Dva projekta mladinskega in terenskega dela iz ene hiše
V hiši na Robbovi 15 in predvsem zunaj nje delujeta projekta, ki izhajata iz istih teorij in
podobnih snovanj izvorne enote hiše ter uporabljata podobne metode, a se pomembno
razlikujeta v niansah in v sebi nosita mnogoterost v njiju vključenih izvajalcev in udeležencev.
Marca bosta k sodelovanju pozivala nove sodelavce.
Njuno sidrišče: TERENSKO DELO = Zelena
Na Zavodu Bob že od samega začetka navezujemo stik z
mladimi tudi preko terenskega dela, saj nam omogoča
navezavo stika tudi s tistimi mladimi, ki se drugače ne bi
odločili za obisk naše hiše ter pogosto niso vključeni v
programe, ki so namenjeni mladim. Mlade pritegnemo z
manj formalnimi pristopi, ki bodo podrobneje opisani v
drugem delu članka. Terenski delavec ima vedno tudi
vlogo raziskovalca, saj raziskuje stanje na terenu in
potrebe mladih (Rhodes, 1996). Na podlagi prepoznanih
potreb nato terenski delavec izvaja na terenu aktivnosti,
ozavešča in informira ter s tem odgovarja na potrebe
mladih. Terenski delavec spodbuja aktivno participacijo
mladih pri odgovarjanju na lastne potrebe in se zavzema
tudi za to, da potrebe mladih slišijo v institucijah, ki pri
svojem delu nimajo neposrednjega kontakta z mladimi, a s
svojim delovanjem vplivajo na življenja mladih. Na Zavodu
Bob spodbujamo, da terensko delo izvajajo mladi in tako
delujejo za mlade. Prednost vrstniških terenskih delavcev je v tem, da bolje poznajo ciljno
skupino mladih in kulturo mladih. Mladi se lažje identificirajo z vrstniškim terenskim delavcem,
zato vrstniški terenski delavec lažje predaja znanje mladim (Hren, 1999).
Projektoma Mreža Mlada ulica (MMU) in Bob Geto ft. Tobalko Vila (Geto Vila) je poleg zgoraj
naštetega skupno tudi to, da se terenski delavci, tako vrstniški kot nevrstniški, za svoje delo
vseskozi izobražujemo, predvsem z organiziranjem notranjih izobraževanj in z udeležbo na
strokovnih dogodkih, razvijamo in izpopolnjujemo prej opisano metodologijo terenskega dela ter
smo za svoje delo plačani. Še bolj zanimiva podobnost je nehierarhična organiziranost
delovanja obeh projektov. Pri obeh projektih delo poteka v delovnih skupinah. Vloge, ki jih
izvajalci projektov zavzemamo, krožijo, tako se vsak sodelujoči preizkusi v različnih vlogah in
pridobi veliko različnega znanja. Obema projektoma je skupno tudi to, da terenski delavci pri
svojem delu uporabljamo triggerje, kot so palačinke in koški pri MMU ter karte za vedeževanje
in vprašanja na temo tobaka, alkohola in zdravil pri Geto Vili. Triggerji so neinvazivni pripomočki
terenskega dela, ki omogočajo vzpostavitev varnega okolja za pogovor z mladimi. Predstavljajo
vstopno točko v komunikacijo z mladimi in s tem tudi pričetek pogovora o tematikah, ki jih
projekta naslavljata.

Nianse zelene
MMU naslavlja tematiko zbiranja mladih na javnih površinah in se zavzema za 
zmanjševanje
vrstniškega nasilja in kršenja Zakona o javnem redu in miru, za zmanjševanje škode zaradi
zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc, za vzpostavljanje pogojev za dialog med
mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci, za širjenje zavesti o javnih površinah in
odgovorni (so)uporabi javnih površin, širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do soljudi in okolja
ter socialno vključenost mladih, za delovanje, ki jim bo dalo glas in problematiko osvetlilo z
njihove strani. Terenski delavci MMU to dosegamo tako, da se vsak petek zvečer odpravimo na
lokacije, ki so priljubljena zbirališča mladih (npr. Kongresni trg) in tam izvedemo terensko akcijo.
