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Uvod
Ob pričetku projekta Akademija Brez izgovora v začetku leta 2020 še nihče ni slutil, 
kakšno nadaljevanje leta imamo pred seboj, kmalu pa nam je epidemija krojila življenje 
na vsakem koraku. Velik vpliv je imela tudi na mlade, predvsem na področju družab-
nega življenja in šolanja, pa tudi zaposlovanja. Pričakovano se je v tem času povečala 
brezposelnost mladih, vstopanje na trg dela je bilo močno oteženo in projekti, kakršen 
je projekt Akademija Brez izgovora, so postali še toliko pomembnejši za blažitev pos-
ledic epidemije.

Čeprav ob začetku projekta nismo pričakovali, da bomo skoraj vsa načrtovana uspo-
sabljanja izvajali prek spleta ter da bomo morali vse aktivnosti prilagoditi novi real-
nosti, nas to ni ustavilo. Kljub izzivom, s katerimi smo se pri projektu soočili, smo 
vsa usposabljanja izpeljali zelo uspešno, v projekt smo vključili več udeležencev, kot 
smo načrtovali, kar nam je delno omogočilo tudi izvajanje usposabljanj na daljavo in 
s tem večji doseg mladih. Pomembno je, da se zavemo, kaj vse smo se v preteklem 
obdobju naučili, katere izzive smo premagali in kaj smo od njih odnesli. Prav je, da  
ob zaključku vsakega obdobja pogledamo nazaj in ozavestimo, kaj vse nam je dalo. 
Tudi obdobje epidemije covida-19 ni nobena izjema.

V času trajanja projekta smo stkali neponovljive vezi s partnerji pri projektu,  
z drugimi organizacijami nosilkami projektov ter, najpomembneje, z udeležen-
ci vseh usposabljanj, ki smo jih izvedli, prek katerih smo iz prve roke začutili posle-
dice epidemije na zaposlovanje mladih. Mladih, ki so izobraženi, sposobni in aktivni,  
a ki potrebujejo pomoč pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša prehod na trg dela. 

Verjamemo, da je projekt Akademija Brez izgovora pomagal pri opolnomočenju mladih 
za uspešno premagovanje preprek in težav, ki jih čakajo v obdobju zgodnje odraslosti, 
ter da smo skupaj močnejši, ne glede na to, na kakšne nepričakovane težave naletimo. 
Veselimo se novih izzivov, saj z njimi prihajajo tudi nove izkušnje.

Mia Zupančič, vodja projekta
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O Mladinski zvezi  
Brez izgovora 
Slovenija
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 
je nacionalna mladinska organizacija, ki 
verjame v potencial mladih pri doseganju 
pozitivnih sprememb v okolju in družbi 
ter stremi k pozitivnim družbenim spre-
membam in osebnostni rasti mladih. Naš 
cilj je spodbuditi mlade k aktivni družbeni, 
politični in okoljski participaciji, saj verja-
memo v njihov potencial pri doseganju 
sprememb v družbi. Zato razvijamo, pre-
našamo in izvajamo učinkovite izobraže-
valne programe, namenjene zmanjševanju 
neenakosti v zdravju, povečanju zdravstve-
ne in okoljske pismenosti ter spodbujanju 
aktivnega državljanstva.

Smo največkrat nagrajena nevladna mla-
dinska organizacija v Sloveniji, soustano-
viteljica uspešnih mednarodnih mrež in 
zvez ter članica številnih uglednih medna-
rodnih mrež na področju zdravja in okolja.

Od ustanovitve leta 2006 smo na področju 
promocije zdravja in trajnostnega razvoja 
dosegli že več kot 100 tisoč mladih v slo-
venskih osnovnih in srednjih šolah, naše 
večletne programe pa je uspešno zaključi-
lo že več kot 500 mladih.

Naš cilj je spodbuditi mlade k osebnostni 
rasti, ki ji sledijo aktivna družbena, politič-
na in okoljska participacija.

Zato razvijamo, prenašamo in izvajamo 
učinkovite izobraževalne programe, name-
njene zmanjševanju neenakosti v zdravju, 
povečanju zdravstvene in okoljske pismeno-
sti ter spodbujanju aktivnega državljanstva.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 
deluje v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 
2030 in se ne financira s strani gospodar-
skih družb.
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Projekt Akademija Brez izgovora je projekt 
Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. 
Naložbo v vrednosti 232.700,17 EUR sofi-
nancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada.

V sklopu projekta je bilo od 1. 2. 2020 do 
15. 9. 2021 izvedenih 8 ponovitev 112-urnih 
usposabljanj na področju vzgoje in izobra-
ževanja, mladinskega dela in druge vrste 
pedagoškega dela, s čimer smo dosegli več 
kot 100 mladih nezaposlenih oseb, starih 
med 20 in 29 let. 

Projekt želi bodoče pedagoške in mladin-
ske delavce opremiti s kompetencami, 
potrebnimi za delo na področju učinkovite 
preventive in celostne skrbi za (duševno) 
zdravje mladih ter aktivno državljanstvo na 
področju duševnega zdravja in preventiv-
nega dela. Namen projekta je vključevanje 
mladih (npr. mladih prostovoljcev, članov 
mladinskih organizacij in drugih mladih) v 
mladinsko delo in pridobivanje kompetenc 
za naslavljanje izzivov, s katerimi se mladi 
soočajo ob vstopu na trg dela, pri iskanju 
zaposlitve in vključevanju v družbo skozi 
neformalna izobraževanja in usposabljanja.

