Spoštovani gospod minister Pikalo
Približuje se nacionalni posvet mladinskega sektorja, ki je največji dogodek tega izredno
pomembnega dela neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Veseli nas, da se ga boste tudi letos
udeležili in z nami izmenjali poglede. Ker želimo, da bi bil ta dialog čim bolj konstruktiven in
plodovit, smo se predstavniki nekaterih večjih organizacij v sektorju odločili izhodišča
posredovati vnaprej. Razpravo želimo osredotočiti predvsem na dve področji.
1. Mladinske organizacije in državljanska vzgoja
Temeljno poslanstvo mladinskega sektorja je že vse od njegovih začetkov v času industrijske
revolucije in po večjem delu Evrope integracija mladih v družbo in krepitev njihove aktivne
participacije. Če smo mladinski delavci v čem res dobri in strokovni, smo v razvijanju aktivne
družbene participacije mladih.
V tem času se na Ministrstvu pripravlja predmet Državljanska vzgoja. Menimo, da bi moral biti
eden ključnih ciljev tega predmeta krepitev aktivne družbene participacije. Pri tem mladinske
organizacije ne smemo ostati zgolj “snov, ki se jo predeluje” s posameznimi predstavitvami v
razredih, češ: “Mladi, lahko se vključite!” Smiselno je, da mladinske organizacije prispevamo
tudi pri kurikularnem načrtovanju in izvajanju tega predmeta.
Državljanske kompetence imajo po najbolj razširjeni teoriji tri sestavne elemente: znanja,
veščine in “odnose”. Aktivno in demokratično državljanstvo, ki je cilj tega predmeta, naj bi
poleg znanj, ki jih šola res lahko poda sama, bilo sestavljeno tudi iz veščin, ki pa se
najučinkoviteje pridobivajo skozi učenje z delom, s projektnimi pristopi in s poskusi in
napakami. Ključen pri vsem skupaj pa je “odnos do”, do sočloveka, do skupnosti na različnih
ravneh, do države in domovine. “Odnos do” je gorivo, ki je osnova za kasnejše trajno delovanje
posameznika v družbi. In mladinske organizacije lahko na tem področju veliko prispevamo.
Zato vas pozivamo, da na posvetu odpremo razpravo, kako nas bo Ministrstvo vključilo v
proces načrtovanja tega predmeta.
2.

Financiranje mladinskega sektorja

Mladinske organizacije smo finančno podhranjene, zato želimo uresničitev obljube o
povečanem financiranju našega sektorja, ki je bila dana na posvetu mladinskih organizacij z
ministrom, na posvetu Urada RS za mladino v novembru, 22.11.2018.
V predlogu proračuna so sredstva, namenjena mladinskemu sektorju, znižana. Na lanskem
posvetu mladinskega sektorja smo na zastavljeno vprašanje o povišanju financiranja sektorja

od vas dobili zagotovilo, da se bodo sredstva našemu sektorju povečala po enaki dinamiki,
kakor ostalim sektorjem, a se to do sedaj ni zgodilo.
V kratkem času po posvetu so se plače javnim uslužbencem (in s tem proračuni šol) zvišale,
mladinskemu sektorju pa se sredstva znižujejo.
Tako še vedno ostajamo v situaciji, ko celoten mladinski sektor, torej več kot 100 organizacij,
skupaj na letni ravni dobi približno 1,5 mio sredstev, kar je finančno primerljivo npr. zgolj eni
posamezni šoli. Učinki, ki se jih od celotnega sektorja pričakuje (delovanje v vseh regijah,
šestmestno število vključenih mladih, infrastrukturna podpora mladim …) pa so popolnoma
neprimerljivi in s tem nerazumski.
Pri tem naj poudarimo, da govorimo o integralnih sredstvih, saj so le ta osnova za obstoj
sektorja. Kohezijska s svojimi pogoji ne omogočajo razvoja in ohranjanja osnovne dejavnosti
sektorja. Kohezijska sredstva so dobrodošla, nikakor pa ne morejo nadomestiti sredstev, ki
morajo biti namenjena za osnovno delovanje organizacij, saj sledijo drugim ciljem in ne
dopuščajo izvajanja kakovostne mladinske metodologije, ki je ena od prioritet tega mandata
URSM.
V mladinskem sektorju prav tako ni poskrbljeno za profesionalizacijo mladinskega dela, kar je
brez dvoma povezano s stabilnimi in trajnostnimi zaposlitvami. Nasprotno, se v takšnih
okoliščinah v mladinskem sektorju vzpostavlja prekarno delo, pogosto nevzdržni delovni
pogoji in zapuščanje mladinskega sektorja s strani znatnega števila mladinskih delavk in
delavcev.
Organizacije mladinskega sektorja pa so prisiljene finance za svoj obstoj iskati preko drugih
ministrstev in fundacij, pri čemer pa se zaradi nerazumevanja poslanstva mladinskega dela
financerjev oddaljujejo od svojega poslanstva in s tem siromašijo demokratičnost družbe.
Mladinske organizacije s statusom v javnem interesu tako na letni ravni potrebujemo stalno
(ne kohezijsko) financiranje najmanj ene dostojne zaposlitve in 1000 EUR mesečno, za
pokrivanje aktivnosti. Skupno torej najmanj 37.000 EUR letno na organizacijo. V prihodnjih
letih pa na to pričakujemo enako stopnjo višanja financiranja, kakor ostali sektorji znotraj
ministrstva. To seveda ne bi pokrilo večine stroškov delovanja, omogočilo pa bi stabilno
osnovo, preko katere bi organizacije lahko dovolj profesionalno iskale tudi druge vire
financiranja.
Glede na naš doprinos, predvsem pa glede na primerjavo z ostalimi sektorji (kultura, sektor
izobraževanja odraslih itd …) verjamemo, da so naša pričakovanja realna, utemeljena,
predvsem pa nujna, če želimo zagotavljati obstoj mladinskega sektorja.
O vsem tem bi se z vami radi pogovorili na prihajajočem posvetu mladinskega sektorja.
Verjamemo, da je tovrsten posvet priložnost za dialog med sektorjem in ministrstvom in
pričakujemo, da boste razpravi namenili pozornost, ki si jo zasluži.

Organizacije:

Društvo mladinski ceh
Mladinski svet Slovenije
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
Sindikat Mladi plus
Socialna akademija
Zavod Mreža MaMa
Zavod Mepi
Zavod Nefiks
Zavod Ypsilon
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Zveza slovenske podeželske mladine
Zveza tabornikov Slovenije

