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KAJ JE RED:GLOW? 

Red:GLOW je mreža, ki raziskuje interakcije med spolom, vodenjem, državljanstvom 
in agencijo za mlade ženske, tako da razvija dobro prakso dela z mladimi.  

Red GLOW združuje sedem partnerskih organizacij iz šestih evropskih držav, ki vse 
dosegajo odlične rezultate pri opolnomočenju mladih žensk, vključno z mnogimi, 
ki izhajajo iz migrantskega, manjšinskega ali drugih prikrajšanih okolij. Red:GLOW- 
pomeni Gender (spol), Leadership (vodenje), Outreach (ozaveščanje) in Work (delo), 
Red pa v španščini pomeni ‘omrežje’. 

Naše raziskave kažejo, da ni podobnega evropskega omrežja, kjer bi lahko 
organizacije in mladinski delavci, ki delajo z mladimi ženskami, izmenjevali ideje, 
poučne nasvete in najboljše prakse. Financiranje EU Erasmus+, ki smo ga prejeli 
za izvedbo tega projekta, nam omogočajo, da raziščemo, kako je omrežje lahko 
najučinkovitejše pri opolnomočenju mladih žensk kot voditeljic in aktivnih državljank. 

Poslušamo zelo veliko nasprotujočih si poročil o razmerah, upih, sanjah in 
priložnostih za mlade ženske v Evropi. Pogosto se bolj izkažejo v izobraževalnih 
programih kot mladi moški, a jih ti kmalu prehitijo na delovnih mestih in pri 
priložnostih za vodenje kot državljanke, denimo v politiki. Nekatere migrantske 
skupine uspevajo, medtem ko se druge soočajo z mnogimi ovirami pri vključevanju 
na trg delovne sile in prizadevanju za slišanost med odločevalci. 

S pomočjo našega omrežja raziskujemo, kateri so izzivi in kako jih lahko presežemo. 
Priložnosti niso zgolj v dobrem plačilu in promociji. Gre za ustvarjanje okolja, v 
katerem lahko uspevajo vsi. Priložnost ni povezana le z delovnim mestom, gre tudi za 
to, da se ljudje angažirajo pri vzpostavljanju programa in zavedanju, kako doseči, da 
se sliši njihov glas kot državljanov. Kaj mladim ženskam pomeni državljanstvo in kako 
to izražajo? Kako se te ideje prepletajo, kako se dopolnjujejo in kje se sekajo? 

Red:GLOW je omrežje, ki raziskuje interakcije med spolom, vodenjem v vseh sferah 
življenja, ozaveščanjem pogosto spregledanih mladih žensk in delovnim mestom. 
Kako lahko vsem mladim ženskam v Evropi zagotovimo priložnost, da najdejo svojo 
izpolnitev? To je zelo ambiciozen cilj, ki se ga bomo lotili postopno. 
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KAKO SMO PRIPRAVILI TA PRIROČNIK 

Pri dejavnostih projekta Red:GLOW je po vsej Evropi sodelovalo več kot sto 
mladinskih delavk in njihovo učenje je predstavljeno v tem poročilu. Priprava 
poročila se je začela leta 2019, ko smo se pogovarjali o začetnih uspehih in izzivih. 
To je bila odskočna deska za zbirko izkušenj, študij primerov in priporočil iz šestih 
evropskih držav. Po postopku konzultacije smo napisali osnutek poročila in ga 
razposlali za povratne informacije konzorcija Red:GLOW. Navedki, uporabljeni v tem 
poročilu, so iz vprašalnikov, s srečanj in projektnih pogovorov, tako od mladinskih 
delavk kot mladih udeleženk. Imena so spremenjena. 

Dodatna vrednost poročila so vpogledi, najboljše prakse, refleksije in študije 
primerov naslednjih evropskih nevladnih organizacij: 

1. Porta Nevia- Fondazione Rui – Italija 
2. Fundacija Sursum – Slovenija 
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką – Poljska (vodi to poročilo) 
4. Kultūras un Izglītības Biedrība – Latvija  
5. The Baytree Centre – VB 
6. Fundacion Canfranc – Španija 
7. WONDER Foundation – VB 

UVOD 

Mladinski delavci so ljudje, ki podpirajo mlade. Lahko so plačani ali prostovoljci. 
Kot mladinski delavci, ki podpiramo mlade ženske, vselej razmišljamo, kako jih 
opolnomočiti in jim pomagati pri premagovanju njihovih izzivov, tako da bodo 
uspevale v osebnem in poklicnem življenju ter bodo učinkovite kot državljanke. 
Mladinski delavci, ki so sodelovali pri tem poročilu, so izkušeni pri delu z mladimi 
ženskami in dekleti iz raznih socialnih okolij, vključno z migrantskimi, verskimi in 
etničnimi manjšinskimi skupinami. Nekateri od mladinskih delavcev tudi sami izhajajo 
iz manjšinskega okolja.  
Kot mladinski delavci, ki sodelujemo v omrežju Red:GLOW,  nudimo priložnosti 
za pridobivanje znanja, ter vodstvenih in državljanskih veščin za mlade ženske. 
Poskušamo navdihovati za celostni osebni in presečni pristop do vodenja v šolah, na 
delovnem mestu in pri prostočasnih dejavnostih. Neformalno in priložnostno učenje 
ima pri vseh dejavnostih pod okriljem konzorcija Red:GLOW posebno mesto, saj se 
je izkazalo, da gre za najučinkovitejši način učenja, ko govorimo o razvoju mehkih 
veščin, posebej vodstvenih in državljanskih veščin.
 
Ta priročnik želi navdihovati druge mladinske delavce in organizacije za pomoč 
mladim ženskam, tu delimo ideje in izkušnje1, ne pa navodil. Povsod v priročniku 
boste našli vprašanja za razmislek. Ni treba odgovoriti na vsa naenkrat, ali v nekem 
določenem vrstnem redu. Upamo, da boste lahko uporabili naše izkušnje in jih 
povezali s svojimi. Razmišljate lahko sami, ob pripravi poročila pa se je izkazalo, da 
je pogovor o teh vprašanjih z drugimi mladinskimi delavci ob skodelici čaja odličen 
način za učenje drug od drugega, da tako naše delo postane še učinkovitejše. 
Upamo, da bo refleksija postala del vaše osebne prakse – kot podpora, da sami vidite 
veščine, ki jih razvijate, cenite sprotne dosežke in se učite iz izzivov. Delo z mladimi 
je lahko oboje, dvigujoče in prinaša razočaranja, naporno in radostno. Refleksija 
nam pomaga prepoznati, zakaj je vredno napora, da lahko navdihujemo naslednjo 
generacijo mladih žensk. 

Učenje s pomočjo mladinskega dela 
Večina mladinskega dela je uradno znana kot neformalno in priložnostno učenje.  
Neformalno učenje: 
• je vključeno v načrtovanih aktivnostih, ki niso eksplicitno označene kot učne ure 

(kar zadeva učne cilje, čas učenja ali učno podporo); 
• je namerno s stališča učečega se; 
• ga je mogoče potrditi in vodi do pridobitve certifikata; 
• ga včasih opisujejo kot delno-strukturirano učenje (vir: Cedefop, 2008)2.  

To so lahko dejavnosti kot strukturirani mentorski programi, športna ali 
rokodelska srečanja ali strukturirani programi prostovoljstva ali vodenja, kakršne 
so razvili pri Red:GLOW.  Kakšne vrste dejavnosti neformalnega učenja vključujete 
v vaše projekte? 
Priložnostno učenje je rezultat vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z delom, družino 

1. Please note that we have changed the names of youth workers and young women
2. Terminology of European education and training policy, 2008 http://www.cedefop.europa.eu/
EN/publications/13125.aspx

UPORABA 
PRIROČNIKA 

UČENJE S POMOČJO 
MLADINSKEGA DELA 
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ali prostim časom. Kar zadeva cilje, čas ali učno podporo to učenje ni organizirano 
ali strukturirano. Največkrat pozabimo, da smo se iz tovrstnih izkušenj nekaj 
pomembnega naučili. Zato priložnostno učenje pogosto imenujemo tudi izkustveno 
ali naključno/slučajno učenje (vir: Cedefop, 2008). Primeri priložnostnega učenja 
vključujejo neformalno mentorstvo, skupno pripravljanje obrokov, igra zunaj in v 
notranjih prostorih (denimo nogomet v parku ali namizne družabne igre) in lahko 
vključuje pomoč mlajšim deklicam, da se kaj naučijo ob skodelici čaja. Te dejavnosti 
nas veliko naučijo o sebi – o naših sposobnostih in pomanjkljivostih. Te dejavnosti 
nas učijo tudi t.i. mehkih veščin. Pogosto tako učenje jemljemo za samoumevno in to 
pomeni, da ne nudimo podpore mladim ženskam pri spoznavanju, da se ne učijo le 
kuhati ali skupaj pijejo kavo, temveč ob tem izgrajujejo svoje veščine v načrtovanju, 
komunikaciji ali vodenju. Katere priložnostne dejavnosti omogočate pri svojem 
mladinskem delu? 

