za priključitev k delu I-S. Delo, ki ga opravlja, predstavlja prijateljem določeno 

vrednoto, ki jo podpirajo. Tudi Pia se dobro počuti, ko jo prijatelji sprašujejo o njenem 

delu, čeprav jim prostovoljno delo ne predstavlja vrednote. Ravno tako Nina pri delu 

dobiva potrditve pomembnih drugih in se pri tem dobro počuti ko sliši, da je delo in način 

dela ustrezno zanjo. 

 

Nini je pri obeh organizacijah pomembno tudi plačilo dejavnosti. Gre za zunanjo 

motivacijo, ki predstavlja del motivacije pri delu, zagotovo pa ta ne zadostuje za delo. 

Menim, da na ta način zdruţuje prijetno s koristnim v smislu, da izkušnjo in delo doţivlja 

kot prijetno, korist pa ji poleg znanja in kompetenc predstavlja tudi zasluţen denar. Nini je 

pomembno, da preizkuša sebe in svoje sposobnosti pri delu z mladimi, kar bo kot 

psihologinja mogoče delala tudi v prihodnosti. Grilova (2007: 69) govori o tem, da starejši 

mladostniki pogosteje izkoriščajo moţnost preverjanja poklicne vloge. Nina in Polona sta 

tudi omenili, da jim bodo znanja in kompetence pridobljene z delom I-S pomagale v 

bodoče pri iskanju zaposlitve.  

 

Zunanja motivacija, ki jo omenjajo vse intervjuvanke, je zadovoljstvo uporabnikov, ki je 

pogojeno z zadovoljstvom njih samih in doţivljanju pozitivnih čustev pri delu. Emocije 

spadajo med notranje motive (Kobal Grum in Musek, 2009: 30), pri vsem delu pa je 

pomembno, da zunanja motivacija preraste v notranjo, oz. da je ob njej prisotna tudi 

notranja motivacija. Notranjo motivacijo McMenniman (1989, v Kobal, Kolenc, Lebarič in 

Ţalec, 2004: 63) definira kot »… ţelja po učenju zaradi ţelje same« in jo povezuje s 

prirojeno radovednostjo v zvezi z neznanim. Pri Lauri je bila deloma ta radovednost 

prisotna, ko se je k programu priključila. 

 

Gril (2007: 65) omenja, da s starostjo narašča pogostost odločitev za prostovoljno delo 

poleg zaradi ţelja po preverjanju poklicnih moţnosti, tudi zaradi potrebe po pripadnosti in 

aktivnem prispevanju k boljši druţbi. Intervjuvanke v svoje delo verjamejo. Verjamejo, da 

kar delajo je dobro za uporabnike in tudi za njih. V delu vidijo določeno vrednost za 

uporabnike, kar jih pri delu tudi ţene. Vse intervjuvanke tako izpostavijo dobre lastnosti 

programa za uporabnike, s tem pa je povezano tudi to, da one same opravljajo dobro delo 

in sebe in svoje delo potrjujejo. Če ima poklic visok poloţaj in ugled v druţbi, bo proces 
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identifikacije motivacijsko učinkovitejši. Enostavnejša je identifikacija posameznika s 

poklicem, hitrejše bo poistovetenje s svojo bodočo vlogo in pripadnost poklicni skupini, 

kar mobilizira lastno udejstvovanje in uspešnost (Šporer v Hozjan 2006: 148). Pri 

naštevanju pomembnih kompetenc in lastnosti pri delu I-S za uporabnike izpostavijo tisto, 

kar hočejo same pridobiti. Tako Pia izpostavi, da uporabniki potrebujejo potrditev v 

teţavah, potrditve potrebuje tudi sama. Izpostavljajo tudi tisto, kar same lahko nudijo 

uporabnikom: Laura izpostavi komunikacijske veščine informatorja, katere ima sama in se 

s tem potrjuje, Polona in Laura dobivata potrditve o tem, da sta dobri osebi in opravljata 

dobro delo, ki predvsem Lauri, predstavlja tudi pomembno vrednoto. Pozitivne izkušnje 

oz. doţivljanje uspeha pri dejavnosti so najmočnejše in najtrajnejše determinante 

samoučinkovitosti (Bandura, 1977, 1986, v Frlec, 2008: 133). Svoje delo opravljajo 

skladno tudi z vrednotami, kot so npr. prostovoljno delo, pomoč drugim, druţbeno koristno 

delo, aktivno preţivljanje prostega časa itd. Vrednote ne sproţijo zaţelenega obnašanja 

same po sebi, temveč takrat, kadar smo notranje trdno odločeni, da se bomo ravnali po njih 

