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Drustva za preventivna del a
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Zadeva: Program mladinske delavnice
One 11.3.2003 je strokovni svet Centra za socialno deja Skofja Loka obravnaval
preventivni program Mladinske delavnice. Na strokovnem svetu je bilo sprejeto
naslednje mnenje:
Razlicni strokovnjaki se strinjajo, da je obdobje adolescence obdobje hitrih in
pomembnih sprememb v mladem cloveku in v njegovi okolici, ki se kazejo v novih
pri6akovanjih in zahtevah do mladostnika.
Posledica le-tega je, da je mladostnik
postavljen pred nove razvojne naloge, spremenijo se osebne in medosebne
spoznavne sposobnosti, osebna in medosebna inteligenca, pojavijo se kvalitativne
spremembe misljenja. Pojavljajo se problemi povezani z odnosi s starsi, z odnosi v
skupini vrstnikov, problemi povezani s solo, problemi povezani s spolnostjo. Cilj
programa je, da mladostnik lazje prebrodi omenjene probleme, da se mu olajsa
iskanje odgovorov na stevilna nova vprasanja.
V nasi lokalni skupnosti potekajo Mladinske delavnice na dveh salah, sicer pa
izvajamo program ze trinajsto leto. Ugotavljamo, da udelezenci mladinskih delavnic
s svojo vkljucitvijo v program bolje spoznavajo samega sebe,
si pridobijo
samozavest, postanejo
bolj zreli in sprosceni, odprti do drugih. Izboljsuje se
komunikacija, vzpostavlja se kvalitetnejsi odnos do drugih , drugace zacnejo gledati
na zivljenje in njihova lastno vlogo. Ucencem so vecinoma najbolj vsec delavnice z
igranjem vlog. Zelo zanimivi pa so zanje tudi sprosceni pogovori 0 spolnosti.
Zanimivo je, da so jim zelo vsec tudi teme 0 morali in vrednotah.
Odrascanje v danasnjem svetu nikakor ni lahko, niti za mladostnika,
starse. Mladinske delavnice so eden od nacinov za iZbO,jSa
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