O projektu
Pred začetkom projekta smo identificirali več 
izzivov, ki smo jih želeli s projektom nasloviti: 

 » mladi, ki se izobražujejo za pedagoške 
poklice, nimajo predhodne možnosti de-
lati z otroki in mladostniki (npr. v šoli ali 
mladinskih organizacijah/organizacijah 
za mlade), kar se zahteva ob prvi zapo-
slitvi (izkušnje), zaradi velikih zahtev delo-
dajalcev pa mladi težko pridobijo praktič-
ne izkušnje dela s skupino mladih;

 » v šolah se pedagoški delavci osredoto-
čajo na podajanje vsebinskega znanja, 
zaradi česar se zanemarja pridobivanje 
socialnih kompetenc, ki so pomemben 
dejavnik pri preprečevanju zasvojenosti 
in zagotavljanju boljšega duševnega 
zdravja otrok in mladih;

 » mladim je pogosto otežen ali celo one-
mogočen pristop k strokovnim izpitom 
zaradi pomanjkanja ur dela v šolskem 
prostoru;

 » zaradi pomanjkanja znanja pedagoških 
delavcev in izvajalcev programov v šole 
vstopajo preventivni programi, ki niso 
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ustrezni. V mladinskem (in drugih, npr. 
javno-zdravstvenem) sektorju je pre-
malo celostno usposobljenih izvajalcev 
kakovostne preventive za področje pro-
mocije zdravja in krepitve zdravega ži-
vljenjskega sloga.

S projektom smo želeli:

 » Opremiti mlade s potrebnimi kompe-
tencami za kakovostno delo z mladimi 
v šolah in nevladnih organizacijah, kar 
jim bo v prihodnosti zelo pomagalo pri 
pridobivanju služb, saj bodo s tem ob-
vladali kompetence, znanja in izkušnje, ki 
so dandanes v pedagoškem poklicu zelo 
cenjene;

 » Razširiti zavest in poznavanje koncep-
ta učinkovite preventive v mladinskem 
sektorju in v šolah ter tako pripomoči k 
temu, da se v šolah pojavljajo kakovo-
stni programi, ki imajo pozitiven učinek 
na stališča in vedenja mladih, ter da se 
prične izogibati neučinkovitim ali škodlji-
vim programom. To se dosega na dva 
načina: s pomočjo mladih, udeleženih v 
usposabljanju, ki bodo kasneje delali v 
mladinskem sektorju in v šolah ter bodo 
te koncepte poznali, ter prek produktov 
(priročniki, infografike, kampanja, razi-
skava, toolbox – produkti usposabljanja 
ter učinkoviti programi, ki jih bodo kas-
neje med zaposlitvijo izvajali v šolah) 
udeležencev v usposabljanju, ki bodo 
koncept širili po šolah in mladinskih or-
ganizacijah.

Ključni sestavni del projekta so usposa-
bljanja. Program usposabljanj je interak-

tiven in zanimiv, saj so izvajalci izkušeni 
trenerji, vsi pa so v preteklosti že uspešno 
izvajali aktivnosti prek spleta, ki so jih ude-
leženci zelo pozitivno vrednotili.

Program usposabljanj je sestavljen 
iz več delov:

 » Delo na sebi – z namenom osebnostne 
rasti in pridobivanja socialnih kompe-
tenc, ki so zaželene pri vseh poklicih in 
mladim pomagajo pri zaposljivosti (gre 
tudi za delno praktični del, torej za prido-
bivanje veščin).

 » Učinkovita preventiva – osredotočili se 
bomo na splošno spoznavanje učinko-
vite preventive, na to, kaj slednja pome-
ni in kaj vključuje, nato pa se poglobili 
v posamezne problematike, ki se med 
mladimi najpogosteje pojavljajo (ke-
mične in nekemične zasvojenosti, teža-
ve s samopodobo, motnje hranjenja, vr-
stniško nasilje ...), in njihovo učinkovito 
preprečevanje.

 » Mladinsko delo – metode neformalne-
ga izobraževanja in kako jih uporabiti, 
vzpostavljanje zaupnega prostora in od-
nosa, vzpostavljanje discipline, avtoritete, 
podajanje znanja, prilagajanje vsebin gle-
de na razvojno stopnjo, prijemi in ukrepi 
ob težavnih situacijah.

 » Socialni marketing in aktivno drža-
vljanstvo – komponente in lastnosti 
socialnega marketinga in aktivnega 
državljanstva ter uporabnost v kon-
tekstu preventive in spreminjanja ve-
denja mladih; kako znanja s področja 
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oglaševanja uporabiti za doseganje 
družbenih sprememb ter teorije spre-
minjanja stališč in vedenj pri mladih na 
različne načine.

 » Zdravje mladih – problematike, poveza-
ne z zdravjem, ki so med otroki in mla-
dostniki najpogostejše: kemične in ne-
kemične zasvojenosti, duševno zdravje 
mladih in zdrav življenjski slog mladih, ki 
vključuje gibanje in ustrezno prehrano.

Vse navedene tematike so ključne za us-
pešno delo z mladimi in se ne omejujejo 
na kompetence, ki jih potrebujejo le delav-
ci v šolah. 

Za uspešno izvedbo usposabljanj so po-
leg poslovodeče organizacije Mladinske 
zveze Brez izgovora Slovenija sodelovali 
še ključni partnerji: Inštitut Utrip, Zavod 
Vozim, Mladinski center Krško in Socialna 
akademija.
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Mladi so zelo heterogena skupina z raz-
ličnimi ozadji in življenjskimi izkušnjami, 
za katero pa so značilne nekatere pre-
lomnice v življenjskem ciklu oz. si sku-
pne značilnosti deli več generacij mladih. 
Definicija mladega človeka se lahko od 
posameznika do posameznika razlikuje, 
a za lažje razumevanje pojma »mladi« se 
v naši družbi uporabljajo tudi standardizi-
rane definicije. Združeni narodi med mla-
de uvrščajo osebe, stare od 15 do 24 let, 
Urad RS za mladino in Zavod RS za zapo-
slovanje pa tiste, ki so stari od 15 do 29 
let. Združeni narodi so prav tako uveljavili 
koristno razlikovanje znotraj starostne 
skupine mladih, in sicer med mladostni-
ki v starosti od 13 do 19 let ter mladimi 
odraslimi v starosti od 20 do 29 let. Mladi 
odrasli so bili tudi ciljna skupina projekta 
Akademija Brez izgovora. 

