PREDSTAVITEV PROGRAMA POSLUH!
Program Posluh! smo izvajali v sklopu Evropske prestolnice Mladih 2013 in je bil namenjen
aktivnemu preživljanju časa in druženju slišeče in gluhe ter naglušne mladine.
Več o programu si lahko prebrete na povezavi:
http://www.mb2013.si/content/program-posluh-zadetek-v-polno
Letos bomo program nadgradili in želimo si, da bi pri izvajanju sodelovali z vami v
upanju doseganja čim višje kakovosti programa.
Na podlagi pozitivnega odziva na program Posluh! menimo, da je za mlade odraščajoče
izjemnega pomena, da se srečujejo z drugačnostjo in širijo družbeno in kulturno razumevanje
sovrstnikov in someščanov. Izhajamo iz premise, da se s sprejemanjem določene oblike
drugačnosti naučimo strpnosti in razumevanja tudi za kakšno drugo, zatorej je smiselna
nadgradnja programa, ki bi predstavila še druge oblike drugačnosti mladih z manj
priložnostmi, s tem pa vplivala na neformalno učenje, pridobivanje socialnih kompetenc
mladih in k širjenju razumevanja, tolerance in strpnosti.
Program Posluh! bomo konec avgusta in v začetku septembra nadgradili na dveh ravneh: a)
tematska razširitev in nagraditev programa na mlade z manj priložnostmi, b) nadgradnja
pojavnosti in vidnosti v mestu v smislu medgeneracijskih in znotraj generacijskih, javnih akcij
Program bi sicer predstavljale aktivnosti, ki bi vključevale mlade z manj priložnostmi,
mladostnike in tudi širšo javnost.
PRIMER AKTIVNOSTI IN MOŽNOSTI SODELOVANJA
Za program je ključnega pomena, da vzpostavimo stik z mladimi z manj priložnostmi, ki so
vaši varovanci. Z vašo pomočjo in svetovanjem bi si želeli, da nam svetujete ali priporočite
kakšnega za program primernega varovanca, ter sami glede na poznavanje njenih/njegovih
interesov ocenite, v katerih aktivnostih bi najbolje sodeloval/a.
Ovekovečene zgodbe
Zgodbe mladih z manj priložnostmi bi zbrali in jih natisnili na table, ter jih polepili po mestnem
jedru. Z zgodbami bi ozaveščali njihovo dojemanje, izkušnje, obenem pa osveščali širšo
javnost o tematiki in povečevali vidnost ranljivih skupin.
Urbane intervencije
V mestu bi postavili inštalacije in vizualne posege, ki bi opozarjale na problematiko mladih z
manj priložnostmi. Izhajali bi iz problemov, ki bi jih navajali mladi z manj priložnostmi

(izhipotetičen primer: ugotovljena nedostopnost za invalide na vozičkih zavoljo pomanjkanja
klančin – torej intervencija ustvarjene klančine in napis: »Po tem gre lažje« – Miha 33 let,
paraplegik ipd).
Rokodelska delavnica
V rokodelski delavnici bi mladostniki skupaj z mladimi z manj priložnostmi ustvarjali

in

predelovali predmete, pohištvo in pripomočke, ki bi mladim z manj priložnostmi glede na
specifično problematiko olajšali ali popestrili življenje. Aktivnost bi mlade seznanila z mladimi
z manj priložnostmi, saj bi se sprva spoznavali in »brainstormali« ideje, nato pa skupaj
kreativno ustvarjali.
Predstavitve po srednjih šolah
V program bi po vzoru programa Posluh! skušali pritegniti srednje šole in tam izvesti nekaj
predstavitev s predstavnikom mladostnika z manj priložnostmi. Predstavitve bi izhajale iz
osebnega doživljanja mladostnika z manj priložnostmi (osebna zgodba, predstavitev
problematike) in bi težile k njegovi/njeni interakciji z dijaki.
Ciljna skupina
Ciljna skupina so mladostniki v starosti od 15. – 25. let ter mladi z manj priložnostmi. Mladi z
manj priložnostmi so mladi, ki se srečujejo z diskriminacijo zaradi spola, etnične ali verske
pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti ipd.; mladi z omejenimi socialnimi veščinami,
nesocialnim ali tveganim spolnim vedenjem; (bivši) prestopniki, (bivši) odvisniki od drog ali
alkohola; mladi starši in/ali starši samohranilci; sirote; mladi iz ločenih družin,mladi z nizkim
življenjskim standardom, nizkimi dohodki, odvisni od socialne podpore; dlje časa brezposelni
ali revni; mladi brezdomci, mladi z motnjo v duševnem razvoju, fizičnimi, čutnimi ali drugimi
težavami, mladi z učnimi težavami; mladi, ki so zgodaj opustili šolanje ali izpadli iz sistema
izobraževanja,mladi priseljenci, begunci in potomci priseljenskih ali begunskih družin; mladi
pripadniki nacionalnih ali etničnih manjšin; mladi s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali
kulturnem vključevanju, mladi s kroničnimi zdravstvenimi težavami, težkimi boleznimi ali
psihiatričnimi stanji; mladi s težavami v duševnem zdravju.
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