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Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost ali kako umestiti ljudi v središče 
oblikovanja politik 
 

 
 
Usklajevanje razumevanja, kaj je in čemu služi lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local 
Development – CLLD), izmenjava izkušenj, povezanih s participativnimi procesi, in uporaba tega orodja v 
neurbanih kontenstih ter prepoznavanje izzivov pri njegovi uporabi v urbanih okoljih – to so glavni cilji 
delovnega seminarja, ki ga je nedavno organiziral Urbact. 
Po seminarju smo se imeli priložnost pogovarjati z Darinko Czischke, projektno vodjo širše Urbactove 
študije konceptov in orodij za trajnostni urbani razvoj v obdobju 2014–2020, katere del je tudi ta seminar. 
 
Darinka, kateri element je po vašem mnenju najbolj značilen za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
(CLLD)? 
Najprej je potrebno poudariti, da Komisija s CLLD označuje nov tip politike, ki deluje od spodaj navzgor (bottom-
up) namesto od zgoraj navzdol. Lokalni prebivalci sestavljajo lokalna partnerstva, ki oblikujejo in uresničujejo 
celostne strategije. Nobena posamezna skupina naj ne bi imela več kot 49 % glasov in zasebni partnerji naj bi 
imeli vsaj 50 % glasov. Zato je CLLD pogosto opisan kot metoda ali orodje, vendar se sama s tem ne strinjam. 
Mislim, da je glavno sporočilo, da je CLLD način, kako delovati. To je samo drug način razumevanja participacije, 
ki zahteva drugačno miselnost, pri kateri so ljudje v samem središču oblikovanja politik. Problemov se loteva tako, 
da izhaja iz potreb lokalnih prebivalcev in ti narekujejo smer in odločajo. Treba je poudariti tudi, da je CLLD edini 
program na ravni EU, pri katerem strategije oblikujejo in projekte izbirajo lokalni prebivalci. 
Če si stvar ogledamo v kontekstu regionalnih in urbanih politik je CLLD samo majhen del širše slike. Pri nekaterih 
skladih je za CLLD rezerviranih samo 5 %. Še vedno smo daleč od uveljavitve skupnostno vodenega lokalnega 
razvoja kot prevladujoče paradigme, vendar delamo na tem. Danes smo lahko videli veliko različnih primerov, kar 
se tiče razumevanja in predanosti temu pristopu. Seminar je bil zelo koristen tudi za usklajevanje razumevanja. 
Predstavili so celo vrsto dobrih primerov, lahko rečemo tudi pionirjev, kot je švedski Gotheburg in finski primer 
projekta LEADER. 
 
Kako lahko mesta in drugi lokalni akterji konkretno uporabijo CLLD? 
Trenutni model CLLD so razvili in testirali ključni evropski programi, kot sta LEADER ali FARNET, medtem ko 
drugi, kot je URBACT, že vsebujejo elemente skupnostno vodenega lokalnega razvoja. Za zagon CLLD je 
potrebnih 8 korakov in osnovno načelo je ponavljajoča se narava celotnega procesa. To dobro predstavi spiralni 
diagram. Tehniko pa je mogoče uporabiti na kateremkoli kolektivnem prizadevanju, ki zahteva, da gre skupina 
skupaj skozi vrsto korakov in nato ponovno pregleda svoje začetne produkte. Nanaša se tudi na postopno 
doseganje rezultatov, podobno kot to počnemo v vsakdanjem življenju – začnemo z malim, potem pa se stopnja 
podrobnosti in kompleksnosti povečuje in v procesu se vsake toliko vračamo nazaj k osnovam ter želimo morda 
kaj spremeniti ali prilagoditi. 
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Število korakov se lahko razlikuje, toda v sredušču procesa so trije ključni elementi, ki CLLD določajo. Ti elementi, 
znani tudi kot trojica CLLD-ja so: strategija, partnerstvo in območje. Sama metoda se ne spremeni, če jo 
uporabimo na urbanem območju, drugačna je vsebina. 
 

