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Maribor ima kljub težke-
mu socialnemu položaju 
odgovore na ta vpraša-

nja. Poiskali smo jih na Zvezi pri-
jateljev mladine Maribor (ZPM).

Pri sekretarju Raušlu Morda je 
bila jutranja, vzhodna svetloba v 
pisarni tista, ki mi je del optimiz-
ma povrnila že navsezgodaj. Za-
gotovo pa ga je vrnil optimizem 
sekretarja mariborske ZPM Bo-
židarja Raušla. »Če govorimo o 
današnji krizi, na ZPM vemo, da 
kriza je in da ne moremo od nje 
zbežati, želimo pa obdržati opti-
mističen pogled v družbi, gledati 
naprej in tako tudi nastaviti svoje 
programe,« pravi Raušl. Kot pra-
vi, del pogleda na prihodnost čr-
pajo predvsem iz preteklosti, saj 
so stari že 62 let: »Ustanovljeni 
smo bili kot prostovoljno združe-
nje ljudi, ki so razmišljali po svoje 
in so imeli nekoliko širši pogled 

na družbene probleme.« Pri tem 
priznava, da je kljub vsemu v ti-
stih časih bilo vse »režimsko in v 
duhu socializma«. Kljub zgodo-
vinski resnici pa se je ZPM že ta-
krat usmerila na otroka, na dru-
žino, na njihovo zdajšnjo situacijo 
in na iskanje odgovorov, kako jim 
pri tem pomagati. Od leta 1953 so 
se ukvarjali s tisočimi sirotami 
povojnega in industrializacijskega 
časa ter z odsotnostjo izobraževal-
nih trendov. Na pobudo ZPM so 
začeli nastajati zametki današnjih 
svetovalnih centrov in prostovolj-
ne knjižnice, iz katerih so nato na-
stale pionirske knjižnice. Del teh 
časov je tudi duh Bralne značke, ki 
je v mestu ob Dravi še kako nav-
zoč: samo lani je v tem projektu 
sodelovalo 15.600 mladih bralcev.

Obljuba dela dolg … … ali 
kako obljubiti le tisto, kar lahko 
narediš: »Nikoli nismo obljubljali 

tistega, česar ne moremo napra-
viti, prav nasprotno, poskušamo 
narediti več, kot smo obljubili!« 
pravi sekretar ZPM, ki je prepri-
čan, da prav to in predvsem delo s 
strokovnjaki iz raznih sistemskih 
institucij postavlja njihovo zdru-
ženje na mesto v družbi, ki mu pri-
pada. Ob tem opozori, da je Mari-
bor posebno mesto tudi v tem, da 
je mesto »s socialnim posluhom 
za sočloveka; Mariborčani so se 
vrsto let prek samoprispevka od-
rekali delu svojega zaslužka, s tem 
denarjem se je zgradilo marsikaj, 
od porodnišnice do vrtcev, šol, te-
lovadnic …«. Danes ZPM domuje 
v Domu ustvarjalnosti mladih, v 
stavbi, ki je bila v letih pred vojno 
dekliška šola, in upravlja s poči-
tniškima domovoma na Pohorju 
in v Poreču. Tudi slednji je bil leta 
1988 zgrajen s samoprispevkom 
občanov nekdanje širše občine 
Maribor. 

Osnova je prostovoljstvo »Naš 
pogled na svet je mogoče veder in 
svež tudi zato, ker so z nami mla-
di ljudje, ne samo otroci in mladi-
na, ampak predvsem prostovolj-
ci, ki jih je vsako leto nekaj sto!« 
razloži g. Raušl osnovo delovanja 
ZPM. Ko zbirajo prostovoljce za 
letovanja, je prijav celo več, kot 
jih lahko sprejmejo. Vsako leto na 
letovanje odpeljejo nekaj več kot 
1.700 otrok, v njihovem sprem-
stvu je več kot 200 prostovoljcev, 
od zdravstvenih do pedagoških 
delavcev pa tudi takšnih, ki so pri-
pravljeni svoj prosti čas nameniti 
prostovoljstvu in delu z mladimi. 
Seveda prostovoljstvo ni samo ob 
letovanjih, ZPM organizira ak-
tivnosti v programih za otroke 
in mladostnike čez vse leto: »Od 
TOM (telefon za otroke in mla-
dostnike v stiski) do programov, 
ki potekajo vsak dan v poletnih 
počitnicah, in tistih, ki se odvijajo 
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Če se je kriza danes razlezla prav povsod, kje in kakšna je prihodnost? Ali bomo kdaj izvedeli, koliko obupa je v starših, ki svojim 
otrokom ne morejo omogočiti niti najosnovnejšega, kaj šele počitnic v gorah ali na morju?