Mnoge od mladih žensk, s katerimi delamo, bodo končale na delovnih mestih, ki 
še ne obstajajo. Ne moremo napovedati prihodnosti, lahko pa pomagamo mladim 
ženskam razviti ključne mehke veščine, ki jih potrebujejo za prilagajanje. Kadarkoli 
nudimo dejavnosti z mladimi ženskami in zanje, jim dajemo priložnosti za razvoj 
mehkih veščin. Zakaj je to pomembno? Za hitro spreminjajoča se delovna mesta 
delodajalci iščejo mlade z mehkimi veščinami. Mehke veščine so pomembne 
za mlade ženske tako na delovnem mestu kot na državljanskem področju, saj 
omogočajo prilagajanje spremembam na delovnem trgu in v družbi.        
Mladinsko delo lahko pomaga mladim pri razvijanju naslednjih mehkih veščin:  
• Upravljanje s časom 
• Upravljanje stresa 
• Komunikacijske veščine 
• Čustvena inteligenca 
• Odločanje 
• Integriteta in poznavanje samega sebe 
• Sposobnost uvajanja novih navad 

Za razliko od trdih veščin, kakršne so denimo kodiranje, kleparstvo ali frizerstvo, 
mehke veščine niso omejene na to, da so koristne le v določenih vlogah ali situacijah. 
Koristne so pri vsakem delu in v vseh panogah, v našem državljanskem in poklicnem 
življenju, prav tako kot med prijatelji in sorodniki. Povezane so tako z osebnimi 
kompetencami, denimo s samozavestjo, disciplino, upravljanjem s samim seboj in 
socialnimi kompetencami, kot so timsko delo, komunikacija in čustvena inteligenca. 
Naše delo kaže, da je razvoj mehkih veščin stalen proces, ki prispeva k večji 
samozavesti mladih žensk pri razvoju svojih sposobnosti. Mladinski delavci imajo 
pomembno vlogo pri omogočanju vsake stopnje v tem procesu, čeprav se ta razlikuje 
glede na starost udeleženk in konteksta mladinskega dela.  

Opazili smo tudi, da se mlade ženske naučijo teh veščin, ko jih vidijo pri nas kot 
mladinskih delavcih. Lahko smo navdihujoči vzorniki in po našem primeru in z našo 
spodbudo lahko igramo pomembno vlogo v procesu razvoja mehkih veščin. 

PRIPRAVA 
MLADIH ŽENSK ZA 
PRIHODNOST 

Mlade ženske imajo toliko interesov in ambicij, da sprva sploh ne vedo, s 
čim bi začele. Mnoge med njimi so poročale, da jim sta postavljanje ciljev 
in refleksija o samem sebi pomagala pri zastavljanju pravih vprašanj in 
osredotočanju na določen cilj. – Latvija 

Oglejte si zgornji diagram. Kako pomagate mladim ženskam na vsakem od teh štirih 
področij? Kaj je po vaših ugotovitvah najbolj učinkovito? Kako ta proces vključujete v 
razvoj svojih lastnih veščin ali v razvoj veščin svojega tima?  

Praktyka i
rozwój

Wyznaczanie
cleów

Refleksja Rozpoznawianie
umiejętneści 

miękkich

• Czy osiągnąłem swoje cele?
• Jakie postępy poczyniłem? 

Czy tego się spodziewałem? 
Czy osiągnąłem? 

• Czy zdobyłem dodatkowe 
umiejętności i kompetencje?

• Zapisywanie moich osiągnięć 
w celu rozwinięcia mojego 
CV.

• Czym są umiejętności 
miękkie?

• Dlaczego są one ważne dla 
rozwoju?

• Jakie mam umiejętności 
miękkie?

• Zdobywanie umiejętności 
poprzez nieformalne i 
pozaformalne uczenie się. 
Można to osiągnąć poprzez 
pracę z młodzieżą, w szkole, 
w pracy, w sytuacjach 
społecznych lub poprzez 
działania obywatelskie, takie jak 
wolontariat lub zaangażowanie 
polityczne.

• Co chcę osiągnąć w życiu 
osobistym, zawodowym i 
jako obywatel?

• Jakie umiejętności muszę 
rozwinąć, aby to osiągnąć?

• Od czego mam zacząć? 
Jak mogę zdobyć to 
doświadczenie?
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PRIPRAVA MLADIH ŽENSK NA POSLOVNI SVET  

“Spodbujali smo mlade ženske, naj razčlenijo svoja poslovna prizadevanja 
na oprijemljive, specifične cilje, ki jih je mogoče doseči. Pomagali smo 
jim tudi spoznati, da so lahko naše poklicne poti potovanja do sanjske 
zaposlitve in da morda ni mogoče takoj doseči tega, da bi neposredno 
po izobraževanju našli svojo sanjsko službo. Pomagali smo jim zarisati 
njihove poti in jih podpirali pri tem, da so videle večjo sliko – in spoznale, 
da je lahko zaposlitev z nizkimi kvalifikacijami ali nizkim plačilom le 
ena od stopnic, ki vodi do njihovega sanjskega delovnega mesta. Bolj 
‘SMART’ ko so cilji, večja je verjetnost, da jih bomo dosegli, kar spet 
gradi samozavest in samozaupanje, ki sta ključna za njihove dolgoročne 
dosežke.” – VB 

“Odločili smo se organizirati predstavo s starši in jim pokazati, kaj smo 
delali z njihovimi otroki. Ganljivo je bilo, ko so nas starši prosili, naj 
nadaljujemo s projektom: navdušeni so bili nad dejavnostmi v okviru 
projekta.” – Slovenija 

Pri izvajanju aktivnosti projekta Red:GLOW smo ugotovili, da je več dejavnikov, ki 
vplivajo na mlade ženske na njihovi poti do dobrega delovnega mesta in razvoju 
njihovih poklicnih poti.  
Za naslednje se je izkazalo, da so največje ovire na trgu delovne sile, s katerimi se 
soočajo mlade ženske:  
• Nepoznavanje kariernih možnosti in nizka prizadevanja 
• Malo primerov poslovnega uspeha v njihovem okolju (družina ali skupnost)  
• Pomanjkanje dostopa do osebne in profesionalne pomoči, kariernega vodstva 

in mentorstva v njihovih družinah, družbenih krogih in pomanjkanje dostopa do 
omrežij. To je lahko povezano s spolnimi ali socialno-ekonomskimi dejavniki 

• Slabo prepoznavanje svojih lastnih sposobnosti, posebej mehkih veščin in 
zmožnosti 

• Nizka samozavest 
• Pomanjkanje sposobnosti postavljanja ciljev, odločanja in izvajanja konkretnih 

korakov za doseganje ciljev 
• Pomanjkanje predanosti za poslovni razvoj 
• Nizko zavedanje procesa iskanja delovnih mest in prijave nanje, ter potencialnih 

pričakovanj iskalcev sodelavce

Podpora mladim ženskam pri dostopu do dobrih delovnih mest ni le formalno 
poklicno svetovanje, temveč pomoč mladim ženskam do drugačnega razmišljanja 
in spoznavanja povezav med njihovim državljanstvom, razvojem veščin in delovnim 
mestom, tako preden pridejo tja in na prvih stopnjah njihovih poklicnih poti. 
Kot mladinski delavci jim z veseljem pomagamo pri odkrivanju svojih nagnjen in 
sposobnosti ter jih spodbujamo pri odkrivanju svojih talentov in darov. Radi jim 
predstavljamo nove zamisli in priložnosti. Radi bi dvignili prizadevanja mladih žensk 
in jim pomagali dosegati uspehe s postavljanjem dosegljivih ciljev in načrtovanjem, 
kako jih dosegati.  

KAKO MLADINSKO 
DELO OBRAVNAVA TE 
OVIRE 

?
??
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ZAMISLI, KAKO 
POVEZATI VAŠE 
MLADINSKO DELO 
S PODROČJEM 
RAZVOJA POKLICNIH 
POTI 

Večina mladih se iz šole in družinskega okolja zaveda, da je izobraževanje in učenje 
pomembno za njihovo prihodnost. Pomembno je priznati, da se večina njihovega 
priložnostnega učenja in razvoja mehkih veščin ne bo zgodila na vaših aktivnostih, 
temveč doma in v šoli. Imate pomembno vlogo, da jim pomagate pri tem spoznanju. 
Obenem imate tudi odlično priložnost na potovanje razvoja veščin njihovih hčera 
popeljati starše, da bodo razumeli svoja želje zanje in jim pomagali pri podpori zanje, 
da bodo uspešne na vseh področjih svojega življenja.  
Mladi in njihovi starši se pogosto ne zavedajo, da delodajalcev ne zanimajo le njihove 
ocene. Delodajalci iščejo ljudi z mehkimi veščinami, ljudi, ki se znajo učiti, prilagajati, 
sodelovati z drugimi, ki so samoiniciativni. Delodajalci iščejo ljudi z mehkimi 
veščinami, naštetimi zgoraj.  