 
 

Lahko na podlagi tega, kar smo slišali danes, izpostavite kakšne posebnosti mest, ki uporabljajo CLLD? 
Najprej moramo izpostaviti kompleksnost in raznolikost urbanega konteksta. Doslej se je CLLD v glavnem 
uporabljal v ruralnem okolju, toda tam so okoliščine in dinamika popolnoma drugačni. Ljudje se zelo pogosto 
poznajo, znana so imena, ozadja, politične orientacije in tako naprej. V urbanih okoljih je veliko več akterjev, 
nekateri so bolj vidni kot drugi, nekateri bolj posredni itd. Prisotne so že obstoječe platforme in dejavnosti, 
nekatere od njih že uporabljajo participativne metode. CLLD mora v vsej tej dinamiki najti svoj prostor, ne da bi 
podvajal tisto, kar je bilo že storjeno. 
Poleg tega so tukaj še politične napetosti, tudi med različnimi ravnmi oblasti in strah pred decentralizacijo na vseh 
ravneh. Strah lokalnih oblasti, da bi se odpovedali moči in jo dali lokalnim skupinam. Običajni argument je 
nereprezentativnost teh skupin, njihove omejene zmožnosti in sposobnosti za upravljanje s kompleksnimi 
strategijami in proračuni. Tudi nevarnost, da bi te skupine ugrabile posamezne interesne skupine, je v urbanih 
okoljih veliko večja. 
Drug danes omenjen izziv je urbano-ruralna dimezija in s tem povezano vprašanje meja, ki jih še vedno 
razumemo zelo črno-belo. Živimo v zelo urbaniziranem svetu, zlasti v Evropi, kjer je nemogoče govoriti o čistem 
podeželju ali čisti obali. Ljudje živijo povsod v najrazličnejših teritorialnih ureditvah in gostotah, ki glede na 
naravne lege predstavljajo zelo hibridne pogoje. Zato moramo začeti razmišljati o območjih z mešanico urbanega 
in ruralnega, namesto da med obema vidimo strogo ločnico. S tem vprašanjem naj bi se bolj podrobno ukvarjal 
tretji seminar.  
 
Ali po vašem mnenju obstaja ključna sestavina za uspešno uporabo CLLD v mestih? 
Uporaba CLLD je seveda odvisna od kulture, politične in družbene organizacije držav in od tega, kako odprte so 
vlade do vključevanja skupnosti. Danes smo videli, da obstajajo zelo različni načini, kako lahko mesta in države 
dosežejo to stanje. Ni presenečenje, da sta prvi državi, ki sta uvedli CLLD v svoje partnerske sporazume, 
Švedska in Finska. V teh državah so participativni pristopi globoko zakoreninjeni v tradicijo, povezani pa so tudi z 
njihovimi socialno-demokratičnimi vrednotami. Na drugi strani imamo države, ki nimajo tradicije participativnih 
procesov, pa se tam sedaj oblikujejo močna družbena gibanja. V mislih imam predvsem Španijo in Grčijo, kjer 
lahko pride zahteva po uporabi CLLD in drugi participativnih tipov procesov od spodaj. To sta dve različni vrsti 
modelov, vendar lahko obe vodita k povečanju uporabe CLLD. 

Poleg tega konteksta je morda najpomembnejši dejavnik, da mesta verjamejo v participacijo in zaupajo dejstvu, 
da je umeščanje ljudi v središče lokalnih politik najboljši način, kako služiti ljudem. 

Več:  
Kaj je lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-led local development – CLLD)? – Spletna stran IPoP 

Ten differences between Integrated Territorial Investments (ITI) and Community Led Local Development 
(CLLD) – Urbactov blog (ang) 
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Guidance on Community-Let Local Development in ESI Funds – Evropska komisija, spletna stran GD za 
regionalno in mestno politiko (ang) 
Guidance on Community-Let Local Development for Local Actors – Evropska komisija, spletna stran GD za 
regionalno in mestno politiko (ang) 

Fotografije: Katy Wrathall, flickr; Guidelines on CLLD for Local Actors. 

 
 
