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Povzetek 

Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev je ključno za kakovost, razvoj in družbeni pomen mladinskega 
dela. Glavnina prispevka je posvečena neformalnemu izobraževanju mladinskih voditeljev in delavcev, ki je v 
Sloveniji v zadnjih 10 letih doživelo skokovit razvoj na področju izvajalcev, vsebin in orodij. 
Ko govorimo o perspektivah nadaljnjega razvoja neformalnega izobraževanja nosilcev mladinskega dela se velja 
opreti na Freirovo pedagogiko zatiranih in Sengejevo teorijo učeče se organizacije. Z njuno pomočjo lahko 
postavimo tezo, da se mora glavnina neformalnega izobraževanja za mladinsko delo odvijati znotraj skupin in 
organizacij in ne na medorganizacijski ravni. 
To se v Sloveniji še ne dogaja v zadostni meri, zato želijo sodelavci projekta Mladinski delavec svoje napore pri 
razvoju neformalnega izobraževalnega modela za mladinsko delo usmeriti predvsem v spodbujanje akterjev, da na 
osnovi abstraktnega skupnega sami razvijejo svoje interne izobraževalne sisteme. 

Ključne besede: Mladinski delavec – neformalno izobraževanje – učeča se organizacija – izobraževalni sistem – 

organizacijska kultura 

Abstract 

Training of youth leaders and youth workers has a crucial role when speaking about quality, development and social 
status of youth work. Main part of the paper deals with non-formal education of youth leaders and youth workers 
which in last 10 years experienced an enormous development in terms of human resources, contents and tools. 
Speaking about perspectives of future development of non-formal education of youth leaders and youth workers, it 
makes sense to consider both Freire's Pedagogy of the Oppressed and Senge's concept of Learning Organization. 
With the help of these two theories it is possible to set the thesis that the majority of non-formal education should 
happen inside groups and (youth) organizations and not on inter-generational level. 
This is not yet sufficiently happening in Slovenia. Therefore, the co-workers of Youth-worker project wish to 
dedicate their efforts into encouraging players (groups and organizations) to develop their own internal educational 
systems on the basis of abstract common model. 
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Uvod 

»Vsaka nova generacije mora ugotoviti, kaj je njena naloga v svetu, ter se tudi potruditi, da jo izvrši.« 

(Lech Walesa, na 2nd European Youth Summit, Varšava, 2005, zapisano po spominu avtorja prispevka) 

Družbena odgovornost je pogoj za bodočnost človeštva. Med pogoji, da se uresniči, je kar najbolj razvita 
ustvarjalnost ljudi (z vsemi možnimi vsebinami od vrtičkarstva, pletenja, vezenja, gospodinjenja do svetovno 
vrhunskih raziskav in umetniških dosežkov), zato tudi ustvarjalnost kot lastnost mladih (Mulej, 2010). 

Mladinsko delo je inštrument, znotraj katerega lahko vsaka generacija mladih na sebi lasten način prakticira in 
izživlja inovativnost in družbeno odgovornost. Zakonitosti mladinskega dela so zelo podobne zakonitostim 
deviantnih mladinskih tolp. Vključujejo prostovoljno združevanje, aktivnost v širši družbi, vidnost rezultatov, 
ogromno priložnostnega učenja, utemeljenost na lastnih vrednotah in še kaj. Gre pač za način, ki ga mladi želijo 
živeti. Odvisno od družbe in njenih institucij (infrastrukture, osebnih zgledov, zakonodaje, pretekle prakse...) pa je, 
ali bo takšno delovanje postalo družbeno koristno mladinsko delo ali kriminal. 

Pri tem je ključno usposabljanje nosilcev mladinskega dela. Z besedo nosilci mislimo tiste mlade in odrasle, ki so v 
neposrednem stiku s skupinami mladih ali pa delujejo v ozadju, kot vodje mladinskih voditeljev in delavcev, kot 
koordinatorji projektov, trenerji ali skrbniki mladinske infrastrukture. 