V začetku leta 2020 je bilo v Sloveniji 
310.000 mladih, to je tistih, ki so bili sta-
ri od 15 do 29 let. Oseb, starih 29 let, je 
bilo za 29 % več kot oseb, starih 15 let. Ob 
osamosvojitvi Slovenije pa je bilo mladih 
430.000 (22,5 %), največja relativna raz-
lika med posameznima generacijama pa 
ni presegla 15 %. Največ jih živi v osre-
dnjeslovenski statistični regiji, k čemur 
izrazito prispeva študentska populacija. 
(Vir podatkov: Statistični urad RS)

Na demografskem področju je ena ključ-
nih ugotovitev ta, da se je izjemno hitro 
upadanje števila mladih prav z letom 2020 
zelo verjetno ustavilo. Od leta 2000 je na-
mreč število mladih upadlo skoraj za tretji-
no (31,1 %). (Vir: Raziskava Mladina 2020)

Mladi in trg dela

Ob primerjavi položaja mladih s tistim iz 
časa osamosvojitve leta 1991 je vidno, da 
je zaposlenost 29-letnikov v letu 2020 za 
9 % nižja in znaša 80,6 %, veliko očitnejša 
razlika pa je pri 25-letnikih, ki jih je zapo-
slenih le 55,4 % v primerjavi z 82,2 % leta 
1991. Tako izrazito razliko si v določeni 
meri lahko razlagamo s podaljševanjem 
časa izobraževanja, zaradi česar imajo 
današnji mladi mnogo višjo izobrazbo, po 
drugi strani pa to priča o težavnosti vsto-
pa na trg delovne sile. (Vir podatkov: Stati-
stični urad RS)

Uradni statistični podatki pa kljub temu ka-
žejo na izrazit trend zmanjševanja brezpo-
selnosti mladih: leta 2010 je stopnja anke-
tne brezposelnosti mladih znašala 14,7 %, 
leta 2019 pa le še 8,1 %. Po letu 2015 se 
je občutno zmanjšal tudi delež zaposlenih 
mladih, ki delajo v kateri od fleksibilnih ob-
lik zaposlovanja. Premiki na bolje se torej 

Kdo so mladi
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dogajajo. Kljub temu velja izpostaviti, da 
so ti premiki bistveno manjši, kot kažejo 
uradni podatki. Če se na primer ozremo k 
deležu mladih, ki sebe dojemajo kot brez-
poselne, zmanjšanja deleža brezposelno-
sti v zadnjem desetletju sploh ni zaznati. 
Povedano drugače – delež brezposelnih 
mladih se zmanjšuje po kriterijih uradne 
statistike, ne pa tudi po kriterijih samih 
mladih. Predvsem je pomembno, da Slo-
venija od evropskega povprečja po deležu 
mladih v prekarnih oblikah zaposlovanja še 
vedno močno odstopa navzgor. V zadnjem 
desetletju se je tudi občutno povečal delež 
mladih, ki ocenjujejo, da so za svoje delo 
plačani premalo, da je delo, ki ga opravlja-
jo, dolgočasno, da je delovna klima slaba 
ter da so jim na delovnem mestu kršene 
pravice. V luči teh dejstev lahko sklenemo, 
da položaj mladih na trgu dela v Sloveniji 
ostaja – ugodnim gospodarskim trendom 
v zadnjem desetletju navkljub – relativno 
neugoden. (Vir: Raziskava Mladina 2020)

Zastopanost mladih v različnih  
poklicnih skupinah

Skoraj vsak peti mladi, ki je zaposlen, je v 
začetku leta 2018 opravljal delo strokovnja-
ka ali je delal v storitvenih poklicih oz. kot 
prodajalec. Delež mladih, ki so opravljali 

storitvene poklice oz. delali kot prodajalci, 
je tudi najbolj presegal delež vseh zaposle-
nih, ki so opravljali te poklice (za 32 %). Več 
mladih od povprečja je opravljalo poklice za 
neindustrijski način dela (za 16 %), vojaške 
poklice (za 15 %), poklice za preprosta dela 
(za 11 %) ter različne industrijske poklice 
(za 8 %). Na drugi strani pa sta od povpre-
čja izrazito odstopali dve poklicni skupini. 
Med mladimi je bilo za 31 % manj kmeto-
valcev od povprečja, relativno najmanj mla-
dih je opravljalo menedžerske poklice oz. 
zasedalo visoka uradniška delovna mesta 
v javni upravi (samo 2,2 % v primerjavi s 5,7 
% med vsemi zaposlenimi). Prav večja za-
stopanost mladih pri političnem odločanju 
na nacionalni ravni je eden od poudarkov 
letošnjega mednarodnega dneva mladih. 
(Vir podatkov: Statistični urad RS)

Mladi na trg dela večinoma vstopajo po 
končanem šolanju, večina mladih prične 
z aktivnim iskanjem zaposlitve po dopol-
njenem dvajsetem letu starosti, še izrazi-
teje pa v drugi polovici dvajsetih let. Zaradi 
vključenosti v izobraževanje med delovno 
aktivnimi skoraj ni mlajših od 20 let; konec 
leta 2015 jih je bilo 1.849, konec leta 2019 
se je število povečalo na 3.361, do kon-
ca leta 2020 pa se je (tudi na račun krize 
zaradi covida-19) ponovno zmanjšalo na 
2.630. Nekaj nad 37 tisoč delovno aktivnih 
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je bilo starih od 20 do 24 let, več kot 80 
tisoč pa starih od 25 do 29 let. (Vir podat-
kov: Statistični urad RS)

Brezposelnost mladih

V letu 2008, ko se je začela gospodarska 
kriza, je bilo na Zavodu ob koncu leta pri-
javljenih 18.223 brezposelnih oseb, ki so 
bile stare od 15 do 29 let. V prvem letu 
krize se je število brezposelnih mladih po-
večalo za 50,5 %, in sicer na 27.424 oseb, 
njihov delež pa se ni bistveno povečal, saj 
se je med brezposelnimi znašlo tudi veliko 
število oseb, ki so bile stare 30 let ali več. 
Med krizo so delodajalci močno omejili 
novo zaposlovanje, število zaposlenih so 
zmanjševali predvsem na račun odpuš-
čanja zaposlenih v fleksibilnejših oblikah 
dela oziroma izteka zaposlitev za določen 
čas. Delno je k rasti brezposelnosti mladih 
prispevalo tudi dejstvo, da se je zmanjšalo 
število prostih delovnih mest.