“Ena od ovir, ki jo naše udeleženke najtežje premagujejo, je upravljanje 
stresa v času večjih delovnih obremenitev, denimo v času izpitov. Mnoge 
doživljajo pritiske okolice, pogosto ocene štejejo za vpis na univerzo 
in tako nastajajo napetosti. V tem času poskušamo izvajati osebno 
beleženje časa, da bi preprečili preobremenjenost deklet. Če se zdaj 
naučijo upravljati pritiske in delovne obremenitve, jim lahko to pomaga v 
poslovnem svetu.”-  Španija 

“Opažamo, da na mlade ženske najbolj vpliva, če vidijo predane ljudi, ki 
resnično živijo, kar delajo, ne pa strokovnjake, ki samo komentirajo svoje 
znanje.” – Španija  

“Mlade ženske pogosto ne vedo, čemu slediti, kako se najti, kaj je narobe 
ali prav. Potrebujejo navdih in spodbudo. Med vodstvenim programom 
so mladinski delavci opazili, da mlade ženske rade sledijo nasvetom ljudi, 
ki se jim na nek način zdijo avtoritete.” – Latvija

“Tudi če nekatera delovna okolja sprva niso prijazna, se lahko to vedno 
spremeni, saj so sestavljena iz ljudi, ki se lahko spremenijo zaradi našega 
primera – če se ne bojimo plavati proti toku. Še ena zelo pomembna 
lekcija za mlade ženske je, ko se naučijo, da jih ne skrbi, če imajo drugi 
drugačen slog komunikacije kot one same. Tega naj ne jemljejo kot 
kritiko, temveč kot pestrost in bogastvo.” – Poljska  

Nekatere mlade ženske, s katerimi delamo, posebej tiste iz prikrajšanih okolij, se 
morda ne zavedajo obstajajočih priložnosti. Mnoge od teh mladih žensk okrog sebe 
nimajo uspešnih vzornic. Niti ni nujno, da imajo dostop do svetovanja, kateri poklici 
obstajajo, ali se poklic dobro ujema z njihovimi sposobnostmi in kateri koraki bodo 
potrebni za doseganje nekega poklica. To je lahko vzrok, da imajo mlade ženske manj 
priložnosti za pridobivanje delovnih izkušenj na svojem izbranem področju.  

Razvijete lahko dejavnosti za opolnomočenje mladih žensk v njihovem poklicnem 
razvoju. Tu je nekaj zamisli, ki so pri nas izkazale kot koristne:  

• Mnoge uspešne ženske z veseljem sprejmejo priložnosti, da postanejo navdih 
mladim ženskam in dekletom. Lahko organizirate srečanje z vodilnimi na 
kadrovskem področju ali strokovnjaki, ki posredujejo zgodbe o osebnem in 
poslovnem razvoju in svetujejo? Ugotovili smo, da je pripovedovanje zgodb 
pomembno, saj omogoča ženskam, da se bolje povežejo s primeri.  

• Ali poznate najboljše spletne vire za načrtovanje poklicne poti v vaši državi? Je vaš 
seznam posodobljen? Obstajajo odlični viri – ne le spletne strani, tudi podkasti, 
aplikacije in video kanali – v pomoč mladim ženskam pri odločanju o svojem 
izobraževanju in poklicni poti, pa tudi kako se vključiti v politiko ali dejavnosti 
njihovih skupnosti. Razmislite, ali se osredotočate le na vire, ki bi vam bili všeč, ko 
ste bili v teh letih. Obstaja veliko poti do zaposlitve, vključno s poletnimi programi, 

vajeništvom, poklicnim usposabljanjem in tečaji na univerzah. Poskušajte vključiti 
veliko podatkovnih zbirk. Morda je ta raziskava in zbiranje virov odlična priložnost 
za mlade ženske, s katerimi delate, da spoznajo širino možnosti, ki so jim na voljo.  

• Mentorstvo se je izkazalo kor resnično koristno orodje za pomoč mladim 
ženskam, da se bolje spoznajo in razumejo ter imajo varno okolje za pogovor o 
svojih možnostih, kjer lahko vprašajo za nasvet, če to želijo. Ni enega samega 
modela mentorstva in pomaga lahko že samo omogočanje mladim ženskam stik 
s starejšimi, ki so v preteklosti preživele podobne situacije. Lažje se povežejo z le 
malo starejšimi vrstnicami in uspeh se zdi bolj realen in dosegljiv, kot zelo izkušene 
strokovnjakinje, ki lahko izpadejo zastrašujoče.  

• Poskrbite, da bodo vsi vaši mentorji, prostovoljci in mladinski delavci vedeli, da 
je njihova naloga pomagati mladim ženskam, ki sodelujejo v vaših programih, pri 
odkrivanju, kako lahko veščine, ki se jih učijo, prispevajo k temu, da postanejo 
lažje zaposljive. V svoje dejavnosti vključite tudi pogovore o veščinah in poslovnih 
izkušnjah. Če so v vašem timu tudi prostovoljci, verjetno izhajajo iz najrazličnejših 
poslovnih okolij in lahko širijo poslovna obzorja mladih žensk, obenem pa prikažejo 
povezavo med delom in državljanstvom, saj ti prostovoljci uporabljajo svoje 
poslovne veščine za opolnomočenje mladih žensk.  

• Mladi lahko imajo zdržke glede dolgoročne zavezanosti k nečemu. Mladim 
ženskam je pri rednemu obiskovanju srečanj pomagalo opozorilo, da bodoči 
delodajalci iščejo kandidate, ki se bodo lahko obvezali k sodelovanju in bodo 
vztrajni.  
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NAVDIH ZA MLADE ŽENSKE, DA POSTANEJO AKTIVNE 
DRŽAVLJANKE 

“Zelo motivira tudi delo na projektu po lastni izbiri, saj so mlade ženske 
lahko prevzele skrbništvo nad projektom in izbrale družbeno vprašanje, 
ki jim zelo veliko pomeni. Zelo jim je bilo v veselje in cenile so, da so lahko 
kot del vodstvenega programa vodile svoj lasten projekt. Prostovoljstvo 
je bilo za vse zelo pozitivna izkušnja, kjer so lahko v praksi uporabile 
vodstvene sposobnosti, obenem pa krepile empatijo. Celo tiste, ki sprva 
niso bile navdušene nad prostovoljstvom, so cenile bogato izkušnjo in 
poročale o spremembi svojih lastnih vidikov in življenjskih prepričanj.” – 
VB 

Državljanstva ne razumemo vsi enako in ni ene same skupne definicije zanj. Ko smo 
se pogovarjali o aktivnem državljanstvu, smo se strinjali, da: 
• Aktivni državljan promovira kakovost življenja v svoji skupnosti s političnim in 

nepolitičnim udejstvovanjem, tako da gradi enakopravnejšo in pravičnejšo družbo.  
• Aktivni državljan dela za razvoj svojega znanja in veščin, ki omogočajo doseganje 

tega.  
• Aktivni državljani s pomočjo formalnih in neformalnih dejavnosti iščejo priložnosti 

za ustvarjanje solidarnosti z drugimi.  
• Formalne dejavnosti lahko vključujejo strukturirano prostovoljstvo in sodelovanje 

v kampanjah.  
• Neformalne dejavnosti lahko vključujejo ustvarjanje podpornega okolja znotraj 

organizacij in spodbujanje ljudi, da so vključujoči in velikodušni do bližnjih, 
sorodnikov in znancev.  

• Zaposlitev na plačanem delovnem mestu je državljansko dejanje in nam pomaga 
ustvarjati enakopravnejšo in pravičnejšo družbo znotraj naših delovnih mest.  

• Politike za promocijo aktivnega državljanstva bi morale priznavati ovire za 
sodelovanje, povezane s spolom. 

Verjamemo, da aktivno državljanstvo pomeni možnost sodelovati v vsakodnevnem 
družbenem življenju, kjerkoli kdo živi. Zasnovano je na občutku skupnosti in 
tovarištva ter skupne odgovornosti za ustvarjanje pogojev življenja v skupnosti. 
Gre za to, da imamo moč, želimo povzročiti pozitivne spremembe in vemo, kako to 
doseči znotraj okolja, v katerem delujemo.

