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Zadeva: mnenje strokovnegasveta gledeizvajanja mladinskih delavnic
Strokovni svet centra za socialno delo Slovenska Bistrica je doe 27.8.2002 na svoji seji podal
naslednje mnenje 0 izvedbi in razvoju programa Mladinskih delavnic:
Z dosedanjo izvedbo Mladinskih delavnic v nasi obcini sma zadovoljni.
Izvedba Mladinskih delavnic poteka vsako leto po predvidenem programu, vendar pa zaradi
pomanjkanja denarnih sredstev v premajhnem obsegu. Mladostniki se radi udelefujejo
delavnic in smatramo, da so zelo koristne.
Pri izvajanju delavnic sodelujemo z zdravstvenimi domovi, salami, lekarnami, knjiznicami in
obcino. Izvajanje Mladinskih delavnic pomeni tudi moznost za brezposelne prostovoljce in
delav~e vkljucene v javna dela, da sodelujejo v druzbellib aktivnostih m_.si--PridohiY1ljo
delovne navade. Do sedaj sma imeli s prostovoljci dobre izkusnje, vzpodbudno je, da se
velika mladih zanima za tovrstno prostovoljno delo. Neposredno delo z mladostniki nam
socialnim delavcem pomaga pri del~ z njimi na drugih podrocjih (rejnistvo, pomoc druzini za
dam, projekt javnih del Pomoc druZini pri vzgoji otrok).
Strokovni svet ocenjuje, da je potrebno projekt v nasi obcini izvajati tudi v bodoce.
Projekt mladinskih delavnic bi bilo potrebno siriti, izvajati bi se moral na vseh osnovnih
salah. Ze mladostniki sami izraZajo zeljo, da bi se delavnice izvajale naprej, po moznosti v
sedmem in osmem razredu. Zelo zaZeleno bi bilo, da bi program Mladinskih delavnic postal
redna dejavnost Centra za socialno delo, kat oblika primarne preventivne dejavnosti na
podrocju dela z mladimi.
Za morebitno sirjenje in izboljsevanje programa Mladinskih delavnic bi bilo potrebno
zagotoviti vecja in redna financna sredstva.
Strokovni svet centra meni, da bi preventivni program Mladinskih delavnic moral spadati v
obvezno ponudbo za uporabnike. Mogoce je to hkrati tudi nacin, da se zagotovijo redna
financna sredstva.

Toliko v vednost in tepa pozdravljeni!
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