Udine: vključevanje Romov z Urbactom 
 
Medtem ko je leta 2009 vrsta evropskih nacionalnih in lokalnih vlad zaostrila svoj odnos do romskih 
skupnosti (izselitve, uničevanje naselij itd.) so se v italijanskem Vidmu odločili, da bodo v Urbactovem 
omrežju ROMA-Net skupaj z 10 drugimi mesti poiskali vključujoče rešitve. Tako je Vidmu s pomočjo 
Urbactove metode uspelo vključiti romsko skupnost in najti trajnoste rešitve za izboljšanje njihovih 
življenjskih pogojev. 
Videm (Udine) (98.000 prebivalcev) je bogato mesto v hriboviti pokrajini Furlanija - Julijska Krajina na 
severovzhodu Italije. Zaradi bližine slovenske (20 km) in avstrijske meje (50 km) je talilni lonec kultur, jezikov in 
etničnih skupin. Furlanščino (to je eden od retoromanskih jezikov) se veliko govori v vsakdanjem življenju, kot tudi 
nemško in slovensko. Lokalni prebivalci med govorom pogosto pomešajo vse štiri jezike. 
Videm je za obiskovalca elegantno mesto, bogato v raznolikosti in ponosno na svojo multikulturno dediščino. 
Toda, če bi se sprehodili samo nekaj kilometrov stran od elegantnega srednjeveškega mestnega središča, bi našli 
drugačno realnost: največje italijansko nelegalno romsko naselje. Prebivalci tega naselja živijo v nesprejemljivih 
pogojih, brez dostopa do minimalnih varnostnih in življenjskih standardov, kot sta tekoča voda in elektrika. 
Pričakovana življenjska doba je kratka, delež nepismenih velik, možnosti za zaposlitev pa skoraj neobstoječe. 
Notranje napetosti in spori med rivalskimi družinami samo še povečujejo nestabilnost in nasilje v naselju, nedaleč 
od “zunanjega sveta”. 
 
Projekt se je rodil med pogromom nad Romi 
 
Leta 2008 so nepremišljeni politiki po vsej državi pozivali k pogromu nad Romi. Splošna nastrojenost v Italiji je 
bila podobna lovu na čarovnice. Župani so dobili posebne pristojnosti, da so lahko odredili uničenje romskih 
naselij, ne da bi zagotovili druge rešitve za nastanitev. Napetosti med Romi in gadjos (Neromi) so se zaostrovale, 
nasprotja med obema skupinama so dosegla vrelišče. Odstranjevanje naselij so nekateri označevali za skrajno 
rešitev, toda očitno je bilo, da je ta pristop brez dolgoročnega načrtovanja obsojen na prepad. Jasno je bilo, da se 
bodo na teh območjih pojavila nova naselja.  
Videm pa je želel ubrati drugo pot. »Naša lokalna oblast je bila prepričana, da edini korak naprej ni izseljevanje, 
temveč družbeno vključevanje,« poudarja Antonella Nonino, videmska svetnica za romska vprašanja, ko se 
spominja videmske izkušnje v projektu ROMA-Net. Samo nekaj mesecev pred zagonom omrežja ROMA-Net je 
sprejela nalogo, da se sproprime z romsko problematiko in razvije lokalni program za vključevanje Romov. 
V času, ko je italijanska vlada pozivala k ostrim in odločnim ukrepom proti Romom, se je Videm odločil, da si 
pobliže ogleda izkušnje drugih evropskih državah in začne iskati trajnostne rešitve. Antonella pravi, da je bila na 
začetku sicer skeptična glede pridružitve projektu, ki financira samo izmenjave, ne pa tudi ukrepov, vendar se je 
odločila, da vendarle poskusi. »Imeli smo veliko idej, toda nismo vedeli, kako začeti in kako te ideje uresničiti. 
Budimpešta nas je nagovorila v pravem času in nas povabila k sodelovanju v projektu ROMA-Net!« 
 
Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov 
 
Evropska komisija je leta 2011 sprejela Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, ki se osredotočajo 
na štiri področja: izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvena oskrba in stanovanja. Evropska komisija je 
ovrednotila strategije, ki so jih pripravile države članice, in njihovo uresničevanje so okrepili še z vzpostavitvijo 
nacionalnih kontaktnih točk na temo romske integracije. Če vas zanima, kaj jim je doslej uspelo, si lahko 
preberete letošnje Poročilo o uresničevanju EU okvira za nacionalne strategije vključevanja Romov. 
 
