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KEKS: Vprašalnik o aktivnostih 

mladinskega centra 
 
Razlaga vprašanj 
 
Pozdravljeni! 

 

Vaš mladinski center je član mreže KEKS, sestavljene iz mladinskih centrov, ki skupaj delujejo z 
namenom razvijanja kakovosti v mladinskem delu. Eden izmed načinov zagotavljanja kakovosti je tudi 

vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra.   
 

Leta 2017 je na vprašalnik odgovorilo skoraj 6000 mladih iz 150-ih mladinskih centrov.  

 
Ideja projekta je, da boste mladi, skupaj z vašimi mladinskimi delavci, razpravljali o rezultatih 

vprašalnika in skupaj z njimi iskali predloge za izboljšanje mladinskega centra. 
 

Razlage ob vprašanjih služijo temu, da vam razložimo, kaj smo z njimi mislili in zakaj jih zastavljamo. 
 

Včasih je na vprašanja težko odgovoriti, ker se lahko vaši odgovori razlikujejo glede na izkušnje z 

različnimi mladinskimi delavci. Če je tako, odgovorite, kakor se vam zdi, da je v povprečju. Če bi želeli 
kaj dodati, imate na koncu vprašalnika tudi možnost zapisati svoje komentarje ali predloge. 

 
Če imate vprašanja ali pomisleke, se obrnite na mladinskega delavca v vašem mladinskem centru, za 

dodatna vprašanja pa se obrnite na logbook@mreza-mama.si.   

 
Hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na vprašalnik! 

 

mailto:logbook@mreza-mama.si
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1. Kako pogosto v običajnem tednu obiščete vaš mladinski center?  

Vaš odgovor naj se nanaša na čas izven pouka. Če mladinski center obiščete za različno število ur v 

posameznih tednih, odgovorite, kako pogosto ga obiščete v povprečju. 
 

Naslednjih šest vprašanj sprašuje o tem, kakšna je situacija v vašem mladinskem centru. 
 

1. Mladinski delavci ukrepajo, če se v mladinskem centru kdo do drugih obnaša 

neprimerno ali povzroča težave.  

Mladinski delavci bi morali ljudem preprečiti, da se neprimerno obnašajo ali povzročajo težave. Če ni 

ljudi, ki bi se grdo obnašali, je težko vedeti, kako bi mladinski delavci v tem primeru reagirali - v tem 
primeru lahko podate odgovor glede na to, kako se vam zdi, da bi ravnali, ali odgovorite: »Ne vem«. 

2. V mladinskem centru se počutim varno. 

Občutek varnosti pomeni, da vas ne skrbi, da bi se v mladinskem centru zgodilo kaj slabega, kar bi 
lahko povzročilo, da ste slabe volje ali se v vašem mladinskem centru neprijetno počutite. 

3. V mladinskem centru je dobro vzdušje. 

Dobra atmosfera pomeni, da so vsi, ki obiščejo vaš mladinski center, prijazni drug do drugega in da 

vam ni treba skrbeti glede tega, da bi se kdo neprimerno obnašal. Pomeni tudi, da ni skupin, ki bi se v 

mladinskem centru med seboj kregale, ampak se vsi dobro razumejo. 
 

4. V mladinskem centru imam občutek, da sem del skupnosti. 

Biti del skupnosti pomeni, da se počutite povezane z ostalimi, da se ne počutite izvzete in osamljene 
oziroma nimate občutka, da nimate nikogar, s katerim bi se lahko družili. 

 

5. Čutim, da sem v mladinskem centru lahko to, kar sem.  

To pomeni, da ne čutite potrebe, da bi bili drugačni ali izražali druge stvari kot jih takrat, ko ste sami. 

Pomeni tudi, da čutite, da vas drugi spoštujejo take, kot ste, ne glede na starost, spol, izvor, spolno 
usmerjenost ali invalidnost. 

6. V mladinskem centru veljajo enaka pravila, ne glede na to, kateri mladinski delavci so 

prisotni. 

To pomeni, da ima mladinski center jasna pravila in mladinski delavci vedno ravnajo enako, če nekdo 

krši pravila - ne glede na to, kdo dela na nek določen dan. 

 

Naslednjih pet vprašanj se nanaša na prostore, delovni čas in aktivnosti mladinskega centra.  
 

1. V mojem mladinskem centru se lahko posameznik udeleži različnih aktivnosti, ne da bi 

pri tem motil druge. 

To pomeni, da imate na voljo prostor in možnost, da počnete različne stvari hkrati, ne da bi se med 

seboj motili. 
 

2. Moj mladinski center je dobro opremljen (pohištvo, plakati, itd.). 

Dobra opremljenost notranjih prostorov pomeni, da so stoli, kavči, svetilke, mize itd. v dobrem stanju 
oziroma da delujejo.  

 
3. V mojem mladinskem centru imamo delujočo opremo (npr. palice za biljard, 

računalniki, namizne igre, itd.). 

To pomeni, da na primer glasbena oprema, športna oprema, material za umetniške, likovne delavnice 
itd. niso zlomljeni in/ali zelo obrabljeni ali nedelujoči.  
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4. Moj mladinski center je odprt v urah, ko ga najraje obiščem. 

