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LJUBLJANA

ZADEVA:

Mnenje strokovnega

sveta CSD Logatec glede izvedbe projekta

MD

Strokovni
svet CSD Logatec se je dne 10.09.2002
opredelil glede
vprasanjizvedbe projekta MD,
po predstavitvi
rezultatov in ucinkov dosedanjega
izvajanja
programa s poudarkom na rezultatih, predstavljenih
v analizi izvedbe projekta MD v
solskem letu 2000/2001, katere je predstavila strokovna mentorica projekta in sprejel
~Iedece mnenje:
~
~- ---

Center za social no deja izvaja projekt Mladinske delavnice od leta 1995 dalje. Izvajal
se je na dveh oziroma vseh treh osnovnih salah v Logatcu. Projekt se uvrsca med
social no primarne preventivne programe, namenjene mladim, v obdobju zgodnje
adolescence. Na podlagi anket, ki jih ob zakljucku vsakega solskega leta izpolnjujejo
uporabniki je razvidno, da program prispeva k preprecevanju stisk posameznikov, saj
rezultati govorijo, da dosegamo cilje, ki sma jih zastavili pred pricetkom programa.
Povratne informacije delavnicarjev ob zakljucku solskega leta nakazujejo, da so
spremenili odnos do sebe, do drugih, pridobili nova spoznanja in vescine, ki jim
pomagajo pri samostojnem resevanju svojih problemov oziroma tezav. Glede na to,
da se povecuje stevilo otrok in mladostnikov, ki dozivljajo nasilje, ali se soocajo s
tezavami v odrascanju je ena od moznosti, ki tezi k izboljsanju kakovosti zivljenja tudi
projekt MD, to je preventivni program, ki je usmerjen k usposabljanju mladostnikov za
dobre medsebojne odnose, za aktivno razvijanje lastnih sposobnosti...
Osnovne sole v katerih sma do sedaj izvajali program so zelo zadovoljne in
zainteresirane za izvajanje programa tudi v naslednjem solskem letu. Vkljucevanje
MD v osnovne sole je pomenilo pomembno obogatitev preventivno usmerjenih
dejavnosti v soli. Na salah so MD vkljucili med interesne dejavnosti.
Center za
socialno deja Logatec je v casu izvajanja programa sodeloval z lokalno skupnostjo in
drugimi institucijami (Obcina Logatec, osnovno sole, Klub logaskih studentov,
Zdravstveni dam Logatec...). Program MD je bil s strani Centra predstavljen na LAS
in v lokalnem casopisu. V preteklem obdobju sma realizirali vrsto razlicnih akcij in
kampanij, ki predstavljajo ekstenzivni del programa. Na ta nacin so MD postale v
kraju razpoznavne.

Glede na trenutno situacijo (pomanjkanje
prostovoljcev) , strokovni svet ocenjuje, da
je potrebno v prihodnjem letu delavnice izvajati v enakem obsegu, v dveh osnovnih
salah. Poskusno bomo delavnice izvajali v enem razredu, enkrat mesecno, celo
solsko leto.
Dosedanji status projekta Mladinske delavnice je negotov. Program se financira v
minimalnem znesku (Ietno), na podlagi prijave na razpis, kar povzroca raznovrstne
tezave pri izvedbi programa. Velik del Gaga namenimo pisanju raznovrstnih porocil
(vsebinsko letno, delno, financno...).
Zaradi navedenih okoliscin predlagamo, da se
status projekta Mladinske delavnice v prihodnosti reformira v:
» dejavnost, ki postane del redne dejavnosti socialnega varstva, kat oblika
primarno socialne preventivne dejavnosti na podrocju socialnega varstva
za mlade, ali pa naj se razvojni program financira za vecletno obdobje.
Preventivni program Mladinske delavnice lahko opredelimo kat pomembno dodatno
dejavnost za uporabnike, ki temelji na prostovoljni vkljucitvi.
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