Koškarji, terenski delavci, ki delijo mladim koške za smeti, hodijo od skupine do skupine mladih,
jih nagovarjajo k odgovorni souporabi javnih površin, se pogovarjajo o druženju mladih in o
drugih stvareh, ki spremljajo druženje mladih. Vse to dogajanje spremlja peka brezplačnih
palačink.
Geto Vila spodbuja razvoj shem medsebojne podpore in sodelovanja izven institucionalnih
okvirov ter daje velik poudarek oživljanju javnih površin in spodbujanju uporabe leteh v
nekomercialne namene. Prvo dosega tako, da se z mladimi pogovarja o za njih aktualnih temah,
spodbuja pogovore o uporabi zdravil, alkohola in tobaka, informira in spodbuja k refleksiji.
Mlade, ki izkažejo interes za aktivno vključevanje, povabi in spodbuja k sooblikovanju projektnih
dejavnosti. To pomeni, da po vzpostavitvi prvega stika z mladimi in začetnem spoznavanju
skupaj z njimi oblikuje, izdeluje in izvaja tisto, kar jih interesira. Pri tem spodbuja k izmenjavi
znanj in resursov med udeleženimi v dejavnosti. Uporabo javnih površin spodbuja predvsem z
vzpostavljanjem srečevanj na javnih površinah. Na srečanjih se pogovarjamo o različnih, za
mlade aktualnih, temah. Namenjena so predvsem poglabljanju in širjenju obzorij. Ti dogodki so
vnaprej napovedani, Geto Vila mlade povabi preko spleta in od ust do ust.
Poleg razlik v viziji in namenu se projekta razlikujeta tudi
v ciljni populaciji, ki jo nagovarjata, in prostoru izvajanja
aktivnosti. Na splošno lahko terensko delo poteka na
ulici, na domu in v prostorih drugih institucij (Rhodes,
1996). V MMU terenski delavci k odgovorni souporabi
javnih površin nagovarjamo mlade, ki se v večjih
skupinah zbirajo na javnih površinah v nočnih urah in se
tam zabavajo in družijo. Ker nagovarjamo predvsem
skupine mladih, je terensko delo MMU usmerjeno v delo
s skupinami in spreminjanje skupnostnega vedenja.
Druženje mladih pogosto spremljajo alkoholne pijače,
zato so pogosto mladi, s katerimi navezjemo stik, pod
vplivom alkohola. Terenske akcije izvajamo od aprila do
novembra, saj se mladi na javnih površinah zbirajo le v toplejših mesecih. Ker izvajamo terensko
delo le na javnih površinah in so naša ciljna skupina mladi, se terenski delavci MMU imenujemo
mladinski ulični delavci. Terenska enota Geto Vile, ki sestoji iz dveh, treh mladinskih terenskih
delavcev, deluje od aprila do novembra v parkih po Ljubljani v času prostega časa mladih.
Decembra se z namenom, da ohranja stik v času, ko zunanje javne površine niso privlačne za
druženje, do konca hladnih dni preseli na hodnike Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad
in Dijaškega doma Bežigrad. Tako izvaja terensko delo tudi v prostorih drugih institucij.
Terensko delo Geto Vile je delo s posameznimi mladimi in delo s skupinami mladih 
– prve in

druge nagovarjamo predvsem tako, da smo na terenu na voljo za pogovore, svetovanje in
informiranje, vabimo k sooblikovanju različnih dejavnosti, ki so mladim v interesu, in
vzpostavljamo srečevanja na javnih površinah.
Tako Mreža Mlada ulica kot Bob Geto ft. Tobalko Vila bosta pred pričetkom nove sezone vabila
v svoje vrste vse, ki jih zanima terensko delo in delo z mladimi. V marčevskih Bobovih novičkah
bo sledila podrobnejša predstavitev praks obeh projektov in informacije o možnosti sodelovanja.
Dogajanje na projektih lahko spremljate na njunih facebook straneh:
Bob Geto ft. Tobalko Vila
Mreža Mlada ulica
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