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Poslanica 2012

Kdo daje, kdo prejema?
V medgeneracijskih odnosih se pogosto počutimo izkoriščani.
Imamo občutek, da veliko več dajemo kot prejemamo. In zani-
mivo: pogosto imajo isti občutek tudi predstavniki drugih gene-
racij v odnosu do naše. Naj gre za odnose v družini, plačevanje 
prispevkov v državno blagajno, sodelovanje v lokalni skupnosti 
ali civilni družbi – od večine je slišati tiha ali glasna namigovanja 
o nepravični porazdelitvi bremen med generacijami. Drugi pa se 
prav zaradi prevelikih bremen zavijajo v molk.

Vsi dajemo in vsi prejemamo.
Menjave med generacijami potekajo in so nujne. Soodvisni smo 
drug od drugega. Ne gre le za menjave tistih dobrin, ki jih zna-
mo meriti. Naučimo se razpoznavati tudi druge darove v med-
generacijskih odnosih. Še globlje odkrivajmo, kaj dajemo in kaj 
prejemamo.

Generacije, sodelujmo!
Ena najpogostejših skušnjav je, da bi se izzivov lotevali sami. 
Mislimo, da bo na ta način delo opravljeno hitreje in bolj učin-
kovito. Sodelovanje med generacijami, kot tudi vsako drugo so-
delovanje različnih, a soodvisnih, sicer zahteva več spoštovanja, 
dogovarjanja, usklajevanja in sožitja. A je zato tudi končni rezul-
tat kakovostnejši. Nenazadnje je tudi storilnost višja, če delamo 
skupaj!

Bodimo konkretni!
Prizadevajmo si za odprto družbo, v kateri veze in poznanstva 
ne bodo edina pot do novih priložnosti. Prestopajmo meje la-
stnih poznanstev, varnih občutkov in osebnih prepričanj. Odgo-
vorna mesta naj zasedejo pošteni in sposobni ljudje ne glede 
na starost. Vlagajmo v razvoj mladih, a od njih tudi nekaj zahte-
vajmo. Naj bodo sodelavci in ne le potrošniki! Medgeneracijsko 
sodelovanje naj ne bo le predmet povezovanja otrok in staro-
stnikov, ampak naj bo vanj polno vključena tudi dejavna srednja 
generacija. In ne odpisujmo starejših, češ: »Svoje ste že naredili.« 
Spoštujmo in uporabljajmo njihovo modrost.

Odgovorni smo.
Odgovorni smo za to, kar imamo. Odgovorni smo za to, kaj in 
kako dajemo. Odgovorni pa smo tudi za to, da prepoznavamo, 
kaj in kako prejemamo!
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Zakaj socialni teden?

Namen Socialnega tedna je spodbujati po-
sameznike k družbeni odgovornosti in ak-
tivnemu državljanstvu. S projektom želimo 
tudi krepiti slovensko civilno družbo ter pri-
spevati k razmišljanju o izzivih, ki Slovenijo, 
EU in svet čakajo v prihodnosti.

V nekaterih zahodnoevropskih državah 
(Francija, Italija) imajo Socialni tedni že več 
kot stoletno tradicijo. Njihov potek se od 
države do države razlikuje glede na njihovo 
tradicijo in nacionalne posebnosti.

V Sloveniji Socialni teden v letu 2012 pote-
ka četrtič – tokrat pod naslovom Kdo daje, 
kdo prejema?  Za razliko od večine drugih 
držav, slovenski Socialni teden poteka po 
vsej državi, namesto množičnih prireditev 
pa želimo čim bolj spodbujati dogodke na 
lokalni ravni.

Uvodna okrogla miza in 
zaključni seminar
Socialni teden začenjamo z uvodno okro-
glo mizo (ponedeljek, 17. septembra 
2012), katere namen je ob pomoči zanimi-
vih gostov vstopiti v temo. Spraševali se 
bomo, ali Slovenijo vodijo odgovorni ljudje 
in ali imajo delavni in pošteni priložnost, da 
uresničijo svoje potenciale. Več na strani 4.

Zaključujemo pa ga z dvodnevnim semi-
narjem (petek in sobota, 21. in 22. sep-
tembra 2012), ki je namenjen predvsem 
aktivnim sodelavcem (prostovoljcem ali 
profesionalcem) v slovenski civilni družbi. 
Teme seminarja smo izbrali temu primerno: 
govorili bomo o vključevanju pripadnikov 
različnih generacij v organizacije in demo-
kratične družbene procese. Več na strani 4.

Dogodki na lokalni ravni
Jedro Socialnega tedna predstavljajo do-
godki na lokalni ravni, ki jih prirejajo različni 
posamezniki, skupine in/ali organizacije. Vsi 
so posredno povezani z osrednjo temo in 
poslanico projekta. Več na straneh 5 do 7.