Posesti vse za skupno mizo – velik izziv 
 
Kot za večino Urbactovih partnerjev je bil tudi za Videm prvi večji izziv zbrati vse relevantne deležnike za eno 
mizo ter začeti razpravljati o lokalni situaciji in iskati možne rešitve. Pri obravnavi romskih vprašanj se je ta korak 
izkazal za najtežjega. Društva s tega področja najprej niso želela sodelovati pri projektu, ki je na prvi pogled 
deloval kot »samo besede in nobenih dejanj«. Maria Cantarutti, prostovoljka pri Saint Vincenzo de Paoli Society, 
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lokalni religijski organizaciji, pravi: »Navajeni smo delati z romsko skupnostjo kot da gre za nenehno izredno 
stanje in borimo se, da zagotovimo osnovno podporo. Nimamo veliko časa za govorjenje ...« 
Na začetku projekta so bile vse organizacije, ki se kakorkoli ukvarjajo z romsko skupnostjo, povabljene na 
sestanek s predstavniki mesta. Deležniki so bili izjemno raznoliki, vse od javnih institucij (lokalne zdravstvene 
ustanove, socialne službe itd.) do dobrodelnih in prostovoljskih organizacij. Prisotni so bili predstavniki javnega, 
zasebnega in storitvenega sektorja. Za mnogo organizacij je bila to prva priložnost, da se pogovarjajo med seboj 
in z občino. 
Namen prvih sestankov je bil vzpostaviti skupno vizijo projekta ROMA-Net in pripraviti izhodiščno študijo prioritet, 
ki se jim je treba posvetiti. To se je izkazalo za težavno. Vsak deležnik je imel drugačen pogled na to, kako 
najbolje služiti romski skupnosti. Pogosto je bila ta predstava tudi v nasprotju s tisto, ki jo je imela romska 
skupnost sama. 
S pomočjo vaje, ki jo je izvedla strokovnjakinja omrežja Ann Hyde, je deležnikovem vendarle uspelo določiti 4 
prioritete lokalne podporne skupine. Osredotočili naj bi se na: dostop do zaposlitve, dostop do izobraževanja, 
dostop do stanovanja in dostop do zdravja. Posebej pomembno se jim je zdelo tudi vprašanje otrok, ki zgodaj 
opuščajo šolanje (98 %, saj jih starši izpišejo iz šole, potem ko se naučijo brati, pisati in računati). Mnogi otroci so 
tudi slabega zdravja – veliko jih ima prekomerno telesno težo, pričakovana življenjska doba je zelo nizka, težava 
pa je tudi necepljenost). Nenazadnje pa je problem, ki se je ob pripravi izhodiščne študije nenehno pojavljal, tudi 
pomanjkanje zaupanja med romsko skupnostjo in javnimi institucijami. Prioriteta občine je bila s pripravo ukrepov, 
s katerimi se bodo strinjali vsi deležniki, razbiti stare vzorce nezaupanja. 
 
Izgradnja zaupanja za povezovanje skupnosti in prepoznavanje resničnih potreb 
 
S podporo projektne strokovnjakinje in idejami, ki so jih prispevali partnerji, se je Videm zavezal k izgradnji 
močnega partnerstva z romsko skupnostjo. Občina se je odločila, da je treba Rome umestiti v središče lokalne 
podporne skupine: njihovo znanje in izkušnje z različnimi društvi so potrebovali, da bi lahko razumeli lokalne 
dinamike, potrebe skupnosti in razvili sodelovalno okolje v lokalni podporni skupini. Pridobivanje zaupanja romske 
skupnosti se je izkazalo za težavno nalogo. Zato so na terenu so opravili mediacijo, pri čemer so se usmerili na 
posamezne skupine ali družine ter jih spraševali, kaj si mislijo o naselju in lokalnih politikah, ki se jih tičejo, ter 
katere so njihove potrebe in želje. V tem pogledu je bil ROMA-Net resnično proces od spodaj navzgor, ki je 
vključeval delo na terenu. 
Voditelji romske skupnosti so se posledično vse bolj zavedali, da bi lahko bila njihova vključenost v lokalno 
podporno skupino koristna in da imajo njihova mnenja in želje vpliv. To je bil za Videm velik preboj. 
Za deležnike, vključene v lokalno podporno skupino, je ta proces sprožil spremembo v razmišljanju o tem, kako 
se spopasti z romskim vprašanjem. Na začetku projekta ROMA-Net so povečini delili mnenje, da bi bilo najbolje 
naselje opremiti z glavnimi dobrinami. Stik od spodaj navzgor pa je pokazal, da to temelji na napačnem 
prepričanju, namreč da Romov družbena segregacija ne moti in da si je celo želijo. 
Videmska podžupanja Antonella Nonino se spominja: »Na začetku smo mislili, da bo velik dosežek Urbactove 
lokalne podporne skupine prepričati Rome, da zapustijo naselje. Tekom naših sestankov smo ugotovili, da si tega 
seveda želijo, vendar ne vejo, kako naj to storijo. Lokalna podporna skupina je tako most med dvema svetovoma 
in njihovimi predsodki.« 
Izmenjava izkušenj in praks z drugimi evropskimi mesti se je prav tako pokazala za koristno že na samem 
začetku. Še zlasti Budimpešte je bila velik navdih. Izkušnje iz preteklih politik so pokazale, da je za pravo 
integracijo potreben čas in da je nasilna integracija (npr. seljenje romskih družin iz getov v kakovostne bloke) 
obsojena na propad. Deluje pa postopni integracijski proces z aktivno individualno podporo in nenehno 
komunikacijo. 
 