Število mladih brezposelnih se je nato več 
let zmanjševalo, glede na skupno brezpo-
selnost nadpovprečno. Če se je skupno 
število brezposelnih od decembra 2015 
do konca leta 2019 zmanjšalo za 33,4 
%, potem se je v enakem obdobju število 
mladih zmanjšalo za 43,7 %. Posledično 
so mladi predstavljali vse manjšo skupino 
brezposelnih, njihov delež konec leta 2015 
je bil 23,8 %, konec leta 2019 le še 20,1 %, 
medtem ko se je leta 2020 nekoliko pove-
čal, in sicer so mladi predstavljali 21,0 % 
vseh brezposelnih. Zaradi krize v 2020 je 
v celotnem letu rast števila brezposelnih 
večja med mladimi (+20,9 %) kot med vse-
mi brezposelnimi (15,9 %). 
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Spremembe na trgu dela se med mladi-
mi odražajo intenzivneje, kot to velja za 
splošno populacijo. V času gospodar-
skega okrevanja so se mladi brezposelni 
zaposlovali hitreje, kar je odražalo njiho-
vo aktivnost in fleksibilnost na trgu dela, 
medtem ko so bili v času krize ponovno 
bolj prizadeti, kot to velja za skupno brez-
poselnost. (Vir podatkov: Zavod za zapo-
slovanje RS)

V letu 2020 je svetovna pandemija povzro-
čila upad gospodarske aktivnosti in zmanj-
šanje delovno aktivnega prebivalstva. 
Zmanjšanje celotnega delovno aktivnega 
prebivalstva je bilo med leti 2019 in 2020 
1,1-odstotno. V enakem obdobju pa se je 
število delovno aktivnih mladih zmanjšalo 
za 5,9 %. (Vir podatkov: Statistični urad RS)

Zaradi številnih mladih, ki so zaposlitev 
izgubili marca in aprila 2020, se je v maju 
2020 v primerjavi z enakim obdobjem leta 
2019 povečalo število tistih, ki so na zavo-
du za zaposlovanje prijavljeni 2 meseca ali 
manj (za 3.714 oseb oziroma 116,11 %), 
porast pa je opazen tudi v drugih kategori-

jah (3–5 mesecev ter 6–8 mesecev) in med 
dolgotrajno brezposelnimi (12 mesecev in 
več). (Vir podatkov: Sindikat Mladi plus)

Maja 2020 se je v primerjavi z majem 2019 
povečal delež mladih med vsemi brezpo-
selnimi, in sicer z 18,2 % na 20,6 %, vendar 
je do večjega porasta prišlo že oktobra 
2019. Šlo je za priliv iskalcev prve zaposli-
tve. Omenjeni delež se je do februarja 2020 
postopoma zmanjševal, potem pa se je 
marca in aprila ponovno povečal.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila 
leta 2020 v večini regij najvišja v starostni 
skupini med 15 in 24 let. V povprečju je 
bilo brezposelnih kar 17 % delovno aktiv-
nih oseb iz omenjene populacije, kar lahko 
pripišemo (tudi) nedokončani izobrazbi in 
temu, da mladi težje vstopajo na trg dela 
kot druge starostne skupine, da so ujeti v 
kratkoročne oblike dela in jih delodajalci 
velikokrat ne želijo zaposliti. Delež mladih, 
ki v letu 2020 niso imeli zaposlitve, je bil 
največji v območni službi Murska Sobota, 
najmanjši pa v Novi Gorici. (Vir podatkov: 
Sindikat Mladi plus)

Situacija glede 
zaposlovanja mladih  
v letih 2020 in 2021
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V mesecih marec, april in maj se je v letih 
2018 in 2019 iz evidence brezposelnih za-
radi zaposlitve oziroma samozaposlitve 
odjavilo 5.385 oziroma 5.157 oseb v staro-
stni skupini 15–29 let, v letu 2020 pa je bilo 
to število občutno manjše: skupaj je (samo)
zaposlitev našlo 3.531 oseb iz te starostne 
skupine, najmanj, zgolj 591, aprila. (Vir po-
datkov: Sindikat Mladi plus)

V letu 2021 se je stanje nekoliko izboljša-
lo. Konec aprila 2021 je bilo registriranih 
15.285 brezposelnih oseb v starosti od 15 
do 29 let, kar je za 2.958 oseb oz. 16,2 % 
manj kot aprila 2020. V primerjavi z mese-
cem marcem se je registrirana brezposel-

nost mladih znižala za 1.075 oseb oz. 6,6 
%. V obdobju od januarja do aprila 2021 se 
je v evidenco brezposelnih na novo prija-
vilo 6.370 oseb v starosti od 15 do 29 let, 
kar je za 4.107 oseb oz. 39,2 % manj kot 
v enakem obdobju predhodnega leta. V 
istem obdobju je bilo iz evidence brezpo-
selnih odjavljenih 8.752 brezposelnih oseb 
v starosti od 15 do 29 let, kar je za 1.919 
oseb oz. 28,1 % več kot v enakem obdobju 
predhodnega leta. Med odjavljenimi je bilo 
7.337 brezposelnih oseb v starosti od 15 
do 29 let, ki so se zaposlile, kar je za 2.036 
oseb oz. 38,4 % več kot v istem obdobju 
predhodnega leta. (Vir podatkov: Zavod za 
zaposlovanje RS)
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Mladinski sektor je del nevladnega sek-
torja, v katerem ima v Sloveniji zgolj 8 % 
od skoraj 28 tisoč nevladnih organizacij 
redno zaposlene osebe. To je okoli devet 
tisoč oseb oz. manj kot 1 % delovno aktiv-
nega prebivalstva v Sloveniji, medtem ko 
je evropsko povprečje čez 5 %. (Vir podat-
kov: Sindikat Mladi plus)

