
Mreža Mlada ulica: namen in cilji, ciljni skupini, mladinsko ulično 
delo, način delovanja 

V Mreži MLADA ULICA (MMU) delujemo organizacije s področja mladinskega dela s 
skupno vizijo spoznavati stiske, potrebe in želje mladih. Smo skupina mladinskih 
uličnih delavcev, ki se ob koncih tedna družimo z mladimi na različnih javnih 
površinah v Ljubljani. Dejavnosti MMU smo oblikovali z namenom reševanja 
problematike zbiranja mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno 
skupnostjo ustvarjamo nove rešitve, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje. Predvsem 
pa delamo, kar delamo, KER NAM JE MAR! 

Opredelitev pojmov 
Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na 

ustaljenih in novonastajajočih zbirališčih mladih. Mladinsko ulično delo zajema delo mladih 

na ulici za mlade. S takim načinom dela se vzpostavlja stik tudi z mladimi, ki niso organizirani 

v formalno skupino/formalne skupine, obenem pa so kot skupina/e izključeni iz javnega 

družbenega diskurza, ki se nanje nanaša. 

Izvajanje mladinskega uličnega dela Mreže Mlada ulica. Smo skupina mladinskih uličnih 

delavcev, ki se ob koncih tedna družimo z mladimi na različnih javnih površinah v Ljubljani 

('Trnovska plaža', 'za Maxijem' in drugje). Vemo, da je mogoče ustvariti spremembe, 

dosežemo pa jih lahko le, če si stopimo naproti in se začnemo pogovarjati. Ob pogovorih o 

aktualni problematiki spreminjamo pogled na družbo kot na mehanizem, na katerega še 

posebej mlad posameznik nima vpliva. Skupaj z mladimi in z lokalno skupnostjo ustvarjamo 

nove rešitve, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje. 

Glavni namen dejavnosti Mreže Mlada ulica je reševanje problematike zbiranja mladih na 
javnih površinah. V letih 2013/14 smo poleg 'Plaže' prepoznali še druga zbirališča mladih in 
delovanje razširili na ploščad Trga republike, med mladimi imenovan 'za Maxijem', in v park 
Zvezda.  

Cilji mladinskega uličnega dela v Mreži Mlada ulica so vezani zlasti na:  
- zmanjševanje vrstniškega nasilja in kršenja Zakona o javnem redu in miru; 

- zmanjševanje škode zaradi zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc;  

- vzpostavljanje pogojev za dialog med mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci;  

- širjenje zavesti o javnih površinah in odgovorni (so)uporabi javnih površin;  

- širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do soljudi in okolja; 

- socialna vključenost mladih, delovanje, ki jim bo dalo glas in problematiko osvetlilo z 
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njihove strani. 

 

Naši ciljni skupini 
Člani Mreže Mlada ulica smo prepoznali dve skupini mladih: 

• Mladi, ki oblikujejo in sodelujejo v aktivnostih Mreže, na ta način pridobivajo kompetence 

za ulično delo in v nadaljevanju tudi za vodenje in organiziranje le-tega. Tako izboljšujejo 

svoje možnosti na zaposlitvenem trgu ali ustvarjajo priložnost za samozaposlitev.  

• Mladi, ki jih pri svojem delu srečujemo na ulici. Ti so pogosto izpostavljeni pastem 

vrstništva in odraščanja, ki jih pripeljejo do naslednjih posledic: prekomerno uživanje in 

zloraba psihoaktivnih substanc; motenje Javnega reda in miru (predvsem javno 

uriniranje, onesnaževanje okolice in tudi manjši vandalizmi); občutek, da nikomur ni mar 

za njih in njihovo početje. 

Kako delujemo? 
Ulične akcije izvajamo ob koncih tedna, ko se na izbranih javnih površinah družimo z 

mladimi. Naša vstopna momenta v komunikacijo sta deljenje košev za smeti skupinicam 

mladih in peka brezplačnih palačink -– oboje s sporočilom: “Sedaj imate možnost, da 

prevzamete odgovornost za svoja (ne)dejanja.” Tako skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo 

ustvarjamo skupen prostor novih rešitev, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje.  

