
 

Živjo! 

Smo Mreža mlada ulica, mreža mladinskih organizacij, ki si prizadevajo za dvig            

kvalitete mladinskega uličnega dela v Sloveniji. Letos že četrto leto zapored           

organiziramo Streetstival – Festival uličnega dela, ki bo potekal v četrtek, 22. oktobra             

2020, v Ljubljani. Zaradi spremenjenih okoliščin bo dogodek v celoti potekal preko            

spleta. 

Kaj je mladinsko ulično delo (MUD)? 

Mladinsko ulično delo predstavlja drugačen način izvajanja vzgojno-izobraževalnih        

ali socialno-integrativnih dejavnosti. Izvajamo ga izven institucij, na javnih površinah,          

v življenjskem prostoru mladih. Je pristop, ki je izrazito osredotočen na posameznika,            

spoštovanje njegove avtonomnosti, posledično pa aktivnosti temeljijo na        

naslavljanju interesov, potreb in stisk mladih. Ulično delo je način, da ‘’strokovnjaki’’            

pristopijo do uporabnikov in jim v njihovem okolju (po)nudijo podporo. Z uličnim            

delom je možno naslavljati mlade, ki se pri odraščanju srečujejo z različnimi izzivi ali              

težavami, niso vključeni v institucionalne programe podpore ali pa spadajo med t. i.             

ranljive in marginalne skupine mladih, ki svoj (prosti) čas preživljajo na javnih            

površinah.  

Komu je namenjen dogodek? 

Streetstival – Festival uličnega dela je namenjen tako strokovni javnosti kot           

študentom in mladim, ki jih zanima delo z mladimi na ulicah, igriščih in v parkih. 

Dogodek bo potekal v dveh delih. V dopoldanskem delu se bodo zvrstila predavanja             

in delavnice o osnovah (ABC) uličnega dela, standardih mladinskega uličnega dela in            

brezdomnosti mladih. Predstavili pa bomo tudi dobre prakse iz tujine. 

 

https://www.zavod-bob.si/blog/project/ulicno-delo/
https://www.facebook.com/events/296587451538394/
https://www.facebook.com/events/296587451538394/
https://www.facebook.com/events/296587451538394/


 
Popoldanski del je namenjen vsem, ki jih zanima mladinsko ulično delo v praksi in ki               

si želijo spoznati delo posameznih organizacij, ki delujejo na tem področju.           

Predstavitev praks bo potekala v dveh različnih terminih in po metodi Živa knjižnica,             

kjer boste imeli_e priložnost individualnega pogovora z izvajalci uličnega dela. 

Zakaj bi se prijavil_a?  

Zato, ker se boš ... 

- podrobneje spoznal_a z mladinskim uličnim delom; 

- spoznal_a različen spekter organizacij, ki izvajajo MUD; 

- spoznal_a s prednostmi dela z mladimi v ne-institucionalnem okolju in 

doprinos, ki so ga deležni mladi in družba nasploh; 

- informiral_a o možnostih opravljanja prakse ali prostovoljnega dela; 

- spoznal_a možnosti bodočih delovnih mest; 

- mrežil_a z zaposlenimi in drugimi ljudmi iz stroke. 

 

Možna je tudi prijava na posamezni sklop predavanj! Več informacij pa prejmete v             

PRIJAVNICI. 

 

V želji, da se nam pridružite, vas lepo pozdravlja 

 

ekipa Streetstivala 

 

https://forms.gle/1Hx73Gqauibbdr5r8