(Kobal Grum in Musek, 2009: 243). Polona tako deluje v skladu z njenimi vrednotami, ko 

hodi na gverilo v klube, ki ne podpirajo organizacije in se na ta način bori za zmanjševanje 

škode in pomoč obiskovalcem elektronske glasbe, saj je tudi sama obiskovalka takih 

zabav. Gverila v tem kontekstu pomeni obiskovanje lokalov, ki ne podpirajo organizacije, 

in izvajanje akcij, ki bodo pripomogle k doseganju cilja organizacije, pri DrogArtu je to 

zmanjševanje škode na področju uporabe drog mladih. Pri opravljanju dela I-S pa jih 

demotivira neodzivnost mladih kot njihove cilje skupine oz. neresnost jemanja dela I-S. Na 

tak način I-S ne morajo pokazati svojega znanja in se potrditi, v primeru, da jih uporabniki 

ne jemljejo resno pa tudi ne delujejo v skladu z vrednotami, ki so jim pomembne. 

Izpolnjenost vrednot je pomemben dejavnik našega psihičnega blagostanja in zdravja 

(Kobal Grum in Musek, 2009: 242).  

 

Pomemben dejavnik, ki prispeva k motivaciji prostovoljcev je način dela v organizaciji in 

medsebojni odnosi med sodelavci. Le-ti lahko, kljub osebnemu zadovoljstvu s samim 

delom, bistveno povečajo ali pa zmanjšajo motiviranost za nadaljnje delo (Gril, 2007: 84). 

Predvsem pri Pii in Lauri sem opazila, da jih pri delu motivira druţenje s sovrstniki na 

programu, sproščeno vzdušje v skupini ter debatiranje tudi o stvareh izven dela I-S. Mrgole 

(2007: 36) pravi, da je druţenje z vrstniki pri mladih med najpomembnejšimi potrebami. 

Tako sta prisotnost vrstnikov in vključenost v vrstniške skupine med glavnimi razlogi, ki 

določajo izbiro aktivnosti mladih v prostem času. Vse intervjuvanke za delo motivira tudi 
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spoznavanje novih ljudi, ki so jim na nek način podobni. Pia in Laura izpostavita 

pomembnost poznavanja članov skupine med sabo za laţje delo v timu. Pri tem mislita 

predvsem na klepet in druţenje brez dodatnih obveznosti. Druţenje in zabavno vzdušje pri 

delu je pomembno tudi Poloni. Polona večkrat omenja, da je delo zabavno. Nina in Polona 

vidita delo kot zdruţevanje zabave v smislu zabave elektronske glasbe in dela samega.  

 

Ne glede na spekter motivatorjev pri delu I-S se mi zdi pomembno, da so izvajalci pri 

svojem delu zadovoljni in da se pri delu samoizpopolnjujejo. Pri tem opozarjam na 

čustveni vidik motivacije, saj imajo čustva sama po sebi motivacijsko funkcijo, spodbujajo 

vedenje ter ga usmerjajo (Kobal Grum in Musek, 2009: 19). Intervjuvanke so opisovale 

pozitivna čustva ob svojem delu, zadovoljstvo, dobro počutje, občutke kompetentnosti. 

Dobro počutje in zadovoljstvo so potrdile tudi s tem, ko so rekle, da nameravajo sodelovati 

pri programu tudi v bodoče. Pri tem je Lauri še posebej pomembno to, da se program 

prilagaja potrebam in zmoţnostim I-S. Mrgole (2003: 75) med splošno sprejeta merila, ki 

jih ljudje cenimo kot zagotovila dobrega počutja v medsebojnih odnosih in sodijo v polje 

etike šteje poštenost, doslednost, pravičnost, zagotavljanje svobode, drugačnosti, 

avtonomnosti drugega itd. Tudi Nina in Polona omenita, da se pri delu izmenjujejo in da se 

pri terenskem delu včasih prijavi preveč zainteresiranih in da vsak pride enkrat na vrsto. 
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9.4 Pridobitve 

RV 3: Kaj vrstniški informatorji-svetovalci pridobijo s svojim delom v programu?  

 

Mrgole (2003: 58) pravi, da je sodelovanje v projektih, ki se navezujejo na neformalne 

izkušnje vsakdanjega ţivljenja, mladim omogoča pridobivanje ţivljenjsko pomembnih 

izkušenj in spretnosti, ki jih sicer drugje ne bi pridobili. Poleg znanja in kompetenc, ki jih 

mladi pridobijo skozi delo I-S (glej odgovor na raziskovalno vprašanje št. 4), lahko mladi 

širijo svoja znanja in obzorja tudi v tujini. Nekatere organizacije imajo razvito mednarodno 

sodelovanje z Evropskimi organizacijami in mladim I-S omogočajo izmenjave v tujino. 

