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Sklepi zaključne konference projekta Prehod mladih 

PREHOD MLADIH – stičišče sistemov in zakonodaje 
  

1. Pri izvajanju projekta Prehod mladih smo ugotavljali, da so storitve prehoda, ki smo jih 

razvili v okviru projekta, nujno potrebne, kar kažejo tudi rezultati sprotnih evalvacij. Gre 

za storitve, ki zelo dobro dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo obstoječe vrste pomoči, 

ki so jih deležni otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. To ugotavljajo tako rezultati 

evalvacij kot tudi številni deležniki, s katerimi sodelujemo. Kot ugotavljamo in na kar 

opozarja tudi Evropska agencija za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, je nujno te 

storitve začeti že med šolanjem, saj je velika možnost, da se bo mlada oseba, ko gre enkrat 

iz šolskega sistema, »izgubila« v sistemu, česar ne smemo dovoliti. Storitve, ki jih 

razvijamo, so zato izjemno pomembne in, kot smo dokazali, tudi učinkovite.  

 

2. Nadaljevanje projekta Prehod mladih je glede na to, da učinkovito povezuje sistem 

izobraževanja s sistemom zaposlovanja, predlagano in načrtovano tudi v novi finančni 

perspektivi. Žal nas skrbi, da se bo ta zaradi različnih razlogov, na katere sami ne moremo 

vplivati, zamaknila. To bi pomenilo, da nas čaka obdobje, ko storitev za mlade s posebnimi 

potrebami ne bi mogli izvajati. Ker pa je zaradi vseh omenjenih razlogov nujno treba 

zagotavljati kontinuiteto projekta, je na tej točki nujno pridobiti aktivno podporo in 

pomoč pristojnih ministrstev in drugih odločevalcev, da bo vmesni čas čim krajši.  

 

3. Prekinitev projekta Prehod mladih bi pomenila zastoj in nezmožnost nudenja 

kontinuirane podpore in pomoči mladim s posebnimi potrebami, ki tovrstno pomoč 

nujno potrebujejo. Istočasno je treba izpostaviti, da bi bilo, tudi vsaj začasno, prekinjeno 

izvrstno vzpostavljeno sodelovanje s številnimi pomembnimi deležniki – vzgojno-

izobraževalnimi inštitucijami, centri za socialno delo, zdravstvenimi ustanovami, društvi, 

delodajalci in ne nazadnje mladimi in njihovimi starši. Z velikim trudom izgrajene in 

pridobljene mreže bomo, če bo prišlo do prekinitve, težko ponovno spodbudili k 

sodelovanju.  

 

4. Še posebej pa nas skrbi morebitna izguba strokovno usposobljenega kadra, ki je uspešno 

izvajal projekt Prehod mladih. Prav strokovni kader, ki smo ga pridobili in nato s 

številnimi izobraževanji, supervizijami in posvetovanji razvijali znotraj projekta Prehod 

mladih, je velika dodana vrednost našega projekta. Brez tako visoko usposobljenih 

strokovnih delavk in delavcev pri projektu, ki požrtvovalno opravljajo svoje poslanstvo 

velikokrat tudi zunaj delovnih ur, toliko uspešnih zgodb nikakor ne bi imeli. 

 

5. Zato pozivamo vse, od MDDSZ in MIZŠ do drugih odločevalcev, da podprejo čim 

hitrejše nadaljevanje projekta Prehod mladih v okviru nove finančne perspektive 

oziroma njegovo umestitev v sistem ter s tem omogočijo mladim in njihovim družinam 

pomoč in podporo pri tako pomembnih odločitvah, kot sta poklic in zaposlitev, v 

katerem vsi preživimo vsaj tretjino življenja in ne nazadnje prispevamo k družbi.  


