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ZADEV A: Projekt Mladinske delavnice -mnenje strokovnega sveta
Dne 24.9.2002 je bilo na strokovnem svetu CSD Brezice predstavljeno evalvacijsko porocilo
0 izvedbi projekta Mladinske delavnice v solskem letu 2001/02 in primerjava z analizo
izvedbe projekta v solskem letu 2000/01.
V breziski obcini se projekt izvaja ze od leta 1995, pod strokovnim vodstvom mentoric,
delavk CSD Brezice, ki so delavnice tudi aktivno izvajale.
V zacetku so se delavnice izvajale v dveh osnovnih solah, v vec skupinah, letos homo
delavnice izvajali v dveh VMS na ern osnovni soli. Delavki, ki sta ze od zacetka sodelovali
pri projektu, st.i. zaradi drugih delovnih obveznosti z izvajanjem In mentorstvom prenehali,
zato sva hili v lanskem letu na usposabljanju dye drugi delavki.
Delavnice se izvajajo v delovnem casu, poleg ostalih nalog, ki so sistemizirane za delovno

mesto.
Pozitiven odziv na delavnice je bil na vseh solah, na katerih so se MD izvajale, se
pornernbnejsi pa se nam zdi vidik uporabnikov, torej udelezenih ucencev, ki so vecinorna nad
delavnicami navduseni in si zelijo njihovega nadaljevanja.
Pray tako srno mnenja, da izvajanje pozitivno vpliva tudi na izvajalce, to je instruktorje MD za delavce CSD neko protiutez pretezno kurativnernu delu, spoznavanje populacije, ki se ne
kaZe znakov socialne izkljucenosti, rnoznost preventivnega delovanja in stern posledicno
zrnanjsanje socialne problernatike pri rnladih -za prostovoljce pa pridobivanje pornernbnih
izkusenj, vescin dela z rnladirni.

Gledena navedenosmo strokovni delavci CSD Brezice mnenja,da MD ugodnovplivajo na
socialni razvoj, misljenje, vedenje mladih, ki so vkljuceni vanje, zato si prizadevamo,da
projekt v nasiobcini ne bi zamrl.
Program je vsebinsko dobra pripravljen, preizkusen in vseskozi tudi evalviran -kar se
vsebine tice nimamo posebnih pripomb, razen tega, da se pripravijo se kake dodatne delavnice
na teme, ki so postale aktualne bolj v zadnjem casu (npr. vrstnisko ali drugo nasilje,
spoznavanjelastnosti drugacnih in primeme nacine komuniciranja z njimi -npr. hiperaktivni
ucenci, motnje hranjenja.. .).
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Precejsenproblem pa predstavlja dosedanje financiranje izvajanja programa, saj je prispevek
MDDSZ na skupino tako nizek, da ne pokrije niti nagrade za prostovoljno delo, kaj sele
stroskeprostovoljcev, izvedbo dodatnih aktivnosti, taborov. ..
Kvalitetno izvajanje programa je torej v veliki meri odvisno od sofinanciranja obcine,
pozitivnega sprejemanja MD s strani direktorjev CSD in velikega entuziazma instruktorjevprostovoljcev. Poleg tega je financiranje letno, nakazovanje sredstevpozno.
Tezave vidimo tudi v tern, da za delavce CSD izvajanje z leti poleg ostalega dela postane
prenapomo, tezko pa je pridobivati stalno nove prostovoljce, jib ponovno usposabljati.
Studentje iz naSeobcine navadno stanujejo v krajih solanja in MD ne morejo izvajati med
tednom, mladi brez zaposlitve pa si prizadevajo najti redno slui.bo in so za izvajanje
zainteresirani Ie dolocen cas. Zato smo mnenja, da program ne morejo temeljiti Ie na
prostovoI j nosti.
Prizadevali si bomo sicer, da bi program v nasi obcini razsirili na vec sol in tako vkljucili
cimvec mladih -resitev bi bila mogoce tudi zaposlitev kakega delavca npr. preko javnih del
...
za IzvaJanJeprograma.
NaSemnenje je, da bi program MD ob primemi kadrovski zasedbi in zadostnih sredstvih za
izvajanje lahko postal del redne dejavnosti socialnega varstva kot oblika primamo socialno
preventivne dejavnosti na podrocju socialnega varstva za mlade.
Ob morebitnih pozitivnih ucinkih, ugotovljenih tudi v kasnejsih razvojnih fazah med tistimi,
ki so se programa udelezili in med tistimi, ki se ga niso, pa bi bilo upraviceno MD opredeliti
tudi kat obvezno ponudbo za vse ucence 7. in 8. razredov osnovne sole.
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