V naglo spreminjajoči se družbi (področje mladine se v večini kultur spreminja še veliko hitreje kot večina ostalih 
družbenih segmentov) je neformalno izobraževanje nosilcev mladinskega dela za zdaj edino, ki lahko lovi korak z 



vsemi spremembami. Vedno nove značilnosti sodobnih mladin, naglo spreminjajoče se družbene situacije na 
različnih področjih, spreminjajoča se vloga mladinskega dela v (mladinskih) politikah in posledično zahteve po 
vedno novih pristopih k mladinskem delu tako na ravni vsebin kot na ravni metod, nakazujejo na tezo, da bo 
glavnina usposabljanj mladinskih voditeljev in delavcev najbrž tudi še naprej potekala v neformalnem okolju. 

Formalno izobraževanje za mladinsko delo sicer ima potencial predvsem v kontekstu uveljavljanja mladinskega 
sektorja navzven in krepitve mladinskega dela kot stroke, a le neformalno izobraževanje (seveda ob vedno 
izmuzljivem priložnostnem učenju) je toliko prilagodljivo, da lahko z dovolj hitrimi koraki lovi vedno nove potrebe 
po vključevanju vedno novih in drugačnih mladih v vedno novo in drugačno družbo. 

V prispevku bom skušal na kratko opredeliti stanje neformalnega izobraževanja mladinskih voditeljev in delavcev, 
raziskati njegov pomen v kontekstu družbene odgovornosti mladih ter podati možnosti njegovega nadaljnjega 
razvoja v Sloveniji in širše. 

2. Neformalno izobraževanje mladinskih voditeljev in delavcev: pogled nazaj 

Bolj, ko se neko področje razvija, bolj se razvija tudi sistem usposabljanja za to področje. Velika večina pomembnih 
odkritij nastane po naključju, torej s priložnostnim učenjem. Z razvojem področja se počasi vzpostavi sistem 
neformalnega izobraževanja, sčasoma pa, če je moči za to dovolj, ta preide tudi v določeno obliko formalizacije. 

Mladinsko delo se v Sloveniji seveda ni začelo razvijati šele z nastankom samostojne slovenske države, pa vendar si 
upam točko osamosvojitve Slovenije označiti kot renesanso mladinskega dela pri nas. Konec koncev je v prvih letih 
po osamosvojitvi nastala velika večina sedanjih nacionalnih mladinskih organizacij, pa tudi Mladinski svet Slovenije 
in Urad RS za mladino. 

Nacionalne in lokalne strukture (financiranje, mladinske politike, zakonodaja, standardi ipd.) so večino časa le s 
težavo lovile in zadovoljevale pobude, ki so se pojavljale na terenu. Podobno pa velja tudi za usposabljanja 
mladinskih voditeljev in delavcev. 

Obdobje dveh desetletij je zaznamovala odsotnost formalnega izobraževanja za mladinsko delo, ki je aktualna še 
danes. Tudi neformalne oblike usposabljanja pa so bile v prvih 10 letih po osamosvojitvi močno omejene: predvsem 
na dogajanje znotraj posameznih (redkih!) organizacij in na nekaj mednarodnih usposabljanj. Večji razvoj 
neformalnega izobraževanja za mladinsko delo zasledimo šele v drugem desetletju, se pa zdi, da je bil ta zato toliko 
bolj nagel. 

Razvoj v drugem desetletju (2000 – 2010) opažam predvsem na naslednjih področjih: 

• V zadnjih 10 letih je močno naraslo število akterjev, ki ponujajo usposabljanja za mladinsko delo, pa tudi 
širše, za celoten nevladni sektor. 

• Močno so se razmahnila tudi javna sredstva za tovrstne dejavnosti (šele leta 2009 preko mrež ESS sicer 
specifično za mladinske organizacije, že nekaj let pred tem pa za nevladni sektor kot celoto). 

• V zadnjih nekaj letih je nastalo kar nekaj novih »bazenov trenerjev«, torej skupin, v katerih trenerji 
(izobraževalci v neformalnem okolju) strokovno in osebnostno rastejo ter med seboj izmenjujejo znanja. 

• Močno so se razvile izobraževalne vsebine za mladinske voditelje. Če smo na Mladinski akademiji pri 
Društvu mladinski ceh pred približno desetletjem opažali predvsem potrebe po osnovnih znanjih, kakršna 
so komunikacija, javno nastopanje, pedagogika igre in projektno delo, lahko dandanes na terenu najdemo 
usposabljanja tudi z zahtevnejših področij (medkulturno učenje, gledališka pedagogika, medgeneracijsko 
sodelovanje, spodbujanje ustvarjalnosti pri mladih, vodenja kampanj ozaveščanja mladih in podobna). 