Mobilnost spodbuja tudi Evropska unija, ki z izmenjavami prispeva k ciljem evropskega 

sodelovanja na področju mladine. Laura in Pia sta se udeleţili izmenjave, kjer sta videli 

primere dobrih praks iz tujine in spoznale kako drugi delajo na področju vrstniške pomoči. 

Flere in Tavčar Krajnc (2011: 119) govorita o izmenjavi v smislu opravljanja dela študija v 

tujini, ki je lahko zelo pomembno kot ţivljenjska izkušnja, v smislu medkulturnih izkušenj 

in izpopolnjevanja tujih jezikov, prav tako lahko poveča tudi kakovost izobraţevanja. 

Menim, da tudi krajše izmenjave lahko prinesejo podobne izkušnje in tako prispevajo k 

izpopolnjevanju tujih jezikov in medkulturnih izkušenj. 

 

Z delom I-S spoznavajo tudi druge organizacije v Sloveniji, ki delajo na področju 

socialnega varstva in lahko črpajo ideje pri delu iz njihovih dobre prakse. Laura je omenila, 

da so pri vzpostavljanju programa preizkusili klic na organizaciji, ki deluje na podobnem 

principu kot njihov program., Pia in Laura omenjata knjigo s podatki društev in 

organizacij, s katero si pomagajo pri usmerjanju uporabnikov. Nina dobro pozna društva, 

ki sodelujejo v mreţi L'MIT, iz katere tudi izhaja program. Poznavanje drugih društev je 

pomembno v vsakdanjem ţivljenju da oseba tudi sama ve, kam se lahko obrne po pomoč v 

stiski.  

 

I-S načeloma delajo v paru, na sestankih se srečujejo še z ostalimi sodelavci, kjer se 

vzpostavlja občutek pripadnosti neki določeni skupini. Vključevanje posameznika v 

določeno socialno skupino namreč omogoči proces identifikacije z njo, kar pomeni, da 

posameznik prevzema za skupino značilne vrednote, prepričanja, način razumevanja 

svojega okolja in specifične prakse (Gril, 2007: 6). Identifikacija s skupino sodelavcev in 

programom je izrazita pri Poloni in Lauri. Laura večkrat uporablja besedo »naš« v 
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opisovanju programa, Polona pa povezuje sebe z organizacijo. Poklicna skupina vpliva na 

posameznikovo poklicno identiteto z oblikovanjem poklicne kulture, z določanjem 

njegovega poloţaja v skupini in s percepcijo posameznika o lastnem poloţaju v skupini 

(Hozjan 2006: 143). 

 

Preko dela v skupini se širijo tudi socialne mreţe in socialni kapital posameznika. 

Bourdieu (2004) socialni kapital opredeli kot številčnost in pomembnost povezav med 

ljudmi, s katerimi si posameznik lahko izboljša svoj druţbeni poloţaj. Renerjeva (2002: 

102) pravi, da medosebne intimne vezi, med njimi tudi prijateljske, predstavljajo izredno 

pomemben del socialnega kapitala in kakovost teh vezi odločujoče vpliva na potek 

procesov socialne integracije, reprodukcije in identitetnih zgradb. S širjenjem kroga ljudi 

se širi tudi obseg potencialnih virov posameznika, saj se preko socialnih mreţ pretakajo 

številne koristne informacije, ki lahko posamezniku svetujejo ali ga opozarjajo na 

prihajajoče potencialne krize in priloţnosti. 

 

Znanje, kompetence, občutki uspešnosti in učinkovitosti pri delu I-S prispevajo k večji 

samozavesti posameznika in k pozitivni samopodobi. Številne študije potrjujejo 

povezanost med prostovoljnimi dejavnostmi in pozitivnim razvojem mladostnikov (za 

pregled gl. Balsano, 2005, v Kirbiš in Flere, 2011: 219). Vse intervjuvanke skozi delo I-S 

pridobivajo izkušnje tako pri delu z uporabniki, s sodelavci, mentorji in pri delu samem, 

katere jih tudi oblikujejo kot osebnosti. Pri tem je pomembno, da svoje izkušnje in delo 

tudi reflektirajo. Intervjuvanke reflektirajo svoje delo v skupinah s sodelavci. Refleksija 

pomeni razmišljanje, spoznavanje in posledično spreminjanje lastnega delovanja v 

strokovnem delu (Klemenčič, 2006: 159). Čeprav vrstniški I-S niso strokovnjaki, je 

refleksija zaradi narave dela vseeno pomembna, da se med drugim tudi zavedajo lastnih 

meja pri svojem delu in znotraj teh omejitev skušajo delo izboljšati. 

