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PROGRAM "Mladinske delavnice" sofinancirajo:

KAJ DRAGOCENEGA SO
UČENCI OSVOJILI NA

»MLADINSKIH
DELAVNICAH«?

»O spolnosti, ker menim,
da starši ne radi govorijo toliko o tem.« 

»Spoznaš nove ljudi, si sprejet,
osvojiš nova znanja in si pridobiš res ogromno

izkušenj, ki ti pridejo prav,
tako na osebnem kot tudi na profesionalnem

področju.
Pri izvajanju in vodenju MD sem res uživala!«

                                    
                              - prostovoljka

 

»Pravilno reševanje konfliktov
in kaj storiti, ko se srečaš z drogo.« 

 
»Naučil sem se izpovedovati čustva

in biti bolj odprt.« 

»Lažje nadzorujem svoje obnašanje.«  

»O nasilju in kako se v tem primeru
obnašati, če je nad tabo kdo nasilen.« 

»…da je vsak nesporazum možno razrešiti s
pravilnim pristopom.«

 
 

»Da ne smem soditi ljudi na prvi pogled, saj
ima vsak pogled in nasmeh zadaj svojo

zgodbo.« 

Društvo za preventivno delo

@mladinskedelavnice

»Kako omogočiti in doseči življenjski cilj.«
 



Sprejmi nov izziv -
pridruži se!

KAJ PRIDOBIŠ

- razumevanje dinamike ter znanje in
veščine vodenja najstniške skupine
uporabnikov 
- osnove načrtovanja in izvedbe delavnic 
-  izkušnje s področja dela z mladostniki
- prenos teoretičnega znanja v prakso
- naziv inštruktor/-ica programa
"Mladinske delavnice"
- osebno in profesionalno rast
- referenco pri iskanju zaposlitve
(potencialni delodajalci nas poznajo!)
- nova poznanstva

KAJ NUDIMO

- brezplačno intenzivno usposabljanje
- redno strokovno podporo pri delu z
uporabniki
- neposredno kontinuirano delo z
najstniškimi skupinami na šoli
- povračilo stroškov prostovoljskega dela
- ves potreben material za izvajanje
delavnic
- po dogovoru možnost opravljanja
obvezne študijske prakse

Program "Mladinske
delavnice"

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

- Program »Mladinske delavnice« je
namenjen mladostnikom v starosti
13 do 15 let oz. učencem osmih in
devetih razredov OŠ, predvsem tistim,
ki imajo že izražene težave pri
odraščanju. Namenjen je tudi ostalim
učencem iste starostne skupine. 

KAKŠEN JE GLAVNI NAMEN
DELOVANJA?

- Temeljni namen delovanja je med
mladostniki krepiti razvojne in
socialne možnosti za uspešno
obvladovanje razvojne krize ter
preprečevati socialne izključenosti.

Program "Mladinske delavnice"
neposredno izvajajo za to delo
usposobljeni prostovoljci in se izvaja
skozi celo šolsko leto po številnih
osnovnih šolah v Sloveniji (v šol. letu
2020/21 na več kot 50 OŠ) vsak
teden.

Poteka na osnovi izkustvenega
učenja s pomočjo metode
"delavnica". Gre za sklop socialnih
iger z jasno opredeljenimi cilji in
nameni.

Obdelujejo se teme, ki so aktualne za
mlade v zgodnjem obdobju
adolescence: samopodoba; odnosi v
vrstniški skupini; odnosi v družini;
šola, učenje in profesionalna
usmeritev; spolnost in spolne vloge.

Kako poteka
neposredno delo z
mladostniki?

"Usposabljanje je potekalo zelo kakovostno
in dinamično, ves čas je bilo prisotno

ogromno smeha in zabave!"
 

                          - prostovoljka
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