• Z naraščajočo pestrostjo vsebin pa so povezana tudi nastajajoča izobraževalna orodja, med katera štejem 
razvoj novih izobražeavlnih metod in didaktičnih pripomočkov zanje, predvsem pa razvoj specializiranih 
publikacij s posameznih področij mladinskega dela, katerih večina je tudi javno dostopna. 

Zdi se, da se je trg neformalnega izobraževanja mladinskih voditeljev in delavcev v zadnjih letih stabiliziral z 
različnih vidikov: 

• kadrovsko (obstajajo prostovoljni in profesionalni trenerji, ki delujejo v okviru različnih pravnih oblik, se 
povezujejo v skupine in skrbijo za osebnostni in strokovni razvij), 

• strokovno (razvoj vsebin; posamezni trenerji pa niso več kar strokovnjaki za vsa področja, ampak se 
specializirajo), 



• finančno (izoblikovala se je praksa finančnega vrednotenja usposabljanj in trenerskega dela). 

Trdimo lahko, da s tem (neformalni) izobraževalni sistem postaja zrel in da kot tak zagotavlja trajno preživetje in 
nadaljnji razvoj mladinskega dela kot sektorja. Celo več: morda se je prav v neformalnem izobraževanju za 
mladinsko delo akumuliralo že tudi dovolj znanja za vzpostavitev določenih oblik formalnega. 

3. Pomen neformalnega izobraževanja za mladinski sektor 

Namen tega poglavja je raziskati pomen neformalnega izobraževanja mladinskih voditeljev in delavcev znotraj 
celotnega sektorja mladinskega dela. Pri tem bom izhajal iz Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(2010), za katerega se zdi, da najbolj poenoteno, predvsem pa s potencialom največjega dolgoročnega vpliva 
opredeljuje polje mladinskega dela in njegova načela. 

3.1. Mladinsko delo v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Za opredelitev mladinskega dela je smiselno izhajati iz 2., 3. in 4. člen Zakona. V drugem členu so omenjena načela 
zakona, ki na nek način opredeljujejo tudi načela izvajanja mladinskega dela. V tretjem členu je med izrazi 
neposredno opredeljen izraz mladinsko delo, v četrtem členu pa so opredeljena področja mladinskega sektorja. 

Mladinsko delo je v 3. členu opredeljeno kot »organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za 

mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo 

svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na 

prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.« 

Zdi se, da je definicijo najlaže brati kot spisek načel, po katerih naj mladinsko delo poteka, ali pa kot spisek 
procesov, ki se ob tem dogajajo. Med njimi izstopajo (glej definicijo): 

• organiziranost (mladinsko delo ni ad hoc dogajanje), ki je povezana tudi s ciljno usmerjenostjo 
mladinskega dela, 

•  načelo »mladi za mlade«, ki se tesno povezuje z načelom lastnih prizadevanj mladih, 
• vključevanje mladih v družbo, 
• krepitev kompetenc oz. t.i. učna dimenzija, 
• prispevek mladih k razvoju skupnosti in 
• prostovoljno sodelovanje mladih. 

Določeni elementi iz zgornje definicije niso unikatni za mladinsko delo, saj jih je moč najti tudi pri drugih oblikah 
dela z mladimi. Takšni so organiziranost, vključevanje mladih v družbo, učna dimenzija in prostovoljno sodelovanje 
mladih. Prve tri elemente je moč najti že v formalnem šolskem sistemu, četrtega pa na primer v obšolskih 
dejavnostih, športnih klubih in jezikovnih tečajih. Zato si upam kot jedro definicije mladinskega dela izpostaviti dve 
načeli, ki sta mladinskemu delu resnično lastni. Gre za 1. lastna prizadevanja mladih in za 2. njihov prispevek k 
razvoju skupnosti. Tezo potrjuje že dejstvo, da je že iz teh dveh načel mogoče sestaviti dokaj dobro definicijo 
mladinskega dela: »Mladinsko delo so lastna prizadevanja mladih za njihov prispevek k razvoju skupnosti.« 

Prav iz te, poenostavljene definicije, bom zaradi jasnosti izhajal v nadaljevanju, ko bom opredelil pomen 
neformalnega izobraževanja za mladinsko delo. 