 

V programih vrstniške pomoči imajo načeloma mladi moţnost participirati v različnih 

delih programa. Bajţelj (2008: 10) omenja povezanost participacije mladostnikov z 

moţnostjo lastne samoprezentacije, z razvijanjem socialnih kompetenc in odgovornosti za 

lastno ţivljenje. O tem pričajo izsledki nekaterih raziskav, ki so jih izvedli med otroki in 

mladostniki v institucionalni oskrbi. Menim, da ugotovitve lahko prenesemo tudi na 

participacijo mladostnikov na splošno. Lauri in Pii je participacija v razvoju programa 

prinesla v ţivljenju pomembno izkušnjo, kjer sta imeli moţnost videti in doţiveti koliko 
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dela je potrebno vloţiti v razvoj programa, koliko usklajevanj in časa je za to potrebnega. 

Pri tem sta si tudi okrepile kompetence dela v skupini in sposobnost načrtovanja programa. 

Kristančičeva (2007: 114) vidi skupno določanje nalog, opravljanje obveznosti, urejanje in 

preverjanje rezultatov kot glavno sredstvo za dosego dejavnosti in oblikovanje programa v 

demokratičnem sodelovanju skupine. Mrgole (2008: 34) pravi, da programi, ki prek 

svojega delovanja omogočajo soočanje z izkušnjami socialnih odnosov, kjer mladi lahko 

preizkušajo svoje veščine, imajo zanje velik pomen. V takih programih je tudi 

pripravljenost za sodelovanje s strani mladih večja. 

 

Pri delu so v današnjem času tveganja in negotovosti pomembne tudi reference. Nina in 

Polona se zavedata pomen referenc v sodobni druţbi ter konkurence na trgu za boj za 

delovna mesta. Gotovo jim bo delo in vse, kar so z delom I-S pridobile, pomagalo v 

osebnem ţivljenju in mogoče tudi pri iskanju sluţbe pri bodočih delodajalcih. 

 

Mrgole (2003: 76) pravi, da »prostovoljno in vrstniško delo krepi izkušnje solidarnosti in 

kohezivnosti med mladimi, razvija odgovornost do skupnosti ter presega kakovost 

trenutnih med-osebnih odnosov, ki v povprečni izkušnji temeljijo na preračunljivosti tipa 

daj-dam in individualizmu.« Glede na dobljene rezultate lahko rečem, da se je to potrdilo 

tudi v moji raziskavi.  
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IV ZAKLJUČEK 

Vrstniška pomoč je širok pojem, kar se je pokazalo tudi pri moji raziskavi. Kljub temu, da 

sem se pri raziskavi osredotočila na relativno ozko področje dela z mladimi, področje 

vrstniškega informiranja in svetovanja, se je izkazalo, da so med programi velike razlike. 

Nekateri programi so bolj usmerjeni na informiranje, drugi na svetovanje vrstnikom in 

imajo drugačne pristope dela z mladimi, od česar so med drugim tudi odvisni dobljeni 

rezultati.  

 

Na začetku raziskave sem k raziskovanju doprinosa dela vrstniških informatorjev-

svetovalcev k njihovemu ţivljenju pristopila nekoliko skeptično. Večkrat sem zasledila, da 

so programi vrstniške pomoči uspešni in da so dobri za vse tiste, ki so vanje vpleteni, 

nikjer pa, pred začetkom pisanja diplomskega dela, nisem zasledila raziskave, ki bi to 

potrjevala in bolj obrazloţila. Zato sem se odločila to raziskati in obrazloţiti sama. 

Opaţam namreč, da imamo na splošno ljudje potrebo stvari zapakirati v celofan in jih 

takšne predstaviti tudi drugim. Pri tem hitro »pozabimo« na celoto in predstavimo samo 

tisto, kar se dobro sliši in nam prinese ugled. Menim, da podobno velja tudi za 

organizacije. Zato sem se odločila, da na problem pogledam skozi oči izvajalcev programa 

vrstniškega informiranja in svetovanja, saj sem predpostavljala, da mi lahko ti predstavijo 

bolj celostno sliko njihovega dela. 