Strokovnjaki in delodajalci izpostavljajo, 
da je pomembno, da mladi poleg formal-
nega izobraževanja čim več izkušenj pri-
dobijo tudi na druge, neformalne načine, 
kot so mednarodne izmenjave, sodelo-
vanje v prostovoljskih projektih, različna 
dela prek študentskih servisov ipd. Mladi 
tudi sami izpostavijo prednosti, ki jim jih 
prinaša neformalno izobraževanje: širitev 
socialne mreže, nova prijateljstva, po-
rast samozaupanja, izguba strahu pred 
javnim nastopanjem itd. (Vir podatkov: 
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela 
Novo mesto)

Ena od oblik neformalnega izobraževanja 
je tudi mladinsko delo. Mladinsko delo 
je zunajšolsko izobraževanje, ki ga vodi-
jo poklicni ali prostovoljni mladinski de-

lavci v okviru mladinskih organizacij ter 
mladinskih centrov in ki pomembno pri-
speva k razvoju mladih. Skupaj z drugimi 
deležniki lahko mladinsko delo pomaga 
pri spopadanju z brezposelnostjo, šol-
skimi neuspehi in socialno izključenostjo 
ter tudi pri zagotavljanju učinkovitega in 
zdravega preživljanja prostega časa, raz-
vija veščine in sposobnosti mladih ter 
podpira prehod iz mladosti v odraslost. 
(Vir podatkov: MOVIT)

Z mladinskim delom in v mladinskih or-
ganizacijah mladi pridobijo dragocene iz-
kušnje in postanejo aktivni državljani. To 
omogoča uspešnejšo integracijo v družbo 
(z velikimi učinki zlasti na ranljive skupi-
ne) in jim pomaga pri boljšem delovanju v 
vsakdanjem življenju.

Mladinsko delo daje mladim dodano vred-
nost in jih opremlja s kompetencami, ki jim 
pomagajo pri ustvarjanju kariere; bodisi 
pri iskanju zaposlitve bodisi pri kasnejšem 
uspešnejšem delu. Poleg povečanja zapo-
sljivosti mladim omogoča, da pri svojem 
delu postanejo samozavestnejši in lažje 
izkoriščajo svoje spretnosti.

Vloga mladinskega dela 
v zaposlovanju mladih
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Kompetence, pridobljene z mladinskim 
delom, se med posamezniki razlikujejo, 
vendar pogosto vključujejo večino ključnih 
kompetenc:

 » komunikacija v maternem jeziku,
 » komunikacija v tujih jezikih,
 » pridobivanje družbenih in državljanskih 
kompetenc,

 » kulturno zavedanje in izražanje,
 » učenje učenja,
 » pridobivanje občutka pobude in podje-
tnosti,

 » matematične in digitalne kompetence.
(Vir podatkov: MOVIT)

Tematike, vključene  
v usposabljanje

O preventivi

Preventiva predstavlja vsakršno aktivnost, 
katere (vsaj delni) namen je preprečevanje 
ali zmanjševanje uporabe drog in/ali njiho-
vih negativnih posledic v splošni populaciji 
ali posameznih skupinah prebivalstva. Sem 
spadajo tudi aktivnosti, katerih namen je 
preprečevanje ali prestavljanje prve upo-
rabe drog, spodbujanje prenehanja upora-
be, zmanjševanje pogostosti in/ali obsega 
uporabe, preprečevanje prehoda na tvega-
no ali škodljivo uporabo in/ali preprečeva-
nje ali zmanjševanje negativnih posledic 
uporabe. Razvrščanje preventive na univer-
zalno, selektivno in indicirano (indikativno) 
temelji na splošni ranljivosti ljudi, ki so jim 
preventivne dejavnosti namenjene. Ome-
njena klasifikacija je nadomestila prejšnjo 
medicinsko paradigmo primarne, sekun-
darne in terciarne preventive. Čeprav je bila 
prejšnja klasifikacija koristna z vidika ra-

zvoja bolezni, pa je medicinska paradigma 
manj primerna za razlago kompleksnega 
človeškega vedenja, še posebej tistega, ki 
ni disfunkcionalno ali patološko. (Vir: Pre-
ventivna platforma)

Ena od najbolj razširjenih vrst preventivne 
dejavnosti je šolska preventiva. Šole so že 
od nekdaj priljubljeno okolje za izvajanje 
preventive, med drugim tudi iz zelo praktič-
nih razlogov – ker je osnovnošolsko izobra-
ževanje obvezno, imamo na dosegu veliko 
število otrok v različnih razvojnih obdobjih. 
Žal pa je to okolje postalo prostor za raz-
lične »eksperimente« oziroma aktivnosti, ki 
niso v skladu z znanostjo in posledično ne 
prinašajo pozitivnih rezultatov.

Na ta način dodatno krepimo miselnost 
ljudi, da preventiva ne deluje. Tudi tistih, ki 
odločajo o financiranju. Zgolj informiranje, 
pristopi zastraševanja, enkratni dogodki 
oziroma aktivnosti ipd. so po znanstvenih 
ugotovitvah daleč od kakovosti, a se še 
vedno pogosto uporabljajo.
 
»Preventivna oliva« (Slika 1) se po svetu 
uporablja v namene prikaza realnosti, s 
katero se sooča to področje. Kot vidimo, 
imamo na voljo dokaze o tem, kaj je kako-
vostna preventiva (oziroma kaj je tisto, kar 
deluje), a od tega izvajamo le majhen del 
(na sliki prikazano kot majhen beli krogec). 
Po drugi strani (temno zeleni del) pa še ved-
no prevladujejo pristopi, ki niso učinkoviti, 
ponekod lahko celo pripeljejo do neželenih 
(škodljivih) učinkov. Pri tem se zastavlja 
vprašanje, zakaj to sploh še opredeljujemo 
kot preventivo?
V 90-ih letih prejšnjega stoletja je na po-
dročju preventive zavel nov veter – prvič 
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je bila preventiva omenjena kot znanost, 
leta 2011 pa je Združenje za raziskave na 
področju preventive (SPR) izdalo prve stan-
darde. Številne raziskave so ponudile kar 
nekaj ugotovitev, ki so zbrane v obstoječih 
mednarodnih standardih kakovosti in dru-
gih dokumentih. Ti nam jasno dajejo vedeti, 
da kakovostna preventiva zahteva resen 
pristop, strateško načrtovanje, izobraževa-
nje in usposabljanje, stalno vrednotenje, v 
kolikor želimo predvsem otroke in mlade 
opolnomočiti, da bodo kar se da optimistič-
no gledali na življenje. (Vir: Inštitut Utrip)

