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Strokovni svet se je seznanil z izvajanjem projekta MD, ki ga v lokalni
skupnosti koordinira in izvaja Center za social no deja Kranj. Projekt vodi
Bojana Jekovec, univ.dipl.pedagog. -mentor projekta MD.

1. PROBLEMI DOSEDANJE IZVEDBE IN NADALJNEGA RAZVOJA
PROGRAMA MD V NASI LOKALNI SKUPNOST'
A. Ocena dosedanje izvedbe projekta Mladinske delavnice v lokalni
skupnosti mesta Kranj na osnovi predstavitve izvajanja.
Projekt se izvaja dvanajsto solsko leto. Tekom let seje projekt izvajal na vseh
osnovnih salah v lokalni skupnosti mesta Kranj V obdobju zadnjih petih let pa se
izvaja na petih oz. sestih osnovnih salah. Menimo, da seje projekt ohranil vosnovnih
salah, kjer so strokovne sluzbe in vodstvo sole nudili programu ustrezen suporl in
splosen pozitiven odnos do izvajanja preventivnih dejavnosti.
Opaziti je, da je v zadnjih dveh letih interes sol vecji od moznosti izvajanja.
Nasa ocena je, da je projekt dosegel nivo ustreznega ugleda, strokovne vrednosti in

je prepoznan v lokalni skupnosti.
Vsakoletna evalvacija kaze visoko stopnjo zadovoljstva strokovnih delavcev na
salah. Prav taka je ocena, ki jo izrazajo udelezeni ucenci v projketu zelo ugodno in
odraza visoko stopnjo uporabnosti naucenih vescin v programu.
Na osnovi rednega sodelovanja s solsko svetovalno sluzbo je ugotovljeno, da sole

projekt prepoznavajo kat ucinkovito preventivno dejavnost.
Projekt Mladinske delavnice uresnicuje vse cilje nacionalnega priograma socialnega
varstva do leta 2005 in uposteva vsa nacela za uresnilcevanje teh ciljev, fer je dobra
strokovna in sistemsko zgrajena baza za razvoj temu programu podobnih dejavnosti..



B. Ocena strokovnega sveta glede potrebe po nadaljnem izvajanju in
sirjenju obsega izvedbe projekta MD v nasi lokalni skupnosti.
Projekt je nedvomno potrebno razvijati in iskati nove moinosti za njegov razvoj.
Menimo, _dB b~ bilo smi~elnoprojektpD!1l)diti tudi rizicnjm~nam-Otrok z vecjo

verjetriostjo rizicnega funkcioniranja.

2. PROBLEM ST A TUSA PROJEKT A MD KOT SOCIALNO
PRVENTIVNE DEJAVNOSTI
A. Ocena strokovnega sveta glede statusa projekta Mladinske delavnice
v prihodnosti; ali je to dejavnost, ki lahko postane del redne dejavnosti
socialnega varstva, kat oblika primarno preventivne dejavnosti na
podrocju socialnega varstva za mlade

Menimo, da projekt ie ima izgrajen sistem in deluje na obeh zgoraj navedenih
nivojih. Nase mnenjeje, daje v skladu z nacrtom izvajanja usmeritev in nalog
nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 projekt vsebuje vse
elemente tega nacrta. Njegovo vecletno funkcioniranje potrjuje uresnicevanje vseh
cijev zastavljenih v nacionalnem programu z vidika razvoja preventivnih dejavnosti v
socialnem varstvu.
Projekt je potrebno potrditi na nivoju statusa redne dejavnosti socialnega varstva.

B. Strokovna ocena sveta:

Menimo, da bi Mladinske delavnice lahko opredelili kat obvezno ponudbo za
uporabnike na podro6ju socialne preventive stem, da se jasno opredeli status
strokovnega vodje projekta v lokalni skupnosti in zagotovi konstantno financiranje.


