Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Trajnostne stanovanjske rešitve za mlade: razvojne usmeritve
in vloge civilnodružbenih organizacij (TSRM)
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):

3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost
2. V sodelovanju z
Nosilka projekta: Fakulteta za Družbene Vede (Univerza v Ljubljani)
Projektni partner: Društvo EnaBanda
3. Besedilo:
• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Problem 1: Nepovezanost zelenih in stanovanjskih tematik
Problem 2: Pomanjkanje vedenja o razpršenih pobudah in inovacijah, ki niso oziroma so le delno
Problem 3: Pomanjkanje političnih okvirjev in mehanizmov za zelena stanovanja za mlade
Problem 4: Fragmentiranost in nepovezanost CDO, stroke in drugih akterjev
Projekt izhaja iz spoznanja, da se mlajši državljani v Sloveniji soočajo s pomanjkanjem državne
stanovanjske politike, ki bi zagotovila cenovno ugodna stanovanja, na kar opozarjajo številni
strokovnjaki. Poleg tega Pariški sporazum o podnebnih spremembah in strateške usmeritve EU
predvidevajo stanovanjsko politiko, ki bo upoštevala načela trajnosti, stanovanjski problem pa je v
slovenskem javnem in političnem prostoru trenutno razumljen kot socialno vprašanje, ne pa (tudi)
kot vprašanje okoljske in podnebne pravičnosti oziroma prevladujočega ali možnih alternativnih
modelov razvoja. Zaradi močne družbene potrebe po dostopnih trajnostnih stanovanjih za mlade se
je projekt osredotočal na analizo 1.) relevantnih nastajajočih političnih okvirjev in procesov, 2.)
pobud in zahtev civilnodružbenih organizacij, ter 3.) lokalnih/regionalnih družbenih in družbenotehnoloških inovacij, ki trenutno niso podkrepljene ali povezane s spodbudnimi normativnimi okvirji.
Poleg vzpostavitve širši javnosti dostopne in neposredno uporabne raziskovalne osnove je
dolgoročni namen projekta - preko javnih dogodkov in spletne prisotnosti - tudi vzpostavitev medorganizacijskega stičišča in trajnega dialoga za naslavljanje stanovanjske problematike mladih ter
drugih skupin v lokalnem in širšem prostoru, ki naj se izraža tako v novih razvojnih usmeritvah kot v
prenovljeni politični vlogi civilnodružbenih organizacij (CDO). CDO se poleg nevladnih organizacij v
zadnjem času pojavljajo kot akterji na presečiščih podnebne in socialne stanovanjske politike.
Vključevanje CDO na eni strani ter lekcij iz zgodnjih primerov družbene in družbeno-tehnološke
inovacije na drugi v procese oblikovanja politik in druge ravni odločanja lahko predstavlja enega
izmed temeljev lokalne uveljavitve novih razvojnih usmeritev, kot sta močna ekološka modernizacija
in odrast, ki predstavljata vsebinsko-teoretski izhodišči projekta.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
V prvi fazi projekta so študentje študirali literaturo in pojme, vezane na presečišča ekologije in
stanovanjske problematike, za kritičen vstop v tematiko (delo od doma in skupinsko delo na
sestankih – FDV – in preko spleta – Zoom). Zaradi izrednih razmer COVID-19 so študentje namesto
bralnih seminarjev v soorganizaciji z gibanjem Mladi za podnebno pravičnost pripravili dva spletna
pogovora z mednarodnimi strokovnjaki na področjih stanovanjske problematike in ekologije.
Vzporedno so v prvi fazi projekta nekateri študentje vršili pregled akterjev in primerov dobrih praks v

lokalnem okolju (Ljubljana) in širše (Slovenija, EU) in zanje v drugi fazi projekta razvili tipologiji
(skupinsko in poskupinsko delo na FDV ter prek spleta - Zoom). Prav tako je študentska
podskupina izbrala in kritično pregledala serijo uradnih strateških dokumentov (osnutek
stanovanjskega zakona, stanovanjska strategija MOL, evropski Novi Dogovor) in spisala analizo teh
dokumentov (skupinsko in poskupinsko delo na FDV ter prek spleta - Zoom). Tekom druge faze
projekta so študentje zbrali iz analizirali predloge in zahteve nevladnih in civilnodružbenih
organizacij v Sloveniji, ki problematiko naslavljajo iz različnih perspektiv. Preko spleta so bili
organizirani in izvedeni trije intervjuji (Zadrugator, Ecodorp, Društvo za permakulturo Slovenije) ter
dodatni intervju s ključnim intervjuvancem (Zadrugator). Študentje so v tretji fazi projekta v
podskupinah te intervjuje analizirali z uporabo metodologije kritične (okoljsko-)diskurzivne analize. V
tej fazi je bil izveden krovni dogodek projekta, javni posvet o trajnostnih stanovanjskih rešitvah za
mlade (Atrij ZRC), priprave za katerega so po izrednih ukrepih potekale na FDV. V tem času je
strokovna sodelavka Ajda Pistotnik za študente pripravila predstavitev na temo odrasti. Na podlagi
pregleda akterjev, intervjujev in posveta so študentje oblikovali dokument 'Pregled lokalnih
diskurzov o stanovanjski problematiki', ter končni izdelek projekta namenjen deležnikom, sintezni
dokument 'Trajnostne stanovanjske rešitve za mlade: razvojne usmeritve in vloge CVO'.
• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Namen projekta je bila temeljna študija, ki lahko preko stikov in dogodkov z lokalnimi skupnostmi in
pobudami omogoča prenos znanja, vzpostavljanje civilne mreže in skupno generiranje novih
predlogov politik, javnih posvetov, načinov zagovorništva, zahtev civilnodružbenih organizacij,
inovacij na področju stanovanjskega zadružništva in podobnih pobud. Konceptualni premislek za
projektom, ki se izkazuje v tipologijah inovacij in različnih pobud, daje in bo še v prihodnje služil kot
osnova za graditev skupnih izhodišč okoli ekološke dimenzije stanovanjske problematike. To bo
zagotovilo višjo raven javnega naslavljanja stanovanjske problematike kot vprašanja integriranega
družbenega, političnega in okoljskega razvoja, medtem ko je v trenutni javni diskurzivni krajini
prisotna zgolj prva, družbena dimenzija problematike. V okviru projekta je bil organiziran javni
posvet s ključnimi deležniki na presečiščih problematike mladih, stanovanj in okolja, ter s tem
vzpostavil pomembno osnovo za nadaljnje dogodke, organizirane s strani študentske skupine in
različnih drugih akterjev, ki bodo naslavljali stanovanjsko vprašanje kot razvojni in družbeno-okoljski
problem. Med izvajanjem projekta so študentje vzpostavili spletno mesto, na katerem bodo vsem
zainteresiranim še v prihodnje na voljo preglednice, literatura in interaktivni blog.
4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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