3.2. Kakšno naj bo (neformalno) izobraževanje? 

Kakšno naj bo izobraževanje, da bo spodbujalo lastna prizadevanja mladih za njihov prispevek k razvoju skupnosti? 
Že iz prakse opažamo, da določena izobraževanja, celo določeni predmeti v šoli, mlade motivirajo, druga 
izobraževanja oz. drugi predmeti pa jih demotivirajo. In tudi, če mladi iz določenega izobraževalnega procesa 
izstopajo motivirani in vedoželjni: je to že zagotovilo, da bodo v okolju, ki je pregovorno prežeto z apatijo in 
pasivnostjo, sposobni lastnih prizadevanj k razvoju skupnosti? Kakšno naj bo izobraževanje, da bodo tega sposobni? 
Pojma aktivnega in odgovornega državljanstva na eni strani ter izobraževalnega sistema na drugi v svojem delu na 
izviren način povezuje eden največjih pedagoških mislecev in praktikov 20. stoletja, brazilski pedagog Paulo Freire. 
Nanj se želim opreti pri razpravi. 

Svoje najbolj prepoznavno delo Pedagogika zatiranih je Freire (1968) utemeljil na predpostavki, da je »človekov 
ontološki poklic biti subjekt, ki deluje v svetu, ga spreminja in se tako venomer pomika proti polnejšemu in 
bogatejšemu življenju, tako individualnemu kot kolektivnemu (str. 12). Trdil je, da »je vsako človeško bitje, ne 
glede na to, kako ignorantsko ali predano kulturi molka je, sposobno v dialogu z ostalimi na svet okrog sebe gledati 



kritično« (str. 13). »Skozi takšen dialog človek postopoma ozavešča svojo osebno in družbeno realnost, pa tudi 
nasprotja v njej. Zavedati se začne celo lastnega dojemanja te realnosti in kritičnega ravnanja z njo« (str. 13). 

Za Freira je izobraževanje eno glavnih orodij za vzdrževanje apatije in kulture molka na eni ali pa za počlovečenje 
in osvoboditev človeka na drugi strani. »Nevtralnega izobraževalnega sistema ni,« pravi (str. 15) in nadaljuje: 
»Izobraževalni sistem lahko deluje kot instrument integracije mladih v logiko obstoječega sistema ali pa postane 
praksa svobode, kjer se spodbuja kritičnost.« 

»Tradicionalni formalni pristop je pri osvobajanju manj učinkovit kot dialoško učenje. Ljudje se med seboj 
izobražujemo skozi mediacijo sveta. V dialoškem učenju tako vsak človek dobi nazaj pravico, da reče svojo besedo, 
da poimenuje svet ... Beseda ima v dialogu novo moč. Ni več abstrakcija ali čarovnija, ampak sredstvo, s katerim 
človek odkriva samega sebe in svoj potencial: ko daje imena stvarem okoli sebe ... Človek postane ustvarjalec 
kulture in njegovo delo postane ustvarjalno (str. 13-14). 

Če sklepamo po Freiru, je torej ključno, da je mlada oseba v mladinskem delu deležna dialoškega učenja. To poteka 
v skupini, po možnosti v skupini mladih, ki si delijo podobno okolje in s tem podobne izkušnje. Takšna skupina 
mladih lahko »na svoj način ubesedi svet«. Glavni namen učenja je prav demistifikacija sveta skozi dialog in 
mediacijo, na ta način pa mladi postanejo subjekti in (so)ustvarjalci sveta. Pomembno je, da mlad posameznik kot 
član skupine sodeluje v procesu poimenovanja sveta – vsaka skupina svet namreč poimenuje na edinstven, sebi 
lasten način, v skladu s preteklimi izkušnjami in generativnimi besedami njenih članov. 

Sklepajoč po Freiru ima vsaka mlada oseba, vključena v mladinsko delo, potencial, da na nekem področju postane 
mladinski/-a voditelj/-ica. Ključ do tega pa so usposabljanja v primarnih skupinah mladih, v skupinah, kjer se ti 
mladi nahajajo že po naravi. Pomembno je, da ta usposabljanja bolj kot transfer znanja z izobraževalca na 
udeležence pomenijo dialog med udeleženci, s tem pa omogočajo socialno konstrukcijo okolja in prispevek k 
skupnosti na osnovi njihovih lastnih prizadevanj. 