MAGDINA 
ZGODBA 

Magda je začela delati kot prostovoljka na začetku študija. Je zelo nadarjeno in 
občutljivo dekle. Rada pleše in piše poezijo. Vendar je pred nekaj leti zbolela 
za anoreksijo. Težko se je odločala in verjela sama vase. Prijateljica jo je 
povabila, naj se pridruži prostovoljskemu programu, kjer je sodelovala. Začela 
je obiskovati starejše v negovalnih domovih in brala osebam, ki so imele s tem 
težave. Takole pravi:

MLADE 
ŽENSKE
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KAKO MLADINSKO 
DELO POSPEŠUJE 
DRŽAVLJANSTVO 

VKLJUČEVANJE 
ČUTA ZA PRAVICO 

Mladinsko delo lahko mladim ženskam nudi priložnosti za državljansko rast. 
Pomemben način je s spodbujanjem vzajemne pomoči in prostovoljstva. Mladinsko 
delo, ki vključuje prostovoljske programe, mladim ženskam omogoča pridobivanje 
praktičnih izkušenj, razvoj veščin in znanja, ki ga mora imeti aktivna državljanka, 
medtem ko obenem prispeva k skupnosti 

“Naše pretekle izkušnje pri vključevanju mladih v delo z ranljivimi 
imigranti nam je pokazalo, da moramo pripraviti tudi naše mlade 
prostovoljke. Vedeli smo, da želijo pomagati ljudem, pa tudi, da bodo 
morda težave z obvladovanjem čustev pri soočanju z revščino in 
trpljenjem drugih, s čemer se bodo srečali med prostovoljnim delom. Ni 
šlo le za njihovo pripravo, temveč tudi za sposobnost pomagati druga 
drugi.” – Italija 

“Ponudili smo delavnice za pomoč mladim ženskam kot priprava 
na prostovoljno delo. Pri tem so se izkazala za koristna srečanja s 
strokovnjaki z ustreznih področij. Povabili smo medicinske sestre in 
zdravnike, ki so spregovorili o negi ostarelih in bolnih, ko so mladi izbrali 
prostovoljno delo pri ostarelih in bolnih. To je omogočilo mladim, da so 
videli, kako prostovoljstvo zagotovi delovne izkušnje in razvija veščine, 
potrebne tudi v poslovnem okolju.” –  Poljska 

Popoln vodnik za razvoj strukturiranih prostovoljskih programov za vaše lokalno 
okolje, ki smo ga razvili kot del projekta Red:GLOW najdete tukaj, a pomembno 
je začeti z razmislekom, kako omogočate mladim ženskam v vaših programih 
prostovoljno delo v vaših lastnih organizacijah. Začeti moramo oblikovati aktivno 
državljanstvo v naših lastnih organizacijah in omogočati mladim raziskovanje svojih 
pravic in odgovornosti.  

Državljanstvo je način življenja, ne pa občasna dejavnost. Kako vključiti ljubezen 
do pravice in solidarnosti v vse svoje dejavnosti? Kako poskušati odstraniti ovire, 
ki jih doživljajo otroci iz prikrajšanih okolji? Pri kuharskih dejavnostih na primer, bi 
lahko spodbudili mlade, naj pomislijo, od kod prihaja hrana, ki jo jedo, ali kdo ima 
dostop do hrane. Pri dejavnostih povezanih z modo, bi lahko razmislili o družbenih 
in okoljskih vplivih mode ter o alternativah za ljudi z omejenimi finančnimi sredstvi. 
Na področju umetnosti, drame in ročnih del lahko raziskujejo razne dodatne tehnike 

in zgodovino. Bi lahko povabili kakšno migrantsko skupino, da bi predstavili kaj iz 
njihove kulture, kar bi pokazalo, da imajo tudi migranti in manjšine veščine in kulturo, 
ki jih je vredno spoznati?  

Maryam je 23-letno dekle iz Maroka, ki je prišla v Italijo, da bi zaključila študij. 
Prihaja iz premožne družine in bi raje stanovala v najetem stanovanju, a starši 
so želeli, da stanuje v študentskem naselju Porta Nevia z drugimi študenti.   
Sprva se je težko vživela v skupnost in počasi spoznavala, da ima poleg pravic 
tudi odgovornosti. Težko je navezovala stike med študenti v svoji skupini na 
univerzi in s težavo našla prijatelje. 
Po nekaj mesecih v Italiji se je odločila za sodelovanje v prostovoljskem 
projektu Red:GLOW in postala prostovoljka v Sprejemnem centru za begunce. 
Maryam poroča:  
ntre. Maryam shares: 
“Zavedala sem se ogromnih izzivov, s katerimi se soočajo drugi ljudje 
ter vojnih ali revnih razmer v drugih državah, od koder so prihajali. 
Prostovoljstvo mi je pomagalo zapustiti lastno cono ugodja, moj neke vrste 
varno zaščiteni svet. Odprlo mi je nova obzorja, kako postati aktivnejša in 
odgovorna državljanka. Odločila sem se rojstni dan praznovati v Begunskem 
centru in organizirala praznovanje s tamkajšnjimi otroki. Moj pogled na svet 
se je bistveno spremenil”. 

BITI SLIŠANA 

ŠIRJENJE OBZORIJ 

Pomemben del državljanstva je vedeti, da ima vsakdo od nas svoj glas in pravico 
biti slišan, pa tudi kako posredovati svoje mnenje na način, ki angažira ljudi in 
pripelje do sprememb. Začnemo lahko v lastnih organizacijah, prenašamo naprej s 
spodbujanjem mladih, da se vključijo v razvoj, vodenje in ocenjevanje dejavnosti za 
vrstnike ter dajemo povratne informacije vodstvu organizacije.  

Ugotovili smo, da tako laže pridobijo samozavest in da lahko te veščine uporabijo 
pri lobiranju za spremembe, od tistih na položajih moči - politiki, ustvarjalci politike 
in vplivni poslovni in javni voditelji - pa v širši svet. Spodbujanje, da se vključijo v 
dejavnosti pri kampanjah - ugotavljanje perečih vprašanj v lokalnih skupnostih, 
raziskovanje le-teh, razumevanje, kdo ima moč uvajati spremembe in potem 
načrtovati kampanjo - je obenem tudi dobra priložnost za pridobivanje mnogih 
mehkih veščin. To so enake veščine, ki jih lahko uporabijo za ustvarjanje sprememb, 
ali da so slišani v poslovnem svetu, kjer je spregledanih veliko žensk. Dodatno to 
pomaga mladim ženskam začeti razumevati uradne ustanove, ki se tičejo njihovih 
lastnih življenj, in prispeva k opolnomočenju, da se zavzamejo same zase.

Prostovoljstvo omogoča več kot le pozitiven učinek na lastno skupnost in 
pridobivanje veščin. Prostovoljstvo lahko razširi obzorja mladih žensk, njihovo 
omrežje in družbeni kapital. S pomočjo prostovoljstva imamo priložnost srečati ljudi 
različne starosti in družbenega porekla, da se od njih učimo in ustvarjamo nove 
odnose. Ti odnosi lahko vplivajo na prihodnje odločitve in prinašajo priložnosti za 
uresničevanje ciljev.  

MARYAMINA 
ZGODBA 

“Prostovoljstvo mi je pomagalo spremeniti perspektivo in omogočilo boljši 
pregled nad tem, kdo sem in kaj hočem. Ta izkušnja mi je bila tako všeč, da 
sem prostovoljno prevzela koordinacijo prostovoljnih dejavnosti Red:GLOW 
za mlajše deklice. Pripravljala sem plakate, določala datume srečanj in vodila 
druge. Prostovoljstvo mi je pomagalo notranje zrasti in postati odgovornejša, 
saj sem se prej hitro premislila in vedno iskala izgovore, da bi nekaj opravila. 
Zdaj vidim, da sem samozavestnejša in srečnejša.” 
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REFLEKSIJA 

Fatima je sodelovala v dejavnostih Red:GLOW o vodenju in prostovoljstvu. 
Stara je 15 let, v šoli ji gre dobro, a ima pretirano zaščitniške starše in še nikoli 
prej ni sodelovala pri državljanskih dejavnostih. Takole pravi:  

“Bila sem prostovoljka pri otrocih, ki jim grozi izključevanje. To je bilo prvič, 
da sem bila v tako revnem okolišu. Tja smo se peljali z avtobusom in bilo je 
prvič, da sem uporabila javni prevoz, saj so me doslej povsod peljali starši. 
Bila sem srečna, da sem svoje darove in sposobnosti uporabila koristno in 
pomagala ljudem v stiski. Presenečena sem bila nad mnogimi rečmi, ki sem 
jih videla v domačem mestu. Zdaj razmišljam o izbiri študija na univerzi, saj 
hočem početi nekaj, da bom v prihodnosti lahko pomagala drugim”.  

Vodnik za prostovoljstvo vsebuje veliko zamisli za razvoj programa prostovoljstva, ki 
ustreza mladim, s katerimi delate in še več navdiha in idej.  

• Kako v svoje program vključujete državljanstvo?  
• Spodbujate mlade ženske k prostovoljnemu sodelovanju pri vaših lastnih 

dejavnostih, na primer za njihove mlajše vrstnice? 
• Podpirate mlade prostovoljke, da se spoznajo med seboj in se druga od druge 

učijo, tako da širijo svoja obzorja onkraj svoje konkretne prostovoljske vloge? 
• Kako zagotavljamo, da prostovoljstvo ni osredotočeno le na mlade, s katerimi 

delamo na pridobivanju veščin, temveč je zagotovljeno, da so dejavnosti resnično v 
pomoč drugim? 