 

V intervjujih iz raziskave ugotavljam, da mladim participacija v programu vrstniškega 

informiranja in svetovanja pomaga pri razširitvi znanj in razvoju določenih kompetenc 

(komunikacija, poslušanje drugih, razlaganje, refleksija, širši pogled na probleme, delo v 

timu itd.), pomaga jim tudi pri osebnostnem razvoju in širjenju socialnih mreţ. Podobnosti 

naštetega vidim z doprinosom prostovoljnega dela (v socialnem varstvu) za posameznika, 

iz česar sem izhajala tudi pri interpretaciji. Če bi hoteli v prihodnosti bolj jasno pokazati 

specifične kompetence in doprinos dela, ki ga pridobijo mladi informatorji in svetovalci, bi 

se morali z raziskavo tudi na to bolj osredotočiti. V tem primeru bi bilo bolj smiselno 

opraviti intervjuje z informatorji in svetovalci, ki ţe nekaj let ne sodelujejo v programu. 

Prav tako vidim moţnost razširitve raziskave z vključitvijo v predmet raziskovanja tudi 

druge oblike vrstniške pomoči mladih (mediacija, tutorstvo, izobraţevanje, itn.), ki bi 
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pripomogle k vpogledu na pridobljene morebitno specifične kompetence pri različnih 

oblikah pomoči. 

 

Poleg zgoraj naštetega doprinosa k ţivljenju informatork-svetovalk menim, da omenjene 

kompetence in znanja prispevajo k višji samopodobi, samospoštovanju in 

samovrednotenju. Preko opravljanja dejavnosti intervjuvanke dobivajo poleg lastne 

potrditve tudi potrditve s strani uporabnikov, mentorjev, prijateljev in druţine. 

 

Omejitev raziskave vidim v tem, da sem o kompetencah in motivaciji spraševala 

informatorje-svetovalce, ki so še aktivni v programu. Včasih teţko najdemo razlage za 

svoje delovanje, še posebej takrat, ko smo še vedno vpleteni v aktivnost. Poleg tega zaradi 

čustvene vpetosti hitro začnemo osmišljati stvari, ki jih počnemo. Tudi o kompetencah, ki 

so pridobljene v nekem programu, je teţko razmišljati, saj je posameznik vpet v široko 

okolje, ki nanj vpliva in ga oblikuje. Teţko je torej ločevati kompetence in znanja, ki jih je 

posameznik pridobil izključno z neko aktivnostjo, od kompetenc, ki jih je pridobil kje 

drugje. Smiselno bi se bilo o kompetencah in splošnem doprinosu dela informatorja-

svetovalca pogovarjati z informatorji-svetovalci, ki so z delom informatorja-svetovalca ţe 

zaključili in gledajo nanj bolj neobremenjeno in s časovno distanco. 

 

Dobljeni rezultati in interpretacija so kljub raziskovalnemu pristopu deloma subjektiven 

pogled na raziskovalni problem. S predznanjem, osebno vpletenostjo v enega izmed 

raziskovanih programov in delnim poznavanjem nekaterih problemov iz ozadja dela 

vrstniških informatork-svetovalk ne izključujem moţnosti, da sem vplivala na dobljene 

odgovore in rezultate raziskave. Zato pravim, da so dobljeni rezultati le ena od moţnosti 

interpretacije. 

 

Glede na dobljene rezultate zaključujem, da je delo informatorja-svetovalca lahko oblika 

aktivnega preţivljanja prostega časa, ki prispeva h kvalitetnejšemu ţivljenju mladih. Upam 

si trditi, da je to ena izmed učinkovitejših oblik dela z mladimi, od katere pridobivajo vsi: 

tisti, ki pomoč dajejo in tisti, ki jo dobivajo. Zaključujem pa z mislijo ene od intervjuvank, 

da je doprinos dela vrstniškega informatorja-svetovalca k ţivljenju posameznika odvisen 

od tega, kolikor je vsak posameznik sam pripravljen vloţiti v delo. 
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VI PRILOGE 

Priloga 1: Shema intervjuja z vprašanji 

Pozdrav, predstavitev namena intervjuja. 

Predstavitev intervjuvanca 

- Starost, šolanje, iz kje prihaja 

- S čim se ukvarjaš? Kaj počneš v ţivljenju? 

- Imaš še kakšna druga zanimanja? S čim se rad/a ukvarjaš? 

Opis in karakteristike programa 

- Povej mi prosim kaj o programu, kako poteka, kako je sestavljen? Kdo ste 

informatorji-svetovalci? 