Pri tem vprašanju nas zanima, če vaš mladinski center prilagaja delovni čas glede na potrebe in želje 

mladih. 
 

5. V mojem mladinskem centru so na voljo aktivnosti/stvari, pri katerih je zabavno 

sodelovati. 

Ko omenjamo »stvari, pri katerih je zabavno sodelovati«, imamo v mislih nekaj, kar radi počnete. 

Seveda ima posameznik možnost, da se zgolj »druži«, a dobro je, če imate tudi možnost sodelovanja 
oziroma organiziranja različnih aktivnosti. 

 

Sledi nekaj vprašanj o tem, kako se vam zdi, da mladinski delavci ravnajo z vami. 
 

1. Mladinskim delavcem se zdi pozitivno, da prihajam v mladinski center. 

Želimo ugotoviti, ali se vam zdi, da mladinski delavci cenijo, da ste prišli v mladinski center, in če vam 

to pokažejo. 

2. Mladinski delavci se z mano pogovarjajo o mojem počutju. 

Pri tem vprašanju nas zanima, če se mladinski delavci z vami pogovarjajo in se zanimajo za to, kako 

ste oziroma kako se počutite. 

3. Mladinski delavci me spodbujajo k podajanju idej in predlogov. 

Radi bi izvedeli, če vas mladinski delavci spodbujajo k podajanju idej in predlogov za to, kaj bi radi 
počeli v mladinskem centru. 

4. Mladinskim delavcem zaupam. 

Imeti zaupanje v nekoga pomeni, da osebi zaupate in imate občutek, da bo ta oseba ravnala po svojih 

najboljših močeh, da bi bila pravična do vas. 

 

Sledi pet vprašanj o sodelovanju. 
 

1. Ali ste letos v sklopu skupine/projekta že izpolnili kakšen vprašalnik? 

Mladi, ki sodelujejo v različnih skupinah, lahko izpolnijo vprašalnik za projektno oziroma skupinsko 

delo. Skupina je lahko na primer skupina deklet ali filmska skupina, ki se srečuje enkrat tedensko, ali 

dve mladi osebi, ki uredita LAN* v mladinskem centru. [*Local Area Network – Lokalno omrežje].  

2. Mladinski delavci me spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za aktivnosti (biti 

vključen v načrtovanje in izvajanje). 

S prevzemanjem odgovornosti za različne aktivnosti imamo na primer v mislih organizacijo večernega 

turnirja ali organizacijo kakšnega večjega skupnega dogodka, na primer festivala.  

3. Udeležil_a sem se aktivnosti, kjer sem sodeloval_a pri odločitvah glede našega 

mladinskega centra (npr. o aktivnostih, financah, delovnem času, pravilih). 

Pri tovrstnem sestanku gre lahko za odprt sestanek v mladinskem centru, kjer so dobrodošli vsi, ali 
sestanek v sklopu lokalnega mladinskega sveta v mladinskem centru. Pomembno je, da odločitve 

sprejemajo mladi in ne mladinski delavci (čeprav lahko mladinski delavci sodelujejo in podajo svoje 
mnenje). 
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4. Vključen_a sem bil pri načrtovanju ene ali več aktivnosti (npr. tabor ali kakšen drug 

dogodek). 

Sprašujemo se, če ste sodelovali v razpravi o tem, kako izvesti aktivnosti in se na primer odločiti glede 
stroškov, da bi aktivnost izvedli tako, kot ste si ji zamislili. Seveda vam v takih primerih osebje lahko 

pomaga. 

 

5. Sodeloval_a sem in prevzel_a odgovornost, ko je prišlo do izvedbe ene ali več 

aktivnosti. 

Prevzemanje odgovornosti pomeni, da ste vi sami ali skupaj s prijateljem imeli nalogo, ki ste jo opravili 
samostojno, in je bil izid odvisen od vašega ravnanja. Morda ste na primer delali v kavarni, delali kot 

DJ ali skrbeli za turnir (na primer kot sodnik, zapisnikar itd.). 
 

Končno, še nekaj vprašanj o vas. 
 
Za nas je pomembno, da vsakomur nudimo enake možnosti in obravnavo, ne glede na starost, spol, 

socialno ozadje, invalidnost ali drugo. Glede na vaše odgovore na spodnja vprašanja, bomo lahko 
preverili na primer razlike med spoloma in etnične pripadnosti. V kolikor bomo odkrili velika 

odstopanja v obravnavi, bomo poskusili za to najti ustrezne rešitve. 
 

1. Spol 

Radi bi vedeli, če dosegamo mlade različnih spolov in če vsi mladi v mladinskem centru dobijo enake 
priložnosti in so deležni enake obravnave, ne glede na spol, spolno identiteto ali izražanje spola. S tem 

sprašujemo, če z vami ravnajo drugače glede na to, kako drugi dojemajo vaš spol oziroma glede na 
to, kako sami sebe opredeljujete in se izražate. Če vam je neprijetno odgovoriti na vprašanje, lahko 

izberete možnost »Ne želim odgovoriti«. 

