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ZADEVA: Mnenje strokovnegasveta CSD Ajdovscina gledeizvedbeprojekta MD
Strokovni svet CSD Ajdovscina se je dne 7.11.2002 opredelil glede vprasanj -izvedbe
projekta MD, po predstavitvi rezultatov in ucinkov dosedanjega izvajanja programa s
poudarkom na rezultatih, predstavljenih v analizi izvedbe projekta MD v sol. letu 2000/01 in
sprejel sledecemnenje:
Mladinske delavniceje CSD Ajdovscina zacel izvajati v sol. letu 1993/9i-,vObcinr Ajdovscina
in ga v naslednjih letih razvil se v Obcini Vipava. V zacetku izvajanja programa sma imeli 3
do 4 skupine v zadnjih letih pa na treh osnovnih salah deluje povprecno med 5 in 7 skupin. V
zadnjih letih opaZamo porast zanimanja za omenjeno dejavnost predvsem na soli, ki so MD
sprejeli med interesne dejavnosti. V program MD se zeli vkljuciti dye tretjini otrok, ki
obiskujejo sedmi razred, kaTpa zaradi financnih omejitev ne moremo speljati. Osnovne sole,
kjer izvajamo program, dejavnost podpirajo in so zainteresirane, da z njim nadaljujemo.
Zanimajo se tudi sole, v katerih program do sedaj se ni bil izvajan. OpaZamo, da je
vkljucevanje v MD v OS pomembno, saj bogati preventivne dejavnosti po Salah. Med
izvajanjem programa sodelujemo z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami. Obcasno
organiziramo tudi dejavnosti, kamor se lahko vkljucijo tudi otroci, ki delavnic sicer ne
obiskujejo. MD so v obeh obcinah ze taka poznane, da flam ni potrebno izvajati stevilnih
kampanj, da bi delavnicarje pridobili.
Glede na trenutno situacijo homo delavnice izvajali v treh osnovnih salah v sedmih skupinah,
stem da bodo posamezni prostovoljci dvojno obremenjeni, kef bodo vodili dye skupini.
Projekt MD se uvrsca med socialno primarne preventivne programe, namenjene mladim v
sedmih in osmih razredih. Program pray gotovo prispeva k razresevanju razvojne krize
mladostnikov. Glede na zakljucne ankete mladostnikov vidimo, da pridobijo nova spoznanja
in vescine, ki jim pomagajo v odrascanju. Pray zato menimo, da je MD program, ki je
usmerjen k boljsi kvaliteti danasnjega hitrega tempa zivljenja, kar se posebej obcutijo
mladostniki v obdobju zgodnje adolescence.

Projekt:MD
se financira v minimalnem znesku ( letno ), glede na prijavo na razpis pri
Ministrstvu za delo, druZino in socialne zadeve. Menimo, da gaje glede na vecletno delovanje
programa po Sloveniji in na njegove rezultate umestno opredeliti kat del redne dejavnosti
socialnega varstva, kat obliko preventivne dejavnosti za mlade, ali pa razvojni program
financirati za vecletno obdobje.
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