
Sodelujoče smo prosili, da odgovorijo na nekaj vprašanj kakšen je 
njihov idealni mladinski center, kako naj bi izgledal, ne le estetsko 
ampak tudi emocionalno. S sodelovanjem mladinskih delavcev, 
socialnih delavcev in partnerjev – so tukaj rezultati. 

Ko govorimo o osnovah in prioritetah mladinskega centra, iz vidika 
mladinskih delavcev, smo najprej dobili njihovo stališče o prostoru: 
takšen, ki združuje mlade ljudi, je pozdraven, ima identiteto, 
zgodovino. Toda, ustaviti se pri prostoru bi bila napaka, tako kot bi 
bil problem, če bi se ustavili pri kompenzaciji prostora.

Prostor je pomemben, ni pa vse. Je center gravitacije le kadar je v 
sinhronizaciji s časom in sredstvi. Čas variira od države do države: 
govorimo o javnih časih kompenzacije, avtorizaciji ali prepoznavi 
mladinskega centra. Združevanje javnega časa s časom aktivnosti, 
časom vpletenost in vključenost mladih. Usklajevanje časa z 
aktivnostmi, časa vpletenosti in vključenosti mladih, nastajajočih 
potreb in pričakovanj od mladinskega centra, je pravi izziv. 
Na tej točki, lahko javna politika in javna administracija naredita 
spremembe. 

V tem kontekstu, je želja po daljši pogodbi za mladinski center v 
središču tega premisleka. V bistvu je skupna želja, da bi imeli daljšo 
pogodbo (vsaj 5 letno), ker verjamemo da je to obdobje nujno 
potrebno za vzpostavitev povezave z mladimi, skupnostjo in sosesko. 
Ne le to, ampak možnost pogodbe na daljši rok daje tudi možnost 
planiranja aktivnosti za vnaprej, predstavljanje razvoja mladinskega 
centra in sanjanja velikih sanj. 

Razmišljanje o času in načinih razvoja mladinskega centra pomeni 
tudi razmišljanje o konceptu skupnega lastništva. Kdaj nastane 
dobrina skupno dobro? Ko je konstantno delo na teritoriju, ko se 
ljudje seznanijo s prostorom in sodelujejo v predlaganih aktivnostih, 
pa tudi ko uporabniki postanejo promotorji dogodkov in sami 
postanejo pobudniki. 

Ta proces potrebuje čas in prav tako je koncept časa v centru 
naše pozornosti. Na drugem mestu je želja po avtonomnosti pri 
sprejemanju odločitev. 
Naše sanje so dobiti daljše kompenzacijske pogodbe in polno 
zaupanje oblikovalcev politike.  
Družba naj bi poskrbela za fizične objekte, ki jih vodijo mladi 
ter infrastrukturo poimenovano mladinski prostor z definicijo 
avtonomnosti, odprtosti in varnosti, dostopnega za vse, ki ponuja 
profesionalno podporo razvoju in zagotavlja priložnosti za mladinsko 
sodelovanje.

Prostor, čas in pogoji 