Ob tej misli se za trg neformalnega izobraževanja za mladinsko delo, o stanju katerega sem razpravljal v 2. poglavju 
tega prispevka, zazdi, da z njim ni mogoče opredeliti celotne slike. Dogodki usposabljanja, ki so razpisani za 
najširšo javnost, so sicer pomemben del usposabljanja, a ne ključen. Ključna se zdijo usposabljanja, ki se dogajajo 
znotraj primarnih skupin in notranji sistemi usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev znotraj (mladinskih) 
organizacij. 

3.3. Potreba po pluralnosti mladinskega dela 

Zakonska opredelitev mladinskega dela, kot tudi njegovih načel in področij, je vsekakor predstavljala izziv za v tem 
procesu udeležene akterje mladinskega dela v Sloveniji. Akterji mladinskega dela se med seboj namreč zelo 
razlikujejo. Prihajajo iz različnih sfer (javna, zasebna, civilna družba, tudi sfera trga), različna so tudi strokovna 
ozadja posameznikov (poklica mladinski delavec ni in v mladinski sektor se vključujejo posamezniki zelo različnih 
izobrazbenih profilov!). Različne so tudi kulture posameznih organizacij, s tem pa te organizacije uporabljajo tudi 
različno terminologijo (mladinsko delo, socialno delo, socialna pedagogika, skupnostno delo, pedagogika, 
preventiva, državljanska vzgoja, kulturna animacija, mladinska pastorala ...) Za nekatere akterje je mladinsko delo 
primarna dejavnost, drugi ga imajo za zraven.  Tudi mladi so v različnih oblikah mladinskega dela vključeni na 
različne načine: od vloge uporabnikov do akterjev, ki so odgovorni za celoten proces načrtovanja, izvedbe in 
evalvacije aktivnosti. 

Kljub tej pestrosti pa ob pregledu dejavnosti akterjev lahko ugotovimo, da večina med seboj sploh ni tako zelo 
različna. Relevanten vir za pridobitev podatkov o dejavnostih v mladinskem delu bi sicer lahko bile prijave na javne 
razpise, ki nam niso dostopne, vendar je zelo verjetno, da se večina akterjev mladinskega dela identificira tako z 
večino načel, opredeljenih v 2. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, kot tudi z večino področij, 
opredeljenih v 4. členu istega zakona.  

Vzrok za to gre morda iskati v celostnosti mladinskega dela. To namreč, če je kakovostno izvedeno, deluje na več 
področij posameznikovega razvoja in sočasno dosega veliko različnih učinkov tako na mladega posameznika kot na 
družbo (zaposlovanje, samozavest, socialne kompetence, medkulturno učenje, državljanska vzgoja idr.) Pa vendar 
celostnost mladinskega dela ne spremeni občutka, da so si akterji v mladinskem delu po dejavnostih morda celo 
veliko bolj podobni kot po ubeseditvi teh dejavnosti. 

Vsak akter svoje poslanstvo, s tem pa tudi učinke svojega delovanja, opredeli na nekoliko drugačen način. 
Ubeseditev poslanstva, učinkov, dejavnosti, metod in tudi siceršnjega dogajanja ima v mladinskem delu tudi 



motivacijski pomen. Biti mora blizu mladim, še več: da bodo mladi čutili lastništvo nad dogajanjem v skupini ali 
organizaciji, morajo v procesu ubeseditve tudi sami sodelovati. Ubeseditev mora biti tudi njihova. 

Mladinsko delo se tako nahaja pred resno dilemo, ki je močno povezana tudi z nadaljnjim razvojem neformalnega 
izobraževanja v sektorju: prizadevati si za ohranjanje (jezikovne, s tem pa verjetno tudi dejavnostne) pluralnosti na 
eni strani ali prizadevati si za poenotenje izrazov, konceptov, s tem pa najbrž deloma tudi načinov dela na drugi 
strani. 