O socialnem marketingu

Socialni marketing je področje, ki se zad-
njih 30 let bliskovito razvija in ga izvajajo ne 
samo v

kontekstu družbenih gibanj, ampak tudi 
na področju zdravja, zdravstvene pre-
ventive, preventive v cestnem prometu, 
človekovih pravic, nasilja v družini, izobra-
ževanja, varstva okolja, vprašanj spola, 
skupnosti LGBT, brezdomstva, različnih 
oblik diskriminacije, revščine in socialne 
izključenosti, politike, vere in vprašanj 
staranja. V praksi se socialni marketing 
nanaša na analizo, načrtovanje, izvedbo 
in evalvacijo uporabe različnih orodij tr-
žnokomunikacijskega spleta, kot so soci-
alno oglaševanje, publiciteta, promocije, 
raba družbenih omrežij, odnosi z javno-
stjo, gverilski marketing, preznamčenje 
ali naključne ustvarjalne intervencije, ka-
terih namen je opozarjati na pomembna 
družbena vprašanja ali neenakosti. (Vir: 
Zbornik Socialno delo)

Slika 1: Preventivna »oliva«
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Socialni marketing je nov način upravlja-
nja organizacij/neprofitnih podjetij, ki so 
bila ustanovljena, ker se je na trgu poja-
vila nova potreba po urejanju oziroma re-
ševanju problemov, predvsem družbenih. 
Socialni marketing se je v sodobni druž-
bi oblikoval kot samostojna disciplina, ki 
postavlja tezo, da je spremembe, pred-
vsem družbene, mogoče doseči ob pred-
postavki, da spoznamo in tudi razumemo 
potrebe svoje ciljne skupine. Znano je tudi, 
da ima ta vrsta marketinga tudi globlji in 
širši pomen od oglaševanja kot takega in 
se na nek način ne oddaljuje od definicije, 
ki drži tudi v komercialnem marketingu. 
Pomembno se je zavedati, da sta komer-
cialni in socialni marketing zelo povezani 
temi. Slednji uporablja različne komercial-
no marketinške metode in tehnologije, ki 
omogočajo analizo, načrtovanje ter izvaja-
nje storitev in programov, ki so oblikovani z 
namenom vplivanja na prostovoljno vede-
nje izbrane javnosti, ki nagovarja k izbolj-
šanju tako njihove osebne kot tudi druž-
bene blaginje. Pomembno je tudi to, da 
socialni marketing v svoji prvotni definiciji 
pripada neprofitnemu sektorju v vsej svoji 
celoti, v ta sektor pa štejemo vsa društva, 
fundacije, združenja in dobrodelno-prosto-
voljne organizacije. Vse navedene oblike 
organizacij, ki se poslužujejo socialnega 
marketinga, nastopajo pred javnostjo ozi-
roma jo nagovarjajo drugače kot tržno 
naravnana podjetja, ki nagovarjajo svoj 
izdelek oziroma storitev. (Vir: Študentska 
sekcija Društva za marketing Slovenije)

Namen socialnega marketinga je dosega-
nje sprememb v obnašanju posamezni-
kov, (raz)reševanje težav, ki nas pestijo, 
in spreminjanje družbe kot celote na bo-

lje. Slednja svoje učinkovitosti ne meri v 
reakcijah na družbenih omrežjih, temveč 
v zmanjševanju števila žrtev na cestah, 
manjšem številu prodanih steklenic alko-
holnih pijač in škatlic cigaret ter v podob-
nih kazalnikih uspešnosti. (Vir: CNVOS)

O zdravju mladih

Zdravje mladih je podpodročje javnega 
zdravja, ki deluje v smeri preprečevanja 
bolezni, povezanih z življenjskim slogom 
pri otrocih in mladostnikih. Ključne pro-
blematike, s katerimi se srečujejo mladi 
v obdobju otroštva in mladostništva na 
področju zdravja, najbolj celostno pred-
stavlja raziskava Z zdravjem povezano 
vedenje v šolskem obdobju. Raziskava 
Z zdravjem povezano vedenje v šolskem 
obdobju (HBSC – Health Behaviour in 
School Aged Children) je mednarodna 
študija, ki je narejena na reprezentativ-
nem vzorcu učencev in dijakov, starih 
11, 13 in 15 let. Namen raziskave je lon-
gitudinalno spremljanje vedenja v zvezi 
z zdravjem v šolskem obdobju, ki vsake 
štiri leta po skupni metodologiji poteka v 
43 državah Evrope in Severne Amerike. 
Slovenija se je vanjo vključila v šolskem 
letu 2001/2002. Raziskavo v Sloveniji iz-
vaja NIJZ, financira pa jo Ministrstvo za 
zdravje.

V raziskavi želijo raziskovalci od mladostni-
kov pridobiti informacije o tem, kakšen je 
njihov odnos do tobaka, alkohola, mamil in 
spleta ter digitalnih tehnologij. Hkrati pa od-
govarjajo tudi o svojih družinskih odnosih, 
o doživljanju psihosomatskih simptomov, o 
svojem zdravju, življenjskem slogu in odnosu  
do šole.
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Zadnja raziskava je bila izvedena leta 2018. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je veči-
na slovenskih mladostnikov zadovoljna s 
svojim življenjem in da svoje zdravstveno 
stanje ocenjuje kot dobro.

V primerjavi z raziskavo iz leta 2014 se je 
povečal delež mladostnikov, ki zajtrkujejo in 
uživajo sadje ter zelenjavo in so nekajkrat 
tedensko telesno dejavni. Prav tako sta se 
zmanjšala uživanje sladkih pijač in delež 
mladostnikov, ki so nagnjeni k pretepanju.