- Kdo je vaša ciljna populacija? Komu je program namenjen? Je program plačan? 

Prihod v program 

- Povej mi prosim, kako se je vse skupaj začelo. Kako si ti izvedel/a za program? 

- Kaj te je pri tem pritegnilo?  

- Si morala izpolnjevati kakšne pogoje za delo informatorja-svetovalca? 

- Kaj se je takrat dogajalo s tabo, ko si prišel/a?  

- Kaj si pričakoval/a od programa preden si se mu priključil/a?  

- Kaj je prispevalo k tvoji odločitvi za priključitev? 

- Si imel/a mogoče na začetku kakšne dvome? 

Delo vrstniškega informatorja-svetovalca 

- Kaj počneš ti v programu? 

- Delate v programu tudi kaj drugega poleg direktnega informiranja in svetovanja 

(npr. priprava materiala, način podajanja informacij)? 

- Mi lahko opišeš en tvoj dan dela, da si to laţje predstavljam? 

- Komu vse dajete informacije v praksi? 

- Kakšen je odziv mladih? Kako je tebi delati ob takem odzivu? 

- Kaj misliš, od česa je odvisen odziv? Imate pri tem moţnost povedati svoje mnenje, 

predloge za izboljšanje? Kakšen je odziv pri tem? 

- Ti je ostala v spominu kakšna izkušnja pri delu z uporabniki? Kaj si iz nje 

potegnil/a? 

- Kako se počutiš pri samem delu z uporabniki? Kaj pa počutje ob delu na sploh? 

Kaj pomembni drugi menijo o delu vrstniškega informatorja-svetovalca? 

- A se s kom potem še pogovarjaš o tem, kar se ti dogaja med delom? 

- Kako pa drugi gledajo na to, kar delaš? 

- Kaj mislijo o delu tvoji prijatelji? In tvoji vrstniki nasploh? 

Sodelovanje s skupino vrstniških »so-informatorjev« (sodelavcev) 

- Ali se o svojem delu pogovarjaš tudi s svojimi sodelavci? Kako se pa srečujete? Se 

srečujete tudi v vsakdanjem ţivljenju? 

- Kako potekajo srečanja s sodelavci? Čemu so srečanja namenjena? Kako pogosta 

so? Rad/a prihajaš na srečanja?  
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- Kaj imaš ti od teh srečanj? 

- Ali srečanja tudi kdo vodi? Kdo? 

Delo mentorja 

- Imate tudi kakšnega mentorja? Kaj on počne? Kako pogosto si z njim v kontaktu? 

- Kaj pričakuješ od mentorja? 

- V kakšnih primerih se lahko obrneš nanj?  

- Mi lahko zaupaš v kakšnih primerih si se ti obrnil/a na mentorja? 

Usposabljanje in »supervizije« 

- Ste imeli kakšno usposabljanje na začetku, preden ste se lotili z delom? 

- Kako je usposabljanje potekalo? Koliko časa je trajalo? Si se tam prvič srečal/a tudi 

z ostalimi informatorji?  

- Kaj ti je ostalo najbolj v spominu od usposabljanja? Si se kaj novega naučil/a? 

- Se sproti še kaj dodatno usposabljate? Bi to potreboval/a, bi si tega ţelel/a?  

- Kako organizacija poskrbi za vas informatorje-svetovalce? 

- Ti je nudeno dovolj podpore ob izvajanju? Na koga se lahko opreš, kdo ti jo nudi? 

Ţelje, predlogi in motivacija 

- Povedal/a si mi ţe veliko stvari o … Je kaj takega, ki pri programu pogrešaš? Kaj? 

- Te pri programu kaj moti? Je kaj takega, za kar lahko rečeš »to mi gre pa res na 

ţivce«? Bi kaj spremenil/a? 

- Kaj te motivira pri celotnem programu, da informiraš vrstnike? 

Uporabnost znanja 

- Kaj od celotnega programa nudi tebi osebno največ znanja, kompetenc? 

- Uporabljaš kdaj to, kar počneš kot informator/ka-svetovalec/ka tudi v zasebnem 

ţivljenju? Ti je prišlo kdaj kaj prav? Mi lahko poveš nekaj primerov? 

Prihodnost 

- Imaš kakšne dileme za prihodnost v povezavi s sodelovanjem v programu? 

- Nameravaš v prihodnosti še sodelovati pri tem programu? Zakaj?  

- Mi lahko za konec še poveš, kaj misliš, da tebi osebno nudi delo vrstniškega 

informatorja-svetovalca? S čim bi prepričal/a druge, da bi se vam pridruţili? 