Kljub temu, da bi večje poenotenje izrazov po eni strani koristilo sektorju kot celoti, se zdi, da je prav pluralnost ena 
od tistih značilnosti mladinskega dela, ki je še posebej v javnem interesu.  Prav v pluralnosti je namreč moč 
mladinskega dela, da doseže skupine, ki jih druge oblike izobraževanja ne, da nagovarja potrebe mladih, ki jih druge 
oblike ne, da dosega učinke, ki jih druge oblike ne ter da v družbi prispeva h konstruktivnemu in prepotrebnemu 
dialogu o skupnem dobrem. 

Gre pravzaprav za vprašanje, do kolikšne mere formalizirati mladinsko delo. Po svoji naravi je mladinsko delo 
neformalno in vsaka formalizacija, ki bi sektorju kot celoti sicer lahko koristila, mu lahko na drugi strani tudi 
škoduje. 

Ohranjanje pluralnosti mladinskega dela je tesno povezano s krepitvijo posameznih skupin. Način utrjevanja 

področja s tem, da ga poenotimo, in z njim povezana izguba pluralnosti, se lahko kot bumerang vrne s prav 
nasprotnimi posledicami. 

4. Poudarjati neformalno izobraževanje ZNOTRAJ mladinskih organizacij! 

Tretje poglavje zaključujemo s tezo, da je za to, da bi mladinsko delo kar najučinkoviteje opravljalo svoje 
poslanstvo: spodbujati mlade k lastnim prizadevanjem za njihov prispevek k razvoju skupnosti, potrebno dati 
poudarek neformalnemu izobraževanju znotraj mladinskih organizacij.  
Do podobnega sklepa smo v okviru projekta Mladinski delavec (Cepin, 2009) prišli po analizi koncepta učeče se 
organizacije (Senge, 1990), ki sestoji iz naslednjih petih elementov: 

• sistemsko mišljenje, 
• osebno mojstrstvo, 
• mentalni modeli, 
• deljena vizija in 
• timsko učenje. 

V omenjeni strokovni podlagi smo ugotavljali, da je koncept učeče se organizacije sicer primarno razvit za profitni 
sektor, od katerega se mladinske organizacije razlikujejo po vsaj treh značilnostih: 

• neprofitnost, 
• mladinskost in 
• prostovoljstvo. 

Pa vendar smo ugotovili, da so mladinske organizacije prav zaradi značilnosti neprofitnosti in prostovoljstva 
konceptu učeče se organizacije še bolj naklonjene, ob tem, da jih mladinskost pri tem ne moti preveč. Ugotovili smo 
tudi, da mladinska organizacija lahko bolj učinkovito opravlja svoje poslanstvo, če upošteva Sengejevih pet 
priporočil oz. elementov. 

Zapisali smo tudi, da bi bilo potrebno mladinsko delo v Sloveniji urediti na način, ki bi spodbujal učenje znotraj 
orgnaizacije in s tem nastanek učečih se orgnaizacij. Medorganizacijsko učenje naj bi pri tem predstavljalo 
predvsem dopolnilo notranjemu, približno tako, kot učenje v vrtcu (širšem okolju) za otroka predstavlja dopolnilo 
učenju v družini (v njegovem primarnem okolju). 

Predlagali smo, da bi takšni ukrepi lahko obsegali posebna sredstva za financiranje izobraževalnih programov, 
certificiranje mladinskih voditeljev in delavcev, ki bi ga skupaj izvajala civilna družba in javna sfera in pri katerem 
bi imela posamezna (za to certificirana) organizacija bistveno vlogo, predvsem pa še večje priznanje učne dimenzije 
mladinskega dela ter povezanosti učenja in delovanja. 

Prav z namenom nadaljnjega raziskovanja (skupinskih) učnih procesov v nevladnih organizacijah  pa smo v okviru 
projekta eduAkcija (Cepin, 2010) opredelili model učeče se nevladne organizacije. Trdimo, da je ta model (glede na 



Sengejevega) še bolj pisan na kožo nevladnim (s tem pa tudi mladinskim) organizacijam. Opredelili smo ga z 
osmimi elementi in sicer: 

 Poskrbite za … Vendar ne pretiravajte! 
SOUSTVARJANJE 
 
Vsi, ki prihajajo v stik z 
organizacijo, jo 
soustvarjajo. 

Ljudje, ki se bodo počutili vključene, 
bodo prevzemali odgovornost, bodo 
inovativni, počutili se bodo ustvarjalci in 
ne le izvrševalci ukazov. 