Ustvarjanje celostnega akcijskega načrta 
 
Potem ko se je lokalna podporna skupina strinjala, kako se lotiti lokalnih vprašanj, povezanih z Romi, je bil 
naslednji korak začeti delo na akcijskem načrtu, kar naj bi storila vsa mesta v Urbactovem omrežju. 
Videmski lokalni akcijski načrt je moral odsevati participativni pristop projekta ROMA-Net in biti produkt lokalne 
podporne skupine. Torej ne predlog župana ali občine, temveč skupine aktivnih državljanov in organizacij, ki jim je 
dana moč, da kot strokovnjaki sodelujejo v procesu oblikovanja politik. Za ekipo Vidma je bil lokalni akcijski načrt 
ključ za formalizacijo prioritet, ki so jih skupaj določili vpleteni deležniki, kot tudi ukrepov, s katerimi so želeli 
nasloviti glavne probleme. To je bila tudi uradna podlaga za preveritev možnosti financiranja za uresničitev 
ukrepov. 
Lokalna podporna skupina je s potrditvijo lokalnega akcijskega načrta s strani občine dobila tudi konkretno 
legitimnost. Maria Cantarutti tako z vidika NVO pravi: »naši strahovi so se izkazali za napačne. Uporaba 
Urbactove metode v Vidmu s pomočjo projekta ROMA-Net kaže, da lahko participacija od spodaj resnično ustvari 
vključenost vseh deležnikov – vključno z Romi. Urbact je spremenil naš pristop k temu vprašanju v lokalnem 



okolju: od pokroviteljskega k vključujočemu pristopu in tlakuje pot za dolgoročno rešitev, ki je sprejemljiva za vse 
vključene.« 
 

 
 
S tako malo tako veliko doseženega ... 
 
Ni trajalo dolgo in Urbactova metoda je obrodila sadove. V treh letih, kolikor je trajal projekt (zaključil se je 2013), 
se je število ljudi, ki živijo v nelegalnem naselju razpolovilo. »In to brez izselitev!« poudarja Antonella Nonino. S 
pomočjo Urbactove lokalne podporne skupine so se razvile sinergije med deležniki: na primer Caritas, lokalna 
socialna stanovanjska organizacija, in gradbeno podjetje sta sodelovala pri iskanju stanovanjske rešitve, ki bi 
koristila romski skupnosti. 
Antonella je navdušena nad prvimi rezultati, ki so jih dosegli s sodelovanjem Vidma v projektu ROMA-Net. »V 
naselju se je zmanjšala kriminaliteta, 60 % prebivalcev je odšlo in našlo stalno bivališče, in to smo dosegli brez 
zatekanja k dragim »varnostnim ukrepom«! Če pomislite da odstranitev naselja stane 250.000 evrov ...« 
Poleg tega je skupnost deležnikov, vključenih v lokalno podporno skupino, preko projekta ROMA-Net pridobila na 
prepoznavnosti in kredibilnosti. Maria je navdušena nad rezultati njihove participacije v procesu: preko Urbacta jih 
je nagovoril UNICEF, s katerim sedaj organizirajo popoldansko varstvo za romske otroke. »Ugotovili smo, da 
nekateri od teh otrok trpijo za nediagnosticiranimi motnjami učenja, kar je eden od razlogov za opuščanje 
šolanja.« 
Druga organizacija je ženske naučila brati in pisati, pod pretvezo, da ne znajo izpolniti obrazcev za plin, s katerim 
grejejo svoja bivališča. Nekatere od njih so uspele končati osmi razred. 
Za Antonello Nonino je najpomembnejši rezultat omrežja v Vidmu sprememba v mentalitetah: »pred projektom 
ROMA-Net, smo deležnike drobili ter poskušali tako služiti njihovi skupnosti. Sedaj imamo kvalificirane partnerje, 
ki so se pripravljeni učiti.« 