• Kako pomagate mladim prostovoljcem pri refleksiji o svojem prostovoljnem delu 
in veščinah, ki jih pridobivajo, tako da jih bodo lahko uporabljali tudi v drugih 
situacijah? 

• Kako posredujete priložnosti za mlade ženske za sodelovanje pri državljanskih 
dejavnostih, ki bi jim dale priložnosti za pridobivanje veščin in širjenje obzorij? To 
bi lahko bilo: 
◊ Razvoj lastnih pobud 
◊ Dostop do strukturiranega prostovoljstva 
◊ Kampanje 
◊ Politične dejavnosti 
◊ Debatni krožki 
◊ Srečanja z vplivnimi ljudmi 
◊ Profesionalna etika 
◊ Posredovanje informacij o družbenih vprašanjih, denimo o sodobnem 

suženjstvu, okoljski pravičnosti, vključevanju manjšin ipd. 
◊ Vabilo govorcem iz manjšinskih skupin, da predstavijo pomen vseh ljudi v vaši 

skupnosti 
• Kako pomagate vsem – prostovoljcem in mladim ženskam – da spregovorijo in 

posredujejo svoje zamisli za stvari, ki bi jih lahko izboljšali?  
• Gradite sisteme, kjer lahko mladi vidijo, kako delujejo načela državljanstva v vaši 

organizaciji in spoznajo, kako deluje, morda prek mladinskih odborov ali izvoljenih 
položajev? 

• Kako posredujete državljanstvo, da mlade ženske spoznajo, da se je vredno 
potruditi pri kampanjah za pozitivne spremembe bodisi v njihovih skupnostih, na 
delovnem mestu ali na (med)narodni ravni? 

FATIMINA ZGODBA
• Kako omogočate sodelovanje tistih z ovirami za vključevanje, na primer ljudi s 

posebnimi potrebami, tiste, ki ne obvladajo dovolj dobro domačega jezika, ali tiste, 
ki imajo manj izkušenj s tem, da jim kdo prisluhne? Kako posredujete pravičnost, 
da mlade ženske vidijo, da aktivno državljanstvo ni le privilegij manjšine? 

• Kako ohranjate motivacijo ljudi kot državljanov, ko vidijo situacijo, ki ni pravična ali 
dobra in ni preprostih rešitev?

“Zavedam se ovir, s katerimi se soočajo ženske v poslovnem svetu kot je 
steklen strop, pomanjkanje zaupanja v svoje kompetence in drugačnega – 
bolj kooperativnega in ne avtokratskega – sloga dela, ki ga imajo pogosto 
za znak šibkosti. Tako sem se začela zanimati za nove trende v vodenju 
– vodenje na osnovi zaupanja, poguma, predanosti, ki dajejo dolgoročne 
rezultate in ne uničujejo medčloveških odnosov. 
“Sprašujem se o stereotipih vodij, ki jih imajo mnoge mlade ženske, posebej 
tiste, ki študirajo ekonomijo in menedžment. Pri delu z njimi ob pripravi 
programov se je izkazalo, da je res pomembno ne le prenašati ideje, temveč 
podati tudi nasvete in orodja ter pozitivne primere ženskih voditeljic. V 
naši državi je ta pristop razmeroma nov. Zbrali smo odlične govornice in 
udeleženke, ki so uspele ustvariti omrežje žensk z odličnimi stiki in pestrimi 
izkušnjami. Zahvaljujoč projektu so z nami v stik stopile fantastične ženske 
in se pozanimale o delavnicah. Ko smo jih poklicali nazaj in jim posredovali 
našo vizijo ter izrazili potrebo za pomoč mladim ženskam, da postanejo 
samozavestnejše, so bile pripravljene pomagati. Mnoge gostje so povabile 
mlade, da ostanejo v stikih in še naprej sprašujejo. Ena od gostij, ki je 
govorila o postopku zaposlovanja, je ponudila pomoč tistim, ki bi rade 
preverile ali pripravile življenjepis. Po nekem srečanju je ena od udeleženk 
rekla: ‘Neverjetno je, da nas na fakultetah ne naučijo, kako se prijaviti za 
delovno mesto’’, kar potrjuje, kako pomembno je tovrstno praktično znanje. 
“Sodelujoče v vodstvenem programu sem poskušala navdušiti za 
prostovoljstvo, da bi še naprej razvijale svoje praktične sposobnosti in 
mehke veščine. Agnieszka je postala mladinska voditeljica in je sodelovala 
pri organizacijskem delu dogodkov in njihovi evalvaciji. Povedala mi je tole: 
‘Pomagalo mi je občutiti odgovornost in ceniti potrebo za osebni razvoj 
na različnih področjih. Nikoli ne veš, kaj bo lahko uporabno. Poleg tega je 
projekt priložnost za deklice, da sklenejo nova, dragocena prijateljstva, kar 
sem opazila.’ 
“Ohranila bi zelo interaktivno obliko delavnic, medtem ko bi obenem 
ustvarila prostor, kjer se udeleženke počutijo varno in udobno ter lahko 
zaupajo drugim svoje zamisli. Za mlade ženske bi bila predavanja brez iger ali 
le ogled primerov na videu dolgočasni. Po delavnicah lahko karkoli vprašajo, 
podelijo ideje ali težave, s katerimi se spoprijemajo.  
“V projektu Red:GLOW sem veliko spoznala o sebi od drugih mladinskih 
delavcev. To me res spodbudilo k refleksiji, da sem videla vse, kar sem 
dosegla, pa tudi možnosti, ki se mi še odpirajo za prihodnost”.  

Gosia ima 40 let, polno zaposlena je v banki, poleg tega je že več let 
prostovoljna mladinska delavka pri organizaciji ‘Dziesiątka’ na Poljskem. Je 
mentorica in trenerka. Povedala je, zakaj se ji zdi pomembna podpora mladih 
žensk:  

GOSIINA ZGODBA: 
KAJ SEM SE NAUČILA 

PRI SVOJEM 
MLADINSKEM DELU 
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NAJBOLJŠI NASVETI ZA OPOLNOMOČENJE MLADIH 
ŽENSK KOT VODITELJIC, DRŽAVLJANK IN STROKO-
VNJAKINJ 

Posredovali bi radi šest idej, za katere menimo, da so temeljne za mladinsko delo, 
ki opolnomoča mlade ženske. Nekatere se vam bodo morda zdele znane. Kot 
mladinski delavci, ki delamo z mladimi ženskami na severu, jugu, vzhodu in zahodu 
Evrope, v različnih kulturah, smo ugotovili, da so vsi ti nasveti pomembni za nas vse, 
uporabljeni za naše situacije in naše kulturno okolje.  

POSPEŠEVANJE 
VODSTVA MLADIH 
ŽENSK 

RAZVOJ 
VODSTVENIH 
SPOSOBNOSTI 
MLADIH ŽENSK 

ZOSIINA’ ZGODBA 

“Mladi mislijo, da je vodenje delegiranje, ukazovanje. Da je lahko vodja le 
ena vrsta osebe. Odkritje, da je lahko vsakdo vodja, je nekaj novega.” – 
Poljska 

Ste kdaj pomislili na to, kako pogosto so vodstveni programi posredovani na načine, 
ki preprečujejo mladim, da bi vodili? Od prvega trenutka, ko začnemo pripravljati 
vodstvene programe za mlade ženske, jih lahko vključimo v njihov razvoj in 
posredovanje. Tako da jim damo priložnosti videti, da njihovo vodenje drugi cenijo, 
jim damo priložnosti vaditi vodenje, kar je bistveno za njihov razvoj teh veščin. 
Čeprav je lahko zato priprava dolgotrajnejša, se mladi takrat dejansko učijo mehkih 
veščin. Če ne verjamete, da lahko pripevajo k temu, da bo vaš projekt učinkovit, kako 
lahko pričakujemo, da bodo delodajalci ali drugi cenili mehke veščine, ki jih imajo 
mlade ženske? 

ZOSIA iz Varšave je 16-letno bistro in živahno dekle, ki rada govori in se druži. 
Družina težko shaja in njene priložnosti niso bile vedno dobre. Takole pravi:

“ Če bi mi pred programom povedali, da si bom upala imeti predstavitev 
pred drugimi v angleščini, vam ne bi verjela! Spoznala sem zelo veliko orodij 
in nasvetov, kako biti dobra voditeljica. Veliko situacij je, ki kažejo, da druga 
dekleta ne verjamejo vase. Ko smo imele predstavitev, so se nekatere, ki 
so imele odlične predstavitve, ocenile slabo, ker jim manjka samozavesti. 
Tam so bili so tudi študenti, ki niso preveč dobro opravili, pa se to na njihovi 
oceni ni poznalo. Ta priložnost je bila pomembna za moj razvoj, pomeni 
pa tudi, da sem lahko mentorica drugim na šolah. Ne le, da sem se veliko 
naučila o vodenju, imela sem tudi priložnost izvajati vodenje in pomagati 
prijateljicam.”  