- Bi še sam/a kaj dodal/a, sporočil/a? 

Zahvala za sodelovanje. Zaključek. 
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Priloga 2: Primer oblikovanja kategorije motivacija na 

podlagi intervjuja z Lauro 

Kode I. reda Kode II. reda KATEGORIJA 
Zelo fajn in zato vztraja 

Samomotivacija 

Druţbeno koristno delo (2) 

Zapolnitev popoldneva 

Odgovorno delo 

Pozitivnost anonimnosti uporabnikov 

Navada 

Širi obzorja 

Pomoč drugim 

Bolje kot biti pasiven 

Zadovoljstvo 

Izkušnja razvoja programa 

Napredek razvoja programa 

Videti rezultate 

Optimistična 

Motivacija  za delo Motivacija 

Pomoč drugim – pomoč sebi 

Znanja o temah 

Samozavest 

Občutek da si uporaben 

Nujno potrebna izobraţevanja 

Pomen usposabljanja 

Spoštuješ drugo mnenje 

Iznajdljivost v situacijah 

Znanje 

Nova poznanstva 

Sodelovanje in ustvarjanje s timom 

Širitev socialne mreţe 

Zaupanje sodelavcem 

Druţba 

Osebno oblikovanje 

Sprejemanje drugih 

Doprinos dela 

Prihod v program s sošolko 

Usklajevanje časa za prostovoljstvo in druţenje s 

prijateljico 

Preizkušanje novih stvari 

Sprotno dogovarjanje jo je pritegnilo 

S prijateljico je bilo laţje priti 

Sama ne bi prišla 

Prijateljica za sigurnost 

Primerjanje z drugim 

Laţje je če sta 2 na novo 

Prijateljica kot opora 

Začetna motivacija 

Pričakovanja: hitrejši začetek svetovanj 

Kako nas bodo sprejeli 

Luškan tip 

Začetna 

pričakovanja 

Vprašajo kako je bilo na deţuranju 
Jo podpirajo in sprejemajo 

Sliši drugo mnenje (svetovanje) 

Sovrstniki jo podpirajo 

Ne ve kakšen odnos imajo do vrstniškega svetovanja 

Zanimanje za primere 

Ne pridruţijo se programu 

Kaj drugi mislijo  
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Priloga 3: Primer kodiranja – izsek iz intervjuja s Polono  

Intervju Kode I. reda Kode II. reda Kategorija 

N: Kašen pa je odziv mladih pri takem 

informiranju? 

   

P: Zlo dober,  

ponavad so, tko no,  

če mamo stojnico,  

so ponavad zlo odprti, velik pridejo, kr 

sami pridejo tko kaj uprašajo, različna 

uprašanja,  

tud kašna neprimirna, neprijetna. 

Zelo dober odziv 

mladih 

Stojnica 

Odprti, pridejo, 

vprašajo 

Neprimerna in 

neprijetna vprašanja 

Uporabniki  Informiranje 

in prva 

pomoč 

N: Na primer…    

P: Na primer, velikkrat uprašajo, če 

lahko kupijo drogo pri nas. Samo, to je 

čist neutemeljeno. Ne moreš ti kupet 

droge pr kerikoli organizaciji, legalni, 

sploh pa ne pr tisti, k se bojuje proti 

drogiranju ne. Ampak to pridejo uni, ki 

so mogoč mau vinjeni, pa se jim zdi 

zabauno, d te mau, da se delajo norca 

iz… 

 

Kupiti drogo 

Neutemeljeno  

 

 

Vinjeni 

Zabavno se jim zdi 

Se delajo norca 

Uporabniki  Informiranje 

in prva 

pomoč 

N: Provocirajo, ne?    

P: Ja, ampak to so mn je takih,  

več je takih k pridejo pa kej uprašajo, 

da jih kaj zanima, pa ne vem uprašajo 

al se velik ljudi predozira na zabavi, 

recimo to uprašajo pa tko. 

Manj je takih 

Več jih zanima 

Info o predoziranju 

Uporabniki Informiranje 

in prva 

pomoč 

N: Kku se ti počutiš, k prije kšn 

spraševat, če lahko pr tebe kupi drogu, 

kku gledš na tu? 