Približno tretjina mladostnikov je zase oce-
nila, da so nekoliko ali močno predebeli (več 
deklet kot fantov), a izračun indeksa teles-
ne mase kaže, da jih je čezmerno hranjenih 
in debelih približno polovica manj (18,6, pri 
tem pa prednjačijo fantje).

Na drugi strani pa se je, razen pri 11- in 13-le-
tnikih, povečal delež mladostnikov, ki doživlja 
vsaj dva psihosomatska sindroma, kot so 
denimo nervoza, razdražljivost in nespečnost, 
povečuje se tudi trpinčenje med mladimi, pri 
11- in 13-letnikih pa se je zmanjšal delež tis-
tih, ki jim je šola všeč. 11- in 15-letnice pa so 
opozorile, da so obremenjene z delom za šolo.

Med najpogostejšimi tveganimi vedenji mla-
dostnikov, kot so konzumacija alkohola, ma-
mil in kajenje, sta alkohol in tobak v upadu, 
medtem ko se povečuje uporaba mamil.

Slovenski mladostniki manj posegajo po 
alkoholu in tobaku, več pa po konoplji, eks-
taziju in drugih prepovedanih drogah. 

Uporaba prepovedanih drog se v Sloveniji po-
večuje v vseh starostnih skupinah predvsem 
na račun konoplje. Spadamo tudi med deset 

držav z največjo razširjenostjo uživanja ko-
noplje med mladostniki. Vsak peti 15-letnik 
(20,6 odstotka) in skoraj vsak drugi 17-letnik 
(42,4 odstotka) je že uporabil konopljo, skoraj 
štirje odstotki jo uživajo dnevno, večina mla-
dostnikov pa je menila, da je konoplja eno-
stavno dostopna. 63 odstotkov 17-letnikov in 
49 odstotkov 15-letnikov je razkrilo, da lahko 
do nje pridejo v enem dnevu. Pri rednih upo-
rabnikih je večja verjetnost za razvoj zasvoje-
nosti in psihoz, ki prinašajo slabši učni uspeh 
in težave pozneje v odraslosti.

Vsak enajsti 15-letnik (8,8 odstotka) in peti 
17-letnik (19,8 odstotka) kadi tobak vsaj 
enkrat na teden, večina od teh vsak dan. 
Vendar delež mladostnikov, ki kadijo, v 
primerjavi s prejšnjimi raziskavami upada. 
Delež 15-letnikov, ki so kadar koli v življenju 
kadili cigarete, se je v obdobju 2002–2018 
s 65 zmanjšal na slabih 30 odstotkov. 

86 odstotkov mladostnikov se z alkoholom 
sreča že do 17. leta. Med 11- in 13-letniki 
jih alkohol tedensko uživa zelo malo, veliko 
večji delež takšnih pa je med 15- in 17-le-
tniki. Vsak četrti 17-letnik alkohol pije vsak 
teden.
Glede opijanja je najbolj ranljiv prehod 
med osnovno in srednjo šolo. Pri 11- in 
13-letnikih je odstotek tistih, ki so bili opiti 
vsaj dvakrat v življenju, majhen, med 15- in 
17-letniki pa je bil takšen že vsak drugi.

Trend uživanja alkohola (pri 15-letnikih) je 
v obdobju 2002–2018 sicer upadel; še leta 
2014 je bila Slovenija v zgornji deseterici 
držav. Težava je, da živimo v okolju, ki je zelo 
permisivno do uživanja alkohola. Raziskave 
kažejo, da je, če je odnos odraslih do alkoho-
la kritičen, tega med mladostniki manj.
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O mladinskem delu

Mladinsko delo ima v družbi pomembno 
vlogo, saj deluje preventivno, mladim omo-
goča pridobivanje kompetenc za aktivno 
participacijo v družbi ter njihov osebni in 
socialni razvoj. V praksi se dogaja na raz-
ličnih nivojih (lokalnem, regionalnem, naci-
onalnem, mednarodnem), hkrati pa lahko 
pomeni delo mladih za mlade v smislu iz-
vedbe taborov, delavnic itd. ali pa odzivanje 
na zakonodajo v povezavi z mladimi.

Z Zakonom o javnem interesu v mladin-
skem sektorju je mladinsko delo dobilo 
tudi svojo formalno obliko, saj ga ta de-
finira kot »organizirano in ciljno usmerje-
no obliko delovanja mladih in za mlade, v 
okviru katere mladi na podlagi lastnih pri-
zadevanj prispevajo k lastnemu vključeva-
nju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 
prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje 
različnih oblik mladinskega dela temelji na 
prostovoljnem sodelovanju mladih ne gle-
de na njihove interesne, kulturne, nazorske 
ali politične usmeritve.«

Obstajajo tudi druge definicije mladinskega 
dela (glej Mladinski svet Slovenije, Mreža 
MaMa, Svet Evrope). Vsem pa je skupnih 
nekaj temeljnih značilnosti:

 » Učna izkušnja – vsakemu mlademu po-
samezniku vključenost v mladinsko delo 
predstavlja svojevrstno učno izkušnjo. 
Pravimo, da je mladinsko delo umeščeno 
v prostor neformalnega učenja, ki je loče-
no od formalnega sistema izobraževanja.

 » Načrtovan proces – mladinsko delo je 
načrtovan proces, kar zagotavlja njego-
vo sposobnost, da dosega učne in druge 
učinke.

 » Aktivna participacija – mladinsko delo 
stremi k razvoju mladih v aktivne drža-
vljane, ki se zlahka vključujejo v družbo in 
prispevajo k njenemu razvoju. Participa-
cija mladih se razume kot aktivno druž-
beno udejstvovanje mladih v vsakdanjem 
(družbenem, političnem …) življenju s ci-
ljem, da kot državljani prevzamejo aktiv-
no vlogo.

 » Osebni in socialni razvoj mlade osebe – 
posamezniki, vključeni v mladinsko delo, 
se v tem procesu izoblikujejo.