Ob posredovanju vodstvenih in prostovoljskih dejavnosti Red:GLOW smo videle, da 
v nekaterih državah vodenje običajno poučujejo s predavanji in dejavnostmi, kjer 
se mlade ženske čutijo anonimne in spregledane. Lahko zaključijo vodstveni tečaj, 
ne da bi sploh kdaj imele priložnost razviti te veščine. Nekatere mlade ženske imajo 
veščine in samozavest in rade preizkušajo novosti. Druge, ki se prijavijo, da bi razvile 

OPOLNOMOČITI
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vodstvene sposobnosti, to storijo zato, ker vedo, da jim to predstavlja izziv. Tako smo 
videli, da morajo biti vodstveni programi interaktivni in morajo vsaki udeleženki dati 
priložnost prevzeti aktivno vlogo in doseči svoje cilje. Videli smo tudi, da se nekateri 
– denimo migranti, ki niso bili sigurni v lokalnem jeziku – soočajo z dodatnimi 
izzivi.  Pomembno si je zapomniti, da so različni tipi vodenja in da je pomembno biti 
pozoren na različne vodstvene talente, ki bi jih udeleženke v projektu lahko imele. 
Naš vodstveni program to raziskuje še naprej in je na voljo tule.  

PRILOŽNOSTI 
ZA MLADINSKO 
VODENJE 

USTVARJANJE 
OKOLJA, KI 
POSPEŠUJE 
MLADINSKO 
VODENJE 

“Zelo pomembno je bilo vključiti udeleženke v praktične aktivnosti, ne le 
imeti predavanje.” –  Latvija 

“Ob koncu vsakega srečanja smo imeli krog za povratne informacije, 
kjer so udeleženke na kratko povzele dejavnosti in podelile svoje misli. 
Srečanja za povratne informacije na koncu vsakega predavanja nam 
pomagajo razumeti vrednost delavnici, kaj so se naučili ali razumeli in 
kako so to sprejeli.” – Latvija 

Prostovoljstvo je lahko odlična priložnost za vajo vodstvenih veščin, bodisi da gre 
za vlogo znotraj organizacije, ali na zunaj. Vendar mlade ženske v vašem kontekstu 
morda ne bodo zlahka povezale pomoči drugim in vodenja, zato jih boste morali 
morda voditi pri razumevanju tega. Uporabite primer, da jim pomagate videti, da je 
veliko različnih oblik vodenja, in kako je to povezano z izkušnjami, ki bi jih lahko imele 
kot prostovoljke. Naš vodnik za prostovoljske programe pri tem pomaga mladinskim 
delavcem.  Se spomnite mladinske voditeljice, ki je v svoji mladosti preživela veliko 
časa kot prostovoljka? Jo lahko povabite, da podeli svoje izkušnje z mladimi ženskami 
iz vašega projekta? 

Ugotovili smo, da nam je več stvari pomagalo ustvariti dinamično vzdušje, ki 
pospešuje mladinsko vodenje:  

“Mladinski delavci so opazili, da so udeleženke zavzetejše za dejavnosti, 
če jih vodi oseba njihove starosti. Mladim ženskam je bila ta metoda zelo 
všeč. S svojimi mentoricami so delale na pripravi predstavitev. Imele 
so ogromno potrebo podeliti svoje dvome in pomisleke ter vprašati za 
nasvet glede svojih vodstvenih sposobnosti. Bila je odlična priložnost, da 
smo se vrnili na tisto, kar so se naučile iz drugih dejavnosti in v pomoč pri 
zastavljanju osebnih ciljev.” – Latvija 

“Vodstveni program je bil posredovan na strukturiranih, a zelo praktičnih 
srečanjih, ki so omogočala mladim ženskam poglobljeno spoznavanje in 
pogovor o ženskih voditeljicah in aktivnemu državljanstvu.”– VB 

REFLEKSIJA • Kako boste pridobili mlade za snovanje in oddajo vaših projektov?  
◊ Kako boste mladim ženskam dali priložnosti izbrati dejavnosti, ki bi jim najbolj 

pomagale pri učenju in rasti?  
◊ S katerimi izzivi se boste pri tem soočili?  
◊ Kako boste dali mladim ženskam priložnost, da bodo same vodile srečanja in 

tako razvijale svoje vodstvene sposobnosti?  
◊ Kako jim boste dali priložnost, da bodo učile druga drugo in vodile dejavnosti za 

svoje vrstnice in mlajša dekleta?  
◊ Ali so v vašem vodstvenem timu ali odboru mladi?  

• Kako zagotavljate, da je vsaka udeleženka vaših dejavnosti slišana in ima priložnost 
aktivno sodelovati?
◊ Kako prisluhnete mladim ljudem in vključujete njihove poglede?  
◊ Kako dajete mladim priložnost podajanja povratnih informacij o vaših 

dejavnostih?  
◊ Kako zagotavljate, da je slišan vsak glas, tudi tisti, ki ima malo samozaupanja ali 

šibke jezikovne sposobnosti?  
◊ Kako dajete mladim ženskam priložnost podeliti svoje dvome in pomisleke v 

okolju, kjer čutijo, da lahko govorijo prosto in brez sodb? 
◊ Kako jim pomagate sprevideti, da lahko prispevajo kaj koristnega ter da cenite 

njihovo znanje in izkušnje? 
◊ Kako uporabite njihove povratne informacije? Ali zagotavljate njihovo izvajanje, 

tako da se vaše dejavnosti izboljšujejo?  

• Pridobite sodelovanje mladih žensk pri vsakem vidiku projekta, od razvoja do 
posredovanja in evalvacije. Zagotovite jim podporo, ki jo potrebujejo za izvedbo 
tega.  

• Zagotovite, da so dejavnosti prikrojene prav zanje in interaktivne, ne pa formalne 
in šolske. 

• Vključite ženske različnih starosti z različnimi izkušnjami vodenja, da jim bodo 
mlade ženske lahko postavljale vprašanja.   

• Zagotovite, da bodo mladi lahko podali povratne informacije. Tako bodo 
lahko ubesedili svoje misli na konstruktiven način, obenem bodo gradili svojo 
samozavest.  
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USTVARITE OPOLNOMOČUJOČ PROSTOR, KJER SE DEK-
LETA POČUTIJO SAMOZAVESTNO 

“Najprej ustvarite vzdušje, kjer se vse udeleženke počutijo varne in 
podprte. Ne pozabite na srečanja za povratne informacije, kolikor 
pogosto je potrebno: vse mlade ženske morajo biti slišane in hočejo 
podeliti svoje ideje, strahove, dvome in sanje.” – Latvija 

“Mlade ženske so same priznale, da so jim dejavnosti za ogrevanje 
pomagale, da so se med vodstvenim programom sprostile in bolj 
osredotočile na naloge in cilje kot na misel, kakšna bom videti v očeh 
drugih mladih žensk.”– Latvija 

Ena od stvari, ki so jih opazili naši mladinski delavci je bila, da se mlade ženske 
naučijo prav toliko, ko ‘zapravljajo čas’, kot ko izvajajo načrtovane dejavnosti. To 
‘priložnostno’ učenje poteka, ko se lahko naravno pogovarjajo. Splača se všteti čas 
in denar za stvari, ki v vašem kulturnem okolju poskrbijo za to, da se ljudje počutijo 
dobrodošle. Včasih je to škatla piškotov in skodelica čaja, včasih pomeni, da gremo 
ven na kavo.  

Pogosto mladih žensk v vaših programih ne boste dobro poznali in ne bodo se 
poznale med seboj. Zagotovite, da je dovolj časa za ogrevalne dejavnosti. Kaj bi vsaki 
od njih pomagalo (glede na okolje ali življenjske okoliščine), da bi se bolj počutile kot 
del tega projekta? Še bolje, lahko pridobite mlade, da razvijejo in vodijo te igre, ali 
izberejo piškote in upravljajo proračun za okrepčila in priboljške? 

Preverite pri svoji evalvaciji (tako formalni kot pri naključnih pogovorih na hodniku), 
ali se mladi dejansko počutijo vključeni. So na tem srečanju vsi prišli do besede? Ali je 
dinamika vključujoča, ali se oblikujejo podskupine? Kako boste to naslovili? 

