Koristi podpore Odprtega mladinskega
dela

Odprti mladinski centri prispevajo k boljši družbi na različne načine,
prinašajo korist predvsem na socialnem in ekonomskem področju pa
tudi na osebnostni ravni za tiste, ki so vključeni in podpirajo takšne
iniciative.
Mladinski center predstavlja varno in zaščiteno okolje, kjer se lahko
mladostniki izražajo, so ustvarjalni in tudi starši vedo, da so na varnem
(fizično in mentalno). To pomeni, da lahko zrastejo v zanesljive
državljane, z volilno pravico, lahko izražajo svoje mnenje in vključujejo
druge okrog sebe, da delajo enako. Mladinski center je lahko prostor,
kjer se gradijo povezovanja in se vzpostavljajo stiki, kjer se ljudje
poznajo med seboj in se podpirajo, kjer lahko mladostniki razpravljajo
o njihovih pogledih in mnenjih, in kjer se gradita zvestoba in zaupanje.
Mladinski center je gospodaren, kjer se sredstva uporabljajo v skupnosti
za skupnost, kjer se sredstva uporabljajo v družbi za družbo, kjer se
najema storitve in je denar iz zunanjih virov porabljen v skupnosti.
V spodnji tabeli smo povzeli najpomembnejše socialne, ekonomske in
politične koristi Odprtega mladinskega dela
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= krajše obdobe
= srednje obdobje
= daljše obdobje

Koristi: socialne, ekonomske, politične
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Brezplačen prostor
za malde, da se
“odprejo”

Več socialnih služb
za skupnost;

Več dogodkov /
aktivnosti ustvarja
večji ekonomski
učinek

Projekti in aktivnosti
mladinskega centra
podpirajo lokalne
skupnosti in podjetja
(Erasmus+ ali ESC
projekti).

Promocija
zdravega načina
življenja zmanjšuje
zdravstvene probleme
in zmanjšuje stroške
zdravstvenega
zavarovanja.
Mladostniki postanejo
bolj sposobni
ustvarjati nova
podjetja in posle v
skupnosti.

Povečana
prepoznavnost
in pozitivna slika
tako družbe kot
odločevalcev.

Državljani
gradijo zaupanje
inštitucijam in
odločevalcem.

Mladostniki prevzemajo aktivno vlogo
pri demokratičnih
odločitvah.

Izkušnje, ki
spremenijo življenje
(v varnem okolju)

Proces oblikovanja
skupnosti.
Vidni napredek
v obnašanju
mladostnikov.
Mladostniki
postanejo neodvisni,
aktivni, znajo se
postaviti zase najdejo
se. Okrepijo družbo in
povezavo znotraj nje.