Antonella je prepričana, da je v prihodnjih letih ključno povečati povezave med Urbactovimi omrežji in 
programiranjem strukturnih fondov. »Pri sodelovanju v Urbactu gre za »prej« in »potem«: vse postane bolj 
učinkovito, participativno in bolj transparentno. Evropski socialni sklad se mora v skladu s tem preoblikovati. Ne bi 
bilo smiselno, da ESS še vedno financira iste ukrepe, če gre Urbact korak naprej v integraciji,« nadaljuje. Njeni 
pomisleki so več kot relevantni: so opomnik v trenutku, ko je prihodnost Urbacta, programa, ki dokazano deluje 
preko mest in projektov, v rokah odločevalcev. 
 
Urbactova pilotna izvajalska omrežja 
Skupaj s projektoma EVUE in ESIMeC je ROMA-Net izbran kot omrežje, ki bo testiralo sodelovanje mest preko 
Urbacta v fazi izvajanja (uresničevanja) projektov. Izziv mest, vključenih v ta omrežja je, kako vzdrževati trajnost 
in integracijo (dve glavni značilnosti Urbactovih akcijskih načrtov) v implementacijski fazi. Ali rečeno drugače, 
kako zagotoviti, da ukrepi, ki se izvajajo, vključujejo ekonomske, družbene in okoljske dimenzije. 
 
Povezava na originalni članek – Urbactova spletna stran 
 
Več: 
ROMA-NeT – Urbactova spletna stran 
Lokalni akcijski načrt Vidma – projektni dokument 
ROMA-NeT 2 – Urbactova spletna stran 
Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov
EU Framework for National Roma Integration Strategies – Spletna stran Evropske komisije, Generalni direktorat 
za pravosodje in notranje zadeve 
Improving Impact for Roma Inclusion – Urbactov Blog (ang) 
 
 

NOVICE 
 
 
Starši in mesta – zmagovalno partnerstvo za povečanje zaposlenosti 
mladih 
 
Tako pravi Urbactovo omrežje PREVENT. 10 partnerskih mest sodeluje s starši, da bi skupaj preprečili 
zgodnje opuščanje šolanja. Njihov namen je zagotoviti lažji prestop iz šole v delovna razmerja ter 
zagotoviti, da imajo mladi potrebne veščine in kvalifikacije za boljše zaposlitve in bolj aktivno 
državljansko vlogo. 
 
Boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja. Katere so prednosti? 
 
Znano je, zakaj je smiselno preprečevati zgodnje opuščanje šolanja in kako to vpliva na različne aspekte življenja. 
V prvi vrsti šolanje koristi posamezniku: vsako dodatno leto šolanja lahko izboljša življenjski zaslužek mlade 
osebe za vsaj 70.000 evrov, da ne omenjamo daljše pričakovane življenjske dobe in vpliva na zdravje. Koristi ima 
tudi država, saj višja izobrazba in aktivno delovno življenje pomeni višje prihodke od davkov in manjšo odvisnost 
posameznikov od socialnih transferjev, javnega zdravstva in štipendij. Izobraženi in aktivni posamezniki so za 
družbo dobri, saj to pomeni nižje stopnje kriminalitete in boljše javno zdravje. 
To vprašanje je pomembno tudi na ravni EU. Eden od glavnih ciljev strategije Evropa 2020 je zmanjšati splošno 
stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja na manj kot 10 % do leta 2020. Motivacija za dosego tega cilja je visoka, 
sploh glede na trenutno nezaposlenost, še zlasti mladih Evropejcev. Velik osip pomeni enormne izgube 
potenciala in, kot je predstavljeno zgoraj, veliko oviro za osebni, družbeni in gospodarski razvoj. 
Osip je proporcionalno višji v urbanih okoljih, zato se bo mnogo mest, predvsem z ozirom na krizo, moralo soočiti 
z visokimi stroški socialnih transferjev, saj se bodo v prihajajočem obdobju stopnje brezposelnosti še povečale. 
Mesta so tako v prvi bojni liniji proti zgodnjemu opuščanju šolanja. 
Vsi se torej strinjamo z razlogi za boj proti osipu, kako to konkretno in uspešno uresničiti? 