… saj lahko preveč »ustvarjalnosti« 
zniža količino opravljenega dela 
… saj mora v vsaki organizaciji še 
vedno obstajati določena struktura, 
hierarhija, različne ravni odgovornosti. 

KOMUNICIRANJE 
 
Komuniciranje, odprt 
pretok informacij in 
izmenjava znanja 

Komunikacija, odprt pretok informacij ter 
izmenjavo znanja potekajo na vseh 
nivojih organizacije (med posamezniki, 
timi, skupinami, oddelki. 

… saj lahko pride do preobilice 
komunikacije, ki ni več produktivna. 
Ste se že kdaj znašli med 1.000 
sporočili in skušali iz njih izbrati 
najpomembnejše informacije? 

RAZNOLIKOST 
 
Upoštevanje raznolikosti 
posameznikov 

Vsakdo ima različne potenciale, 
osebnostne lastnosti, talente. Informacije 
predstavljajte na načine, ki bodo dostopni 
različnim stilom. Upoštevajte različna 
znanja, komunikacijske stile ipd. 

… saj prevelika raznolikost hkrati 
pomeni tudi »manjši« skupni 
imenovalec. Po drugi strani je namreč 
pomembno, da vas nekaj druži, da 
imate podobne izkušnje, … 

BAZA ZNANJA 
 
Skladiščenje in učinkovito 
uporabo 
(organizacijskega) znanja. 

Poskrbite za učinkovito zajemanje znanja 
iz vašega dela in okolja, njegovo 
smiselno shranjevanje in uporabo s strani 
članov organizacije.  

… saj ni dobro, da črpate zgolj iz 
preteklih izkušenj in iz tradicije. 
Odzivati se je potrebno tudi na sprotne 
dogodke! 

»IZVAŽANJE« 
 
Izvažanje znanja v družbo 

S tem, ko proizvajate svoje izdelke ali 
storitve, tudi vzgajate! Spreminjate 
dojemanje vaših uporabnikov, njihove 
predstave o svetu. Zavedajte se tega, da 
znanje izvažate in ga tudi še naprej 
izvažajte, kajti to bo dodalo vrednost 
vašim proizvodom. Dandanes se 
prodajajo zgodbe! 

… saj lahko pretirano razdajanje 
znanja navzven pokoplje vašo 
organizacijo! Do znanja ste morda 
težko prišli, predstavlja tudi vašo 
konkurenčno prednost. Zakaj bi jo po 
nepotrebnem izničevali?! 

NOVOSTI 
 
Odprtost za novosti 

Ustvarjalnost in inovacije so motor 
učenja. Po konstruktivistični teoriji vsak 
svoje znanje ustvarja sam, v skladu s 
svojim predhodnim znanjem. Novosti 
niso potrebne le na področju izdelkov ali 
storitev, ampak tudi na področjih 
delovnega procesa, jezika, strukture, … 

… saj ste najbrž doslej marsikaj delali 
dobro! Nima smisla spreminjati 
tistega, kar v organizaciji že dobro 
teče, pa čeprav se tudi to pogosto 
dogaja! 
Poleg tega ima tudi tradicija svoj 
pomen in dodano vrednost. Ne gre je 
uničevati po nepotrebnem! 

JEZIK 
 
Skupni jezik, žargon 
organizacije 

Jezik je veliko več kot množica besed. 
Jezik v sebi skriva dojemanje okolja, v 
vsebini določene besede se skriva pogled 
posameznika ali skupine, ki ta jezik 
govori, na svet. Lasten jezik pomeni 
lastno dojemanje, lastno identiteto. Je 
plod lastne, ponavadi inovativne poti in je 
tudi neke vrste energija za prihodnost. 

… saj vas sicer ne bo nihče razumel! 
Žargon organizacije, ki je preveč 
»oddaljen« od splošnega jezika okolja, 
v katerem se organizacija nahaja, kaže 
na to, da ta organizacija ni v dovolj 
veliki meri vpeta v okolje, da je morda 
nekoliko preveč alternativna ter da 
zato gotovo ni v javnem interesu, 
ampak gre za neko »zasebno klapo«. 