   

P: Ja tko mau, mau mi je neprijetno a 

ne, k se mi zdi da, se mi zdi kukr da 

pač ne spoštuje tega kar delamo, ker to, 

pač eno dobro delo tm oprauljamo, mi 

smo prostovoljci tm, nismo zato tm, da 

bi bajne dnarje zasluţl, sicer po 

določenem času mogoče tud dobiš 

povračilo potnih stroškou al pa takih 

stvari a ne. Ni glih tko, da bi na svoje 

stroške hodu na, tja na zabave, ampak 

gre se za eno dobro delo, k skušaš neki 

dobrga sporočit ljudem in ni prijetno, 

če se nekdo dela norca iz tebe pa 

zmanjšuje tvojo integriteto no s tem. Še 

posebej če jih je recimo več,  pa pridejo 

na stojnico ne, pa sprašujejo take stvari, 

kot sm rekla tega je mnj, več jih pride 

konkretne stvari uprašat. 

Neprijetno 

Ne spoštujejo dela 

 

Dobro delo 

Prostovoljci 

 

 

 

Sporočilo ljudem 

 

 

Delanje norca iz 

prostovoljcev 

Zmanjšuje integriteto 

 

Večkrat konkretne 

stvari  

Občutki ob 

delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabniki 

Občutki in 

vrednotenje 

dela 

 

 

 

 

 

Občutki in 

vrednotenje 

dela 

Informiranje 

in prva 

pomoč 

N: In kako ti je tkrat, ko pridejo tisti ta 

pravi do tebe? 

   

P: Meni je fajn, še posebej če znam 

odgovort, kr učasih ne znam odgovort, 

Fajn če zna odgovorit 

Včasih ne zna 

Občutki ob 

delu 

Občutki in 

vrednotenje 
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recimo upraša kakšna je pouprečna, 

mislm, tko recimo pride z ekstazijem 

pa reče al veš kolko je vsebnost tega. 

Mislm, to je bil sam en primir, to sm 

dala zdaj tak en tak primir. Pa rečem, 

jaz ne morem tega vedet, kolk je tle 

notr MDMAja ne, k to recimo ekstazi 

ima velikkrat primešane negatiuno 

delujoče snovi a ne, je zelo pomembn 

podatek kolk usebuje MDMAja in jaz 

mu tega ne znam povedat in mu rečem 

tud, da ga rajš ne uzet a ne, mislm, ne 

morem pa, ne smem pa jaz njemu reč 

»ne ga uzet« (poudarjeno), ker to ni 

bistvo tega, jaz mu moram samo to 

sugerirat ne, ker ni naša vol, ni naš 

namen, da bi usiljeval neko voljo, al pa 

usiljevali razmišljanje, samo 

informiramo, podatke posredujemo, 

potem se pa uporabniki sami odločijo, 

kaj bojo s temi informacijami naredl. 

odgovorit 

 

Ne more vedeti 

kakšna je vsebina 

droge 

 

 

 

 

 

 

Raje ne vzet 

Ne sme reči »ne ga 

vzet« 

Sugerirati 

Ne vsiljevati voljo 

 

Posredovanje 

podatkov 

Uporabnik se odloči 

sam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda dela 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informiranje 

in prva 

pomoč 

 

N: Prej si mi omenla, da ste imeli 

izobraţevanje ne, pa d k pride nekdu do 

tebe, pa da usiga tud ne znaš povedat. 

Se ti zdi, da ste imeli tu izobraţevanje, 

da je bilo dovolj informacij tam? 

   

P: Ja definitiuno. Mi smo se dva dni 

izobraţeval in velik predavanj smo 

meli plus tega, da smo,  

da mamo še skripto s temi 

informacijami, osnounimi,  

pa izpit smo mogli napisat,  

tko da ne more bit kr usak informator.  

 

Plus to, da je zelo dobr, če maš lastne 

izkušnje iz tega, da si ţe kdaj biu na 

kakšni zabavi, da je ţe kakšnemu 

tvojemu prijatlu, znancu, da ti je 

povedau kako zgleda… ne vem, če 

recimo uzame drogo al pa kej, da nisi 

prvič s tem srečan a ne, fajn je če si 

kdaj ţe biu na kakšni taki zabavi in se 

laţje potem uključš u druţbo. So pa tud 

taki, k ne hodijo drgač.  

Dovolj informacij 

2 dni izobraţevanje 

Veliko predavanj 

Skripta z 

informacijami 

Izpit 

Vsak ne more biti 

informator 

Lastne izkušnje 

zaţelene 

Obisk zabave zaţelen 

 

 

 

 

Laţje se vključiš 

Tudi brez izkušenj 

Izobraţevanje 

 

 

 

 

 

Kompetence 

informatorjev 

 

 

 

 

Videnje 

programa 

Pleši z glavo 

 

 

 

Dodatna dela 

in 

kompetence 

informatorjev 

 