“Ko sem prispela v Italijo, sem se težko povezala z ljudmi. Čeprav sem se kar 
hitro naučila italijansko, sem na univerzi in v študentskem domu težko našla 
prijatelj(ic)e. Imela sem srečo, ker sem v Rimu srečala Afričane, s katerimi 
sem laže našla stik. Ker pa nisem imela prijateljic med tečajnicami, sem se 
teže pripravljala na izpite.  “I decided to try out the leadership activities at 
Porta Nevia. 
“Odločila sem se za vodstvene dejavnosti v Porti Nevii. Dopovedali so mi, da 

ANALIINA ZGODBA Analia je stara 24 let, doma je iz Angole. Dobila je štipendijo in prišla študirat 
v Rim. Ko smo jo spoznali, je bila v zaključnem letu študija in je stanovala 
v študentskem naselju Porta Nevia, kjer je sodelovala v vodstvenih in 
prostovoljskih programih Red:GLOW. Takole pravi:  

moram prositi za pomoč, če jo potrebujem. Postala sem samozavestnejša 
in večkrat povedala svoje mnenje. Prej niti nisem zares slišala za mehke 
veščine. Ugotovila sem, da moram razviti svoje timske in komunikacijske 
veščine z italijanskimi vrstniki in tudi prevzela odgovornost za koordinacijo 
nekih skupinskih dejavnosti.  
“Sem bolj motivirana, da bi končala študij in poiskala službo, imam jasnejšo 
idejo o svojih sposobnostih in tudi o vrzelih v sposobnostih, ki jih moram 
odpraviti. Večja samozavest mi je pomagala pri povezovanju z ljudmi, ki 
ne razumejo moje kulture in bi lahko imeli negativno mnenje o Afričanih. 
Vem, da so njihovi predsodki nastali zaradi premalo stikov, ne pa zato, ker 
bi bilo kaj narobe z mano. Ponosna sem na svojo kulturo in na to, kdo sem, 
začenjam pa tudi razumeti lepe stvari o italijanski kulturi.”  

REFLEKSIJA • Veste, kaj za vaše udeleženke v projektu pomeni ‘varno okolje’?  
• Kako zagotavljate, da so v vaš proračun in načrt srečanj vključene dejavnosti, ki 

‘zapravljajo čas’ – a dajejo mladim občutek, da so dobrodošli? 
• Kako mladim pomagate presegati predsodke o manjšinah in drugih obrobnih 

skupinah? 
• Page Break
• Podskupine (klike) in ustrahovanje so v skupinah mladih žensk pogosti, a gre za 

sovražnike opolnomočujočega prostora. Kaj delate, da to preprečujete in kako 
spregovorite o tem, če se pojavi?  
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PRIZNAJTE, DA VSAKDO 
USPEVA NA SVOJ NAČIN 

“Ko so mlade ženske pridobile več samozavesti, so si lažje zastavljale 
cilje in merile vse više. Predlagam, da drugi mladinski delavci uporabljajo 
metodologije in tehnike, ki izboljšujejo samozavest in samozaupanje 
mladih. Mladim ženskam čim večkrat dajajte pozitivne povratne 
informacije in spodbude.” –  Latvija 

“Razumem, da smo jaz in moje prijateljice vse tako samokritične. Vedno 
mislimo na svoje pomanjkljivosti ne na svoje prednosti. Na delavnici 
Red:GLOW v Rimu sem dojela, da moramo druga drugo spominjati na 
uspehe, saj si same vedno zapomnimo le neuspehe. Poskušala bom 
opominjati svoje prijateljice, da imajo veliko talentov. Včasih se tako 
zavedamo tistega, česar nimamo, da niti ne pomislimo, da bi se prijavile 
za službe in programe. Če smo preveč prestrašene, da bi se prijavile za 
kaj na univerzi, kako bomo svet spremenile na bolje?” – Ana, Španija 

Naši mladinski delavci so ugotovili, da je na začetku projekta pomembno preživljanje 
časa z vsako mlado žensko. Pomembno je poznati njihovo raven samozavesti, saj 
je od tega odvisna njihova sposobnost razvoja veščin in talentov ter razumevanje 
njihovih sposobnosti in dosežkov. Pomanjkanje samozavesti lahko mlado žensko 
popolnoma oslepi, da sploh ne vidi svojega lastnega potenciala. Vedno si poskušamo 
zapomniti, da se mlade ženske zgledujejo tudi po nas kot mladinskih delavcih, da bi 
našle sprejemanje in spodbudo.  

Kot mladinske delavke vemo, da je naravno, da se z določenimi mladimi bolj 
povežemo kot z drugimi. Najlažje se je povezati z mladimi iz podobnih okolij, in torej 
izključevati deklice iz drugačnih okolij. Drugi mladi lahko pritegnejo našo pozornost 
na druge načine. Če o tem ne razmišljamo redno, lahko nezavedno namenjamo več 
naporov podpori naših ‘ljubljenčkov’, ali tistih, ki so najglasnejši, zanemarjamo pa 
potrebe drugih.   

ABIINA ZGODBA Na začetku prostovoljskega projekta se je Abi obotavljala postati prostovoljka. 
Veliko se ji je dogajalo v šoli, študirala je za A-nivo. Doma je skrbela tudi za 
bolno sestro. Zato je težko razumela vrednost prostovoljstva. 
Baytree je organizirala skupinski prostovoljski dan v domu za ostarele. Abi je 
prišla, ker so se udeležile prijateljice in vse je zanimalo ponujeno brezplačno 
kosilo. Ni si mislila, da bo prišla do besede, ali da se bo lahko povezala z 

• Kako mladim ženskam pomagate bolje razumeti njihove pomanjkljivosti in 
prednosti? Kako spodbujate mlade ženske k refleksiji o svojem značaju in talentih? 
Katere tehnike uporabljate za opolnomočenje mladih žensk, da se bolje razumejo 
in povečujejo svojo samozavest? 

• Kako ocenjujete samozavest in samozaupanje in ali se tekom vaših programov 
stanje izboljšuje? 

• Kako presodite, ali vsem udeleženkam namenjate enako časa ali namenjate časa 
po potrebi, ne pa tistim, ki jih imate ‘najrajši’? 

• Kako dajete pozitivne povratne informacije in potrditve mladim ženskam? 
• Kako pripravite mlade ženske, da si med seboj dajejo pozitivne povratne 

informacije? 
• Ali spodbujate mentorstvo in če da, zagotavljate, da so mentorji dobro izšolani?  

REFLEKSIJA 

ostarelimi. A takoj, ko je prispela v dom, se je vse njeno obnašanje spremenilo. 
Všeč ji je bilo klepetati z ljudmi, igrati igre, streči hrano in spraševati ljudi o 
njihovem življenju. Ob koncu dneva ni hotela oditi in zdaj tam vsak teden dela 
kot prostovoljka.  
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VIDITE NEUSPEH KOT POMEMBNO 
PRILOŽNOST ZA UČENJE 

“Naslednjič bi dala deklicam več dela in več odgovornosti. Ne jih hraniti 
po žlički. Naj poskusijo in jim nudite pomoč, ko jo potrebujejo.” – Poljska 

“Včasih se tako bojim neuspeha, da niti ne poskušam. Zamudila sem 
napredovanje v službi, ker se nisem prijavila. Ena od mojih prijateljic 
vedno poskuša nove stvari. Pred nedavnim se je prijavila za diplomski 
program in ni bila izbrana. Bila je tako prizadeta, a po pogovoru z 
mentorico se je izkazalo, da se je v samem postopku dejansko veliko 
naučila. Opravila je tri kroge, pridobila je izkušnje za razgovor za službo. 
Veliko je izvedela o panogi. Zdaj je bolje poučena o tem, kam naj se v 
prihodnje prijavi. Njen pogum je naredil name velik vtis. To si moram 
zapomniti.” – Tolu, VB 

“Če deklicam pri nečem ne uspe, se pogovorimo o tem, kaj se je zgodilo 
in razmislimo zakaj. Skupaj razmislimo, kaj je bil pravi razlog za to, da se 
stvari niso izšle, zato da se kaj naučijo iz tega. To jim pomaga, saj bolje 
spoznavajo same sebe in druga drugo in si pomagajo pri prepoznavanju 
svojih prednosti, obenem svetujejo, kako naslednjič uspeti.” – Španija 

Se vam ta refleksija poljske kolegice, mladinske delavke, sliši kaj znano? Vemo, da ste 
podobno kot mi tudi vi ugotovili, da bi lahko nekatere dejavnosti bolj opolnomočile 
mlade ženske in bi jih lahko izvedli bolje. Ta refleksija pokaže tudi, da programi, 
zasnovani za preprečevanje, da bi bile mlade ženske neuspešne, preprečuje 
priložnosti za učenje.  