SMISEL 
 
Skupno poslanstvo, vizijo, 
smisel in vrednote 
organizacije 

Le tako boste lahko zagotovili tvorno 
sodelovanje med člani, ki pa je za učečo 
se organizacijo neobhodno! Sicer se 
ogromno učenja zgodi brez cilja in 
podzavestno, a pot do uporabe na ta način 
pridobljenega znanja je negotova. Skupen 
smisel, vizija, poslanstvo in vrednote 
pomenijo tak cilj. Cilj, okoli katerega se 

… saj lahko pretirano osmišljanje vodi 
v pretirano filozofiranje in 
pomanjkanje konkretnih rezultatov. 
… saj lahko pretirano načrtovanje 
vodi v zaprtost za nove priložnosti in v 
neodzivnost za okolje. 



učenje osredotoča, ki učenje osmišljuje in 
ga dela učinkovitejšega. 

Tabela 1: Elementi učeče se nevladne organizacije 

Opisani elementi še dodatno potrjujejo, da je potrebno poudarek neformalnih in priložnostnih učnih procesov z 
medorganizacijskega nivoja prestaviti na nivo znotraj organizacije. 

Poleg tega je iz tabele razvidno, kako pomembni so pri doseganju učne organizacijske kulture pojmi s področja 
vodenja in upravljanja (mladinske) organizacije. Takšni so na primer poslanstvo in vizija, upravljanje z bazo znanja, 
soustvarjanje organizacije in na primer komunikacija. 

5. Razvoj neformalnega modela usposabljanja mladinskih voditeljev in delavcev v okviru 
projekta Mladinski delavec 

Eden od treh ciljev projekta Mladinski delavec (http://www.mladinski-delavec.si) je razviti neformalni model 
izobraževanja za mladinske voditelje in delavce. Ministrstvo za šolstvo in šport kot financer pri tej nalogi izvajalcu 
ne postavlja dodatnih pogojev, zato se v strokovni skupini, odgovorni za razvoj neformalnega modela zavedamo 
odgovornosti, ki spremlja tozadevno svobodo. 
Kot poslanstvo smo si zadali pripraviti neformalni izobraževalni model za mladinsko delo, ki bo: 

• dovolj odprt, da se bodo imeli v njem možnost prepoznati vsi akterji v mladinskem delu, 
• hkrati pa bo postavljal dovolj visoke standarde, da bo spodbujal kakovost izobraževanja v mladinskem delu 

in s tem mladinskega mladinskega dela nasploh. 

Namesto tipičnega kurikularnega načrtovanja, v katerem bi opredelili namene in cilje modela, učne vsebine, trajanje 
v pedagoških urah in priporočili metode, smo se odločili za težjo nalogo. Pripraviti želimo model, ki ga imenujemo 
dinamičen. V njem ne bo konkretnih izobraževalnih ciljev in vsebin, temveč bo šlo za abstrakten model, neke vrste 
priporočila, na podlagi katerih bo vsaka organizacija sama opredelila svoj konkreten izobraževalni sistem. Pravi 
pomen neformalnega izobraževanja člani skupine namreč vidimo prav v tem, da akterji v mladinskem delu sami 
dokončno artikulirajo svoje potrebe, cilje in tudi koncepte, na podlagi katerih bodo usposabljali. 

Namesto predpisanega modela želimo ustanoviti mrežo povezanih mladinskih organizacij, ki svoje kadre 
kakovostno in kontinuirano usposabljajo. Želimo, da bi bila mreža sinonim kakovosti usposabljanja v mladinskem 
delu. Odprta bo za vse, a hkrati standardi za vstop vanjo ne bodo trivialni. Mreža se bo koordinirala sama (civilna 
družba), po potrebi pa bo v določenih trenutkih vstopala v partnerstva s pristojnimi javnimi institucijami. 

Naloga vsakega akterja, ki se bo želel pridružiti mreži, bo opredelitev internega sistema usposabljanja na podlagi 
določenih priporočilih in v okviru mladinskega dela, kot ga določa zakon. Dodano vrednost takšnega pristopa pa 
vidimo prav v akterjih, ki internih sistemov usposabljanja še niso razvili. Za takšne akterje bomo pripravili 
priporočila za izvedbo moderiranega procesa razvoja lastnega sistema. Moderatorja Tadej Pugelj in Matej Cepin 
pilotsko razvoj internega sistema izobraževanja že moderirava za Mladinsko združenje Brez izgovora. 
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