2. Je kateri od vaših staršev (ali oba) rojen v Sloveniji? 

Radi bi vedeli, če dosegamo mlade različnega izvora in če vsi mladi v mladinskem centru dobijo enake 

priložnosti in so deležni enake obravnave, ne glede na izvor. 

3. Razred oziroma starost 

Želimo izvedeti, če dosegamo mlade, ki so vključeni v formalno izobraževanje in mlade različnih 
starosti. Zanima nas, če vsi mladi v mladinskem centru dobijo enake priložnosti in so deležni enake 

obravnave, ne glede na njihovo starost. 

4. Imate pri matematiki in slovenščini vsaj zadostno oceno? (na to vprašanje odgovarjajo 

le tisti, ki obiskujejo srednjo šolo) 

Radi bi vedeli, če so vsi dobrodošli in cenjeni kot to, kar so, ter dobijo enake priložnosti in so deležni 

enake obravnave, ne glede na njihov uspeh v šoli. 

5. Ali bi sebe opredelili kot osebo s posebnimi potrebami?  

Želimo izvedeti, če dosegamo mlade s kakršnimi koli posebnimi potrebami. To so lahko na primer 
senzorne ovire (motnje sluha, vida, gluhonemost), gibalne oviranosti, težave v duševnem zdravju, 

čustvene in vedenjske težave in druge posebne potrebe. Za nas je pomembno, da izvemo, če vsi 
mladi v mladinskem centru dobijo enake priložnosti in so deležni enake obravnave, ne glede na to, ali 

imajo kakršno koli posebno potrebo. 

6. Se vam zdi, da ste bili na vašem mladinskem centru deležni nepravične obravnave? 

»Nepravična obravnava« lahko za različne ljudi pomeni različno, najbolj pomembna pa je vaša 

izkušnja. Če niste bili deležni nepravične obravnave, seveda odgovorite z »ne«. 
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 Vaš spol oziroma stereotipi glede spola – če se vam zdi, da z vami ravnajo nepravično samo 

zaradi tega, kako drugi vidijo oziroma dojemajo vaš spol oziroma zaradi tega, kako sami sebe 

opredeljujete in se izražate. 

 Vaša starost – če se vam zdi, da ste bili deležni nepravične obravnave zaradi vaše starosti.  

 Vaša etnična pripadnost – če se vam zdi, da ste bili deležni nepravične obravnave zaradi tega, od 
kod prihajate, vaše kulture ali vaših tradicij. 

 Vaša vera – če se vam zdi, da ste bili deležni nepravične obravnave zaradi vaših prepričanj, na 

primer, ker ste musliman ali kristjan.  

 Vaša spolna usmerjenost – če se vam zdi, da ste bili deležni nepravične obravnave zaradi spola 
ljudi, v katere se zaljubite oziroma vas privlačijo. Če se zaljubite v osebe istega spola, ste na 

primer homoseksualec, če se zaljubite v osebe drugega spola, ste na primer heteroseksualec, 

oziroma biseksualec, če bi se lahko zaljubili v osebe obeh spolov. 

 Posebne potrebe – če ste deležni nepravične obravnave na primer zaradi motenj sluha, potrebe 
po invalidskem vozičku, sindroma ADHD, disleksije… 

 Drugi razlogi – če se vam zdi, da ste bili deležni nepravične obravnave zaradi katerega koli 

drugega razloga, ki ni naveden zgoraj. 

 

7. Ste član katerega koli združenja, npr. trenirate nogomet ali kateri koli drugi šport, 

nastopate v gledališču, plešete ali delate kaj podobnega? 

Želimo izvedeti, če dosegamo mlade, ki so člani kakršnih koli združenj. Z združenjem imamo v mislih 

na primer športna združenja, kulturna združenja, politična združenja in druga združenja. 

8. Ste bili v zadnjih šestih mesecih v težavah ali ste imeli probleme, zaradi katerih ste 

prišli v stik s socialno službo ali policijo? 

Želimo izvedeti, če dosegamo mlade, ki imajo oziroma so imeli težave. Tu gre lahko na primer za 

osebne težave ali alkohol/droge, grožnje, nasilje ali druga kazniva dejanja. S tem vprašanjem bi radi 

ugotovili, ali vsi mladi v mladinskem centru dobijo enake priložnosti in so deležni enake obravnave, ne 

glede na njihovo splošno življenjsko situacijo. 

9. Če pomislite na svoja čustva in se vprašate »Kako se počutiš« – kaj bi si odgovorili? 

Nekateri mladi se počutijo slabo in so zaradi svojega položaja doma ali v šoli pod stresom in 

zaskrbljeni. Želimo si, da bi vsi mladi lahko sodelovali in se imeli občutek varnosti, ne glede na to kako 

se počutijo. Zato postavljamo to vprašanje. 
 

 
 

Upamo, da so bile razlage koristne! 
Če imate predloge, kako naj izboljšamo anketo, ali imate kakršna koli vprašanja, nam pošljite 

e-mail na logbook@mreza-mama.si. 
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