Vzpostavili smo lastno organizacijsko strukturo, oblike delovanja in komuniciranja. 

Organizirani  smo v delovne skupine, ki pokrivajo različna področja dela MMU, z namenom 

podpore in nadgradnje uličnega dela ter maksimalne aktivne participacije vseh sodelavcev 

MMU. Tako smo na primer za potrebe strokovnega delovanja v okviru določene delovne 

skupine ustvarili lastna Načela MMU, ki so opredeljena v Etičnem kodeksu MMU. 

Zaradi potreb po aktivni participaciji in participaciji v vseh procesih odločanja smo si delo 

znotraj Mreže Mlada ulica zasnovali nekoliko drugače. Aktivnosti in odločitve, vezane na 

Mrežo Mlada ulica, se odvijajo na dveh nivojih: 

1. Delo in odločanje znotraj šestih delovnih skupin – mladinsko ulično delo, etični 

kodeks, komunikacijski menedžment, administracija in papirologija, usposabljanje 

uličnih delavcev, odnosi s širšo javnostjo. Delo in odločitve, ki se odvijejo znotraj 

delovnih skupin, se nanašajo na različna strokovna področja, ki nudijo podporo 

mladinskemu uličnemu delu. Sodelovanje v delovnih skupinah je omogočeno vsem, 

odvisno pa je predvsem od interesa, ki ga posameznik izrazi. S tem je zagotovljena 

izmenjava znanj in izkušenj, hkrati pa vsi sodelujoči v delovnih skupinah pridobivajo 
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kompetence za projektno  delo in s tem povečajo možnosti za (samo)zaposlitev; 

2. Delo in odločanje na Osrčjih. Osrčja so mesečna skupna srečanja, ki so osrednje telo 

Mreže Mlada ulica. Namen Osrčij je izmenjava informacij o aktualnem delu znotraj 

delovnih skupin in o aktualnem dogajanju na ulici, samoizobraževanje in sprejemanje 

odločitev, ki so vezane na organizacijski nivo Mreže Mlada ulica in se tičejo vseh. Da 

bi zagotovili zastopanje vseh interesov in različnih pogledov v procesu odločanja na 

Osrčjih, je obvezna udeležba vsaj enega člana iz vsake delovne skupine in vsaj 

enega aktivnega člana iz vsake mrežne organizacije.  

Da je zagotovljeno sodelovalno delovanje in izkustveno učenje, smo znotraj Mreže Mlada 

ulica definirali pet akcijskih vlog, ki so potrebne za posamezne aktivnosti (sestanki, Osrčja 

…), in so med sodelavci MMU fluidne:  

- Vodja skrbi za optimalen potek aktivnosti (skrbi za vsebinsko iz 

časovno orientacijo srečanja); 

- Poročevalec srbi za zapis dogajanja in objavo na komunikacijski 

platformi; 

- Logistik skrbi za prostor in pripomočke; 

- Ekipa za kosilo na Osrčju 
- Dežurni posamezne delovne skupine je odgovoren za reagiranje v 

'kriznih situacijah', pregled nad izpolnjevanjem ciljev in aktivnosti iz 

strateškega načrta ter za fluidno komunikacijo med delovnimi 

skupinami. 

Zaradi svojevrstnosti strukture in potrebe, da je vsem sodelujočim dostopno prav vse, kar se 

nanaša na Mrežo Mlada ulica, smo našo virtualno komunikacijo postavili na komunikacijski 

platformi Trello, ki zagotavlja transparentnost in možnost vključevanja vseh sodelujočih v vse 

procese. Vsak prvi petek/soboto v mesecu imamo tudi supervizijo, proces, v katerem 

poskušamo izboljšati naše delovanje, komunikacijo in odnose. 

 

vloge, ki se 
menjajo na 
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