 

http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5353
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/ROMA-NeT/homepage/
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Roma_Net/documents_media/ROMA-NeT_LAP-Udine_Jan2013_v2.pdf
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/ROMA-NeT-ii/homepage/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/eu-framework/index_en.htm
http://www.blog.urbact.eu/2014/05/improving-impact-for-roma-inclusion/
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/prevent/homepage/
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_sl.htm


 
 
K celostnemu pristopu ... 
 
Vzroki za osip so lahko na ravni posameznika kompleksni, zato se jih ne da vedno enostavno lotiti. Osipniki niso 
homogena skupina, k zgodnjemu opuščanju šolanja pa pogosto vodi več kot en problem. Opustitev šolanja tudi ni 
nenaden dogodek. Raziskave kažejo, da je odločitev o prenehanju šolanja (tudi nenadaljevanje na višjo stopnjo) 
samo zadnji korak v dolgem procesu, v katerem se je mladi posameznik soočil z več negativnimi izkušnjami. 
 
Namesto da bi zgodnji osip razumeli kot odraz teh časov, se trenutne raziskave in projekti osredotočajo na 
strukturne in/ali sistemske vzroke, s katerimi je mogoče dodatno pojasniti, zakaj mladi zgodaj opuščajo šolanje. 
Ta trend preprečuje stigmatizacijo posameznikov in skupin ter spodbuja odkrivanje in spreminjanje obstoječih 
struktur in sistemov, tako da je preprečevanje osipa lažje. 
 
... vključevanje staršev in mest 
 
K temu celostnemu pristopu dodaja omrežje PREVENT dva ključna elementa: 
- obravnavanje staršev kot ključnega dela rešitve za zmanjšanje osipa 
- obravnavanje mest kot gonil za ustvarjanje sinergij, skupnega jezika ter spodbujanje in razvijanje inovativnega 
sodelovanja med deležniki. 
Raziskave nedvoumno poudarjajo vključevanje staršev in/ali družin in skrbnikov kot ključni element in pomemben 
faktor uspeha pri zmanjševanju stopenj osipa. Toda veliko ukrepov in projektov, ki si želijo zmanjšati osip, 
izključuje starše kot ciljno skupino. 
Kot en odgovor na ta razkorak se so pri omrežju PREVENT odločili poiskati že obstoječe dobre prakse 
vključevanja staršev, ki bi jih lahko prenesli, kot tudi razviti nove načine vključevanja staršev v preventivne 
ukrepe. Konkretneje to pomeni, da si PREVENT prizadeva šole, učence in starše povezati v boju proti zgodnjemu 
opuščanju šolanja. Vzpostavitev močnih povezav med deležniki in uporaba celostnega pristopa imata lahko 
močan vpliv na več dejavnikov, ki so vsi pomembni za preprečevanje osipa: 

- način povezovanja šol s s starši in družinami, 
- ozračje v šoli, 
- način nudenja podpore staršem, učiteljem/šolam, in učencem, 



- način angažiranja akterjev, deležnikov in posrednikov v družbi. 
Preprečevanje zgodnjega opušanja šolanja s pristopom, ki angažira starše, je način iskanja rešitev za ta dotični 
problem, prinaša pa tudi dodane vrednosti za odnose med otroci/mladimi in starši, boljše rezultate šolam in 
izobraževalnemu sistemu ter vključevanje deležnikov v mestno načrtovanje,  kot tudi k oblikovanju politik in 
sprejemanju odločitev. 
Zgodnje opuščanje šolanja ni izoliran, temveč večplastni problem, ki ima korenine in vzroke na več ravneh. Za 
njihovo boljše razumevanje se moramo povezati z vsemi deležniki, samo tako si lahko predstavljamo potrebe, 
skrbi in vire. 
Partnerji PREVENTA so ta pristop poimenovali PREVENTOLOGIJA. Model uporabljajo za koordinacijo dobrih 
praks, razkorakov in idej. Ob koncu projekta bodo predstavili zemljevid načinov, inovativnih kot tudi uveljavljenih, 
ki bodo z večnivojskim pristopom koristni za mesta s tem problemom po vsej Evropi – z jasno usmeritvijo in 
ambicijo, da vključijo in podpirajo starše kot enega ključnih faktorjev uspeha. 
 
Povezava do originalnga članka – Urbactova spletna stran 
 
Več: 
PREVENT spletna stran – Urbactova spletna stran 
Good Practice Sourcebook  – projektni dokument, ang 
 
 

 
 

http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5352
http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/prevent/homepage/
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/PREVENT/outputs_media/Prevent_good_practice_BD_01.pdf