Omogočanje, da mlade ženske delajo napake, je pametnejše, kot če jim vse 
prinesem na pladnju. Izkušnja, ko naredimo napako, o tem odprto spregovorimo z 
mentorico ali koordinatorko projekta in razumemo, da napake niso konec sveta, je 
za nadaljnji poklicni razvoj mlade ženske in njeno pot do sanjske kariere resnično 
neprecenljivo. Pomembno je tudi vedeti, da lahko to modeliramo. Ko se kaj zaplete, 
(in pri mladinskem delu je stalnica, da stvari ne gredo po načrtih!) kako vidijo, da 
se odzovemo? Zlahka smo pobiti, ali celo obupani. A to uporabimo kot priložnost, 
da jih vključimo v proces ponovnega začetka, premagovanja ali ublažitve tveganja. 
Ta lekcija bo morda še veliko dragocenejša, kot karkoli, kar bi se lahko naučili v vaši 
načrtovani dejavnosti. Kadar se ne izidejo njihovi načrti, se zdi laže preiti na drugo 
dejavnost, a lahko, da je bolje dati jim priložnost, da spoznajo, kaj je šlo narobe in 

načrtujejo ponovno. Vsi poskusi uspeti v življenju zahtevajo trajno moč, pogum, 
vztrajnost in naravnanost na reševanje problemov. Neuspeh in premagovanje vse to 
krepi.  

• Kako pomagate mladim pri refleksiji o neuspehu? Tako da vidijo, kaj so se naučili, 
bolj kot pa pri čem niso uspeli? 

• Kako jih spodbudite, da poskusijo še enkrat? 
• Kako ustvarite okolje, kjer so drugi mladi spodbujajoči in podporni ter vidijo 

vrednost poskušanja novih stvari, ne pa da obsojajo neuspeh? 
• Kako to sami prikažete kot vzor(nica), kadar vam kaj ne uspe? In kako zagotavljate, 

da vaše dejavnostim mladim omogočajo priložnosti za neuspeh in preseganje le-
tega? 

REFLEKSIJA 
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POSTAVITE LJUDI 
PRED PROCESE 

“Kot nasvet za mladinske delavke bi rekla, da je pomembno biti zelo 
humana v naših odnosih z udeleženkami. Človeški odnosi so pri tovrstnih 
projektih ključni, če naj imajo resničen učinek, tudi če se pogosto zdi, da 
je klic ali srečanje le izguba časa in bi bilo učinkoviteje poslati elektronsko 
pošto.” – Španija 

Za dobro mladinsko delo je ključno dobro upravljanje. Ključno je, da imamo 
nameščene dobre postopke, da je zagotovljena varnost mladih in mladinskih 
delavcev. Potrebno je dobro upravljanje in finančna odgovornost. Vendar pa pri 
mladinskem delu ne gre v prvi vrsti za to, da smo najučinkovitejši projektni vodja. 
Mladinski delavci morajo biti sposobni graditi odnose in razumeti potrebe, posebne 
situacije, dvome, strahove in sanje mladih žensk, kar so vse pomembni dejavniki 
za odklepanje potencialov za osebni razvoj. Mladinski delavci morajo biti dobri 
poslušalci. Kako zgotovimo, da kar delamo, ustreza potrebam mladih žensk, s 
katerimi delamo?  

Osemnajstletna Dace je dijakinja gimnazije in se uči igrati violino.  

“Prva stvar, ki sem jo opazila med vodstvenim programom je, da sem lahko 
prijateljica z ljudmi, ki so zelo različni od mene. Ko sem videla, da so vse 
udeleženke iz povsem drugačnih okolij, sem bila najprej šokirana, pozneje pa 
smo z drugimi dekleti postale tesne prijateljice.”  

“Opazila sem, da imam težave, ko za nek spor ni očitne rešitve. V 
vodstvenem programu sem se naučila veliko o delu v timu in kako biti dobra 
prijateljica z drugimi članicami tima. Premagala sem svojo zadržanost med 
prostovoljskim programom, ker sem morala govoriti z veliko ljudmi. Spoznala 
sem tudi več o svojih čustvih in kako delati z njimi v težkih situacijah.  

“Kot nadaljevanje mojega izziva odkrivati različne sposobnosti (poleg glasbe), 
sem se v naslednjem semestru odločila delati kot prostovoljka v enem od 
projektov KIB. Ta vodstveni program me je spodbudil, da sem sodelovala z 
različnimi ljudmi in si postavljala prava vprašanja, da sem se bolje razumela. 
Našla sem dodatno delo poleg gimnazije – delam v trženju – zbiram 
informacije o klimatskih spremembah. Postala sem dovolj samozavestna, da 
sem začela nekaj novega, kar ni povezano z glasbo.” 

DACEINA ZGODBA 

• Kako prisluhnemo mladim, da razumemo njihove potrebe in zagotovimo, da jih 
naše mladinsko delo upošteva? 

• Ali vsakič ponavljamo iste dejavnosti, ali jih prilagajamo za vsako skupino? 
• Kako ocenjujemo naše delo, da zagotovimo, da imamo na ljudi osredotočen 

pristop? 
• Kako zagotovimo, da se mladinski delavci v naši organizaciji čutijo cenjene? 
• Kako porazdelimo čas, da je dovolj časa za poslušanje drugih mladinskih delavcev 

ali mladih?  
• Ko primanjkuje časa, katere dejavnosti porežem? 
• So načini, kako dosežem, da se ljudje čutijo sprejete in slišane, ki jih lahko 

uporabim, ko imam manj časa, ali nimam proračuna za tovrstne dejavnosti? 

REFLEKSIJA 
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GRADNJA REFLEKSIJE 
KOT NAVADA 

“Priporočamo čas za osebno in skupinsko refleksijo. Pregledali in 
analizirali smo, kar smo skupaj naredili. Potem smo se pogovorili o tem, 
kaj je šlo dobro, kaj je šlo narobe in kaj bi moralo biti bolje. Tako vidimo, 
kaj smo z delom dosegli in smo obenem pozorni, saj je veliko prostora za 
izboljšave.” - Slovenija 

“Največja pomoč prostovoljkam je bila njihova lastna motivacija in 
interes. Ko je bilo težko, so pomagale mentorice in vodje dejavnosti ter 
druge članice timov so spodbujale. Največja potreba po pomoči je bila 
v času, ko je prišlo do izgube motivacije. Pomembno je bilo razmisliti 
o tem, zakaj so sploh začele, kaj so v začetku hotele doseči in njihov 
napredek proti zastavljenim ciljem.” – Latvija 

V zvezi s preglednico na strani X, je refleksija pomemben del pomoči mladim 
ženskam pri ugotavljanju, katere veščine imajo, katere bi rade pridobile in pri 
postavljanju ciljev. Bistveno je, da vidijo, katere mehke in katere trde veščine se 
naučijo – bodisi v vaših mladinskih programih ali drugje. Pomoč mladim ženskam 
pri boljšem poznavanju sebe in svojih talentov, namesto da so samokritične, lahko 
dvigne njihovo samozavest. Ugotovile smo, da vključevanje trenutkov za refleksijo 
v naše dejavnosti povečuje učenje in razumevanje, ker so lahko povezovale, kar se 
učijo, s svojim širšim kontekstom. Tudi mentorice lahko pri oblikovanju te navade 
mladim ženskam igrajo pomembno vlogo.  

Kot vsaka dobra navada smo ugotovili, da je enako bistveno za nas kot mladinske 
delavce in organizacije. Refleksija o našem lastnem učenju, uspehih in neuspehih je 
informirala ta vodnik, a nam tudi pomagala povečati učinek našega dela. Pomagala 
nam je videti, kje se kaj, kar smo rekle, ni ujemalo s tistim, kar smo delale. Postavlja 
tudi primer, ko lahko mlade ženske vidijo, kako se učijo tudi njihove mentorice in 
vodje aktivnosti, preizkušajo nove stvari in začenjajo ponovno, ko stvari ne delujejo. 
Evalvacija je bistven del izboljševanja mladinskega dela in oddaje projekta, a pri 
refleksiji gre za več kot le podajanje hitre slike – pomaga nam graditi trajnostne 
projekte. Refleksija nam omogoča, da vidimo, kako bi bila naša organizacija 
učinkovitejša. Omogoča nam prepoznati veščine in uspehe naših kolegov in kako 
nuditi pomoč, kjer jo potrebujejo. Omogoča nam ugotoviti, kje so vrzeli v virih in da 
lahko začnemo načrtovati njihovo obravnavo.  

• Kako zagotavljate, da so mlade ženske opolnomočene za razmislek o tem, kaj se 
učijo v vaših programih? 

• Kako dobite povratne informacije in ocene od mladih žensk (in njihovih staršev) in 
mladinskih delavcev, ki sodelujejo v vaših projektih?  

• Ko ocenjujete dejavnosti, kako razmišljate o prejetih povratnih informacijah? 
• Kako spodbujate mladinske delavce, da razmislijo o razvoju svojih osebnih veščin? 
• Kako praznujete dosežke mladinskih delavcev in jih potrjujete? 
• Ali je kulturna praksa ali trend, na katerem lahko gradite, da omogočite refleksijo 

v vaši organizaciji? Lahko bi bilo na primer vodenje dnevnika, izmenjava idej ob 
skodelici čaja po dejavnostih ali umetniški projekt.  

REFLEKSIJA 
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