Kadri v mladinskem delu

Mladinski voditelj je oseba, ki s svojim de-
lom mladim omogoča, da se ukvarjajo z 
dejavnostmi, ki jih zanimajo ali jim koristijo, 
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ter s tem razvijajo svoje kompetence, vešči-
ne in zmožnosti. Mladinski delavec izhaja 
iz bolj strokovne sfere (centri za socialno 
delo, fakulteta za socialno delo). 
Mladinski aktivist je oseba, ki zelo aktivno 
deluje v mladinski organizaciji ali nekem 
mladinskem gibanju.

Ker v Sloveniji za opravljanje poklica mla-
dinskega delavca ni mogoče pridobiti javno 
veljavne izobrazbe oziroma javne listine o 
usposobljenosti za opravljanje tega pokli-
ca, je Urad RS za mladino podal pobudo za 
pripravo poklicnega standarda in kataloga 
standardov strokovnih znanj in spretnosti 
za mladinskega delavca/mladinsko delav-
ko. Poklicni standard za mladinskega de-
lavca/mladinsko delavko je bil dne 13. 12. 
2016 sprejet na Strokovnem svetu RS za 
poklicno in strokovno izobraževanje.

Strukture v mladinskem delu

Mladinska organizacija je avtonomno de-
mokratično prostovoljno samostojno zdru-
ženje mladih, ki s svojim delovanjem mla-
dim omogoča pridobivanje načrtnih učnih 
izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih 
stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z 
njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali 
politično usmeritvijo, ter je organizirana kot 
samostojna pravna oseba, in sicer kot dru-
štvo ali zveza društev ali kot sestavni del 
druge pravne osebe, in sicer društva, zve-
ze društev, sindikata ali politične stranke, 
s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne 
osebe zagotovljena avtonomija delovanja v 
mladinskem sektorju.

Organizacija za mlade je pravna oseba, ki 
izvaja programe za mlade, vendar ni mla-
dinska organizacija, in je organizirana kot 
zavod, ustanova ali zadruga.

Mladinski sveti

Mladinski svet Slovenije je krovna mladin-
ska organizacija v Sloveniji, ki združuje 
16 mladinskih nevladnih organizacij raz-
ličnih interesnih, nazorskih ali političnih 
usmeritev. MSS zastopa interese mladih 
pri nacionalnih oblasteh in v mednaro-
dnih združenjih ter sodeluje pri spodbuja-
nju razvoja mladinske politike.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti so nosil-
ci mladinskega dela in mladinske politike 
na lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za 
sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. 
Od sprejetja Zakona o mladinskih svetih v 
letu 2000 se ustanavljajo v posameznih lo-
kalnih skupnostih kot združevalni in pred-
stavniški organ lokalnih mladinskih orga-
nizacij in lokalnih enot večjih mladinskih 
organizacij.

Mladinski sveti lokalnih skupnosti zasto-
pajo interese mladih pri lokalnih (občin-
skih) oblasteh in se z njimi dogovarjajo o 
aktivnosti, sredstvih ter infrastrukturi, ki 
bo namenjena mladim. Prav tako imajo 
v skladu z zakonom pravico do dajanja 
mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v 
občinskih organih, ki zadevajo mlade. S 
svojim delovanjem spodbujajo dejavnosti 
mladinskih organizacij ter skrbijo za infor-
miranje njihovega članstva in širše javno-
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sti o politiki lokalne skupnosti, predvsem 
na področjih, ki zadevajo mlade.

Mladinski center je organizirano funkcio-
nalno središče za mlade, ki ga zagotavlja 
lokalna skupnost ali druga pravna oseba 
javnega ali zasebnega prava oziroma fizič-
na oseba, v njem pa se izvajajo programi v 
mladinskem sektorju in mladinsko delo na 
lokalni ravni.

Nacionalna mladinska organizacija je 
prostovoljna organizacija, katere večino 
vodstva in članstva predstavljajo mladi 
v starosti od 14 do 29 let in je organizi-
rana ter deluje na nacionalnem nivoju in 
ima večje število članov, organizirano v 
lokalnih enotah organizacije. Njen namen 
je predstavljanje in razvijanje interesov 
mladih, opravljanje mladinskega dela v 
skladu s statutom organizacije ter spod-
bujanje mladih k združevanju in participa-
ciji v družbi.

Mladinska organizacija, katere člani so pri-
padniki italijanske ali madžarske narodne 
skupnosti oziroma romske skupnosti, lah-
ko pridobi status nacionalne mladinske or-
ganizacije ne glede na pogoje glede član-
stva in teritorialne organiziranosti.

Trenutno v Sloveniji deluje 12 nacionalnih 
mladinskih organizacij s statusom delovanja 
v javnem interesu. Ena od njih je tudi Mladin-
ska zveza Brez izgovora Slovenija.

Druge nevladne organizacije so nevladne, 
neprofitne ter prostovoljne organizacije, ki ne 
sodijo v nobeno od treh zgoraj navedenih sku-
pin ter na nacionalnem oz. regionalnem nivoju 
izvajajo mladinske programe in programe za 
mlade. Mednje sodijo tudi organizacije, ki izva-
jajo tako imenovane podporne in servisne pro-
grame za mlade, to je programe, ki prispevajo 
k večji kakovosti mladinskega dela, mladinske 
politike ali položaja mladih v Sloveniji. (Vir: Lju-
bljanska mreža info točk-L’MIT)
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Projekt v številkah

št. udeležencev, ki so se 
udeležili vsaj 90 ur usposabljanj 
in tako dosegli kazalnik učinka

119

494
št. prejetih prijav št. regij, iz katerih  

prihajajo udeleženci

11
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št. regij, iz katerih  
prihajajo udeleženci

Št. izvedenih usposabljanj: 8

št. izvedenih ur  
usposabljanj 

896

91
št. deljenih zaposlitvenih 

priložnosti med udeležence 
usposabljanj

2.232

št. ustvarjenih 
posnetkov 

zaslona
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Financerji projekta:


