
                          
 

 
 

Socialna akademija, 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in Skavtov, 

Zveza tabornikov Slovenije, 

Društvo mladinski ceh in 

Mladinska zveza Brez izgovora 

vabijo k udeležbi in soustvarjanju posveta 

Priprava mladih na nove čase: 

kakšen naj bo mladinski voditelj/delavec prihodnosti? 
 

 

Uvod 

Akterji v polju mladinskega dela smo pred velikim izzivom, da stopimo korak naprej in ustvarimo 

prostor, v katerem bodo mladi skozi mladinsko organiziranje lahko stopali v polnost odraslega 

življenja. 

Na podlagi vsebin, razvitih v okviru projekta Mladinski delavec (2009-2012), nekatere organizacije, 

zbrane v pobudi Mladinski delavec delo nadaljujemo naprej. Izhajamo iz štirih hipotez, ki tvorijo tudi 

okvir tega posveta. 

 

Datum: 9. januar 2014 med 9h in 16h.

Lokacija: Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana.

Prijave: http://v2.socialna-akademija.si/posvet-md/
Prijave sprejemamo do 5. januarja 2014.

1. Živimo v času in 
okolju naglih 

sprememb – te se 
dogajajo na različnih 
področjih (politično, 

ekonomsko, socialno, 
tehnološko ...)

2. Mladi bodo glavni 
plačniki teh sprememb 

– njihovo položaj se 
odraža v negotovosti in 
izredno hitrem tempu 
nujnosti prilagajanja.

3. Mladinsko delo je 
tretji partner pri 

socializaciji mladih 
(vzgoji mladih v 
avtonomnega 

posameznika) – poleg 
družine in šole.

4. Mladinsko delo (in 
profil mladinskega 

voditelja/delavca) je na 
razpotju med 
tradicionalnim 
delovanjem in 

prilagajanjem novostim.



                          
 

 
 

 

Nameni posveta so: 

1. Raziskati trende, ki utegnejo v prihodnosti bistveno vplivati na položaj mladih. 

2. Opredeliti vlogo mladinskega dela v prihodnje glede na trende. 

3. Vrednotiti kompetence mladinskih voditeljev/delavcev ter načine njihovega usposabljanja. 

Pričakovani konkretni rezultati posveta: 

Udeleženci posveta si bodo na podlagi predstavitev uvodnih govorcev (Janez Škulj in Branko Cestnik) 

in drugih prispevkov izmenjali poglede na vlogo mladinskega dela v prihodnje in kompetence, ki jih 

bo mladinski voditelj/delavec potreboval pri svojem delu. 

Predstavljenih bo tudi do 9 dobrih praks organizacij, ki razmišljajo o prihodnjih trendih in nanje 

skušajo odgovarjati že sedaj. Med temi je lahko tudi vaša! 

Na podlagi posveta bo nastal tudi dokument o prihodnji usmeritvi mladinskega dela, ki bo poslan 

odločevalcem na državni in evropski ravni. Predstavnik v skupini za razvoj kakovosti mladinskega dela 

na ravni EU pa bo zaključke predstavil februarja v Bruslju. 

S posvetom želimo začrtati tudi uvedbo rednih kolokvijev o mladinskem delu, s katerimi bomo v 

okviru projekta pričeli v letu 2014 in bodo predstavljali prostor kontinuiranega razmisleka o identiteti 

mladinskega dela v Sloveniji. 

Program posveta 

 

8:30 Prihod in registracija udeležencev 

9:00 Uvod (predstavitev programa posveta in udeležencev, nagovor direktorja Urada RS za 
mladino Petra Debeljaka) 

9:30 Priprava mladih na nove čase: kakšni časi se obetajo in kako naj družina, šola in 
mladinsko delo mlade pripravijo nanje? 
Govorca: 

 Janez Škulj, Movit NA Mladina, 

 mag. Branko Cestnik, filozof, teolog in mladinski delavec 
Sledi razprava. 

11:00 Odmor s kavo in prigrizkom 

11:30 Kakšno naj bo mladinsko delo v prihodnje, da bo odgovarjalo potrebam časa? 
(predstavitve članov pobude Mladinski delavec) 

 Kateri trendi bodo vplivali na mlade v prihodnje in kakšno naj bo mladinsko 
delo, da bo odgovarjalo nanje? (predstavitev in razprava, 40 minut) 
Tadej Pugelj, Zveza tabornikov Slovenije, 
Matej Cepin, Socialna akademija 

 Kakšne kompetence naj ima mladinski voditelj/delavec, da bo lahko kos svojim 
nalogam? (predstavitev in razprava, 20 minut) 



                          
 

 
Sabina Rupnik Suhadolnik, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 
Franci Bačar, Društvo mladinski ceh 

 Kako usposabljati mladinske delavce, da bodo pridobili ustrezne kompetence? 
(predstavitev izkušenj in razprava, 20 minut) 
Tadeja Mesojedec, trenerka 
Jan Peloza, MZ Brez izgovora Slovenija (še ni potrjeno) 

13:00 Odmor s kosilom 

13:45 Kako konkretno organizacije zaznavajo izzive prihodnosti in kako odgovarjajo nanje? 
Tri vzporedne delavnice: 

 na vsaki 3 predstavitve praks (10 minut vsaka), 

 sledi moderiran proces identifikacije pomembnih trendov in konkretnih 
odgovorov organizacij nanje. 

Prakse naj odgovarjajo na naslednji vprašanji: 

 Na katere trende, ki jih zaznavamo, odgovarja naša praksa? 

 Kako konkretno odgovarjamo nanje (način dela)? 

15:15 Zaključki posveta 
Povzetek celotnega posveta in vabilo k nadaljnjeu sodelovanju 
(Matej Cepin, Socialna akademija) 

15:45 Predviden zaključek posveta 

Kako pridobim dodatne informacije? 

Piši na tadeja@socialna-akademija.si. 

Kako se prijavim? 

Preko tega obrazca! 

Kotizacija? 

Kotizacije za posvet ni! Posvet delno financira Urad RS za mladino. 

mailto:tadeja@socialna-akademija.si
http://v2.socialna-akademija.si/posvet-md/
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