Fotografski natečaj
Pred uradnim začetkom Socialnega tedna 
smo izvedli fotografski natečaj na temo Kdo 
daje, kdo prejema. Zmagovalna fotograija 
po mnenju žirije tvori celostno podobo te-
dna in je natisnjena na naslovnici. Zmago-
valna fotograija po okusu obiskovalcev Fa-
cebook strani pa je natisnjena ob poslanici.

Socialni teden za blogerje
Že tradicionalno se Socialni teden dogaja 
tudi v blogosferi. Lansko leto je 15 bloger-
jev je v času Socialnega tedna napisalo 16 
prispevkov. Med njimi sta bila tudi dva zdaj-
šnja ministra, dr. Vinko Gorenak in dr. Žiga 
Turk ter bivši minister dr. Marko Pavliha. Če 
radi blogate in vas tema zanimiva, vas vabi-
mo, da se nam pridružite! Več informacij na 
www.socialniteden.si/blogerji.

www.facebook.com/SocAkadem



Preddogodki z
dr. Anselmom Grünom

Bog, vest in denar
•	 Kraj: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana
•	 Kdaj: petek, 14. 9. ob 19:00
•	 Pripravlja: Založba Družina

Vodim, torej sem
•	 Kraj: Jožefova dvorana, Janeza Pavla II. 13, 

Ljubljana
•	 Kdaj: sobota, 15. 9. ob 10:00
•	 Pripravljata: Socialna akademija in Založba 

Družina

Bog, vest in denar, 
•	 Kraj: Slomškova dvorana, Slomškov trg 20, 

Maribor
•	 Kdaj: sobota, 15. 9. ob 19:00
•	 Pripravljata: Založba Družina in Slomškova 

družba

Ponižnost in pogum
•	 Kraj: župnišče v Bohinjski Bistrici, Ajdovska 

c. 24,  Bohinjska Bistrica
•	 Kdaj: nedelja, 16. 9. ob 11:00
•	 Pripravlja: Župnija Bohinjska Bistric

Ponedeljek 17. 09. 2012

Samooskrba Slovenije s hrano med 
preteklostjo in prihodnostjo, predavanje	
in	pogovor	z	mag.	Dejanom	Židanom
•	 Kraj: Kinodvorana gradu v Račah, Grajski trg 

14, Rače
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravlja: Zavod Simetris Morje

Medgeneracijsko sodelovanje: vnuki, 
vnukinje, dedki in babice, delavnice
•	 Kraj: Podružnična šola Kamno, Kamno 22
•	 Pripravljata: Podružnična šola Kamno in 

Socialna akademija

•	 Opomba: Delavnice bodo potekale do petka 
v času pouka in so namenjene učencem in 
sorodnikom.

Uvodna	okrolga	miza:

Ali Slovenijo vodijo 
odgovorni ljudje?
Ponedeljek,	17.	9.	ob	19:30
Jožefova	 dvorana	 v	 Duhovnem	 središču	
sv.	Jožefa,	Ul.	Janeza	Pavla	II	13,	Ljubljana

Ali slovensko družbo vodijo odgovorni 
ljudje? V kolikšni meri je Slovenija odpr-
ta družba, v kateri posameznik s pošte-
nostjo in delavnostjo lahko uspe? Kako 
v družbi čim bolje izkoristiti potenciale 
različnih generacij? Zakaj toliko mla-
dih v Sloveniji ne vidi perspektive? 
Kako usposobiti in vzgojiti odgovorne 
voditelje prihodnosti?

Gostje:
•	 dr. Jože Ramovš, antropolog, 

socialni delavec in psihoterapevt,
•	 Rok Praprotnik, namestnik 

predsednika Komisije za pre-
prečevanje korupcije in

•	 p. mag. Branko Cestnik, du-
hovnik in kolumnist.

•	 Moderira Urška Makovec.

Torek 18. 09. 2012

Usklajenost starševskih vlog, predavanje	
Mihe	Kramlija
•	 Kraj: Središče Rotunda, primorski družbeni 

center, Destradijev trg 11, Koper
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravlja: Središče Rotunda, primorski 

družbeni center

•	 Opomba: Za dogodek je predvidena koti-
zacija 5€.
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Medgeneracijski odnosi, okrogla	miza	z	
Janjo	Frelih	Gorjanc,	Špelo	Tušek	Strniša	in	p.	
Mihom	Sekolovnikom
•	 Kraj: Župnijski urad Šenčur, Kranjska cesta 5, 

4208 Šenčur
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Župnija Šenčur

Medgeneracijske igre, delavnica	Irene	
Mrak	Merhar
•	 Kraj: Društvo mladinski ceh, Rakovniška 6, 

Ljubljana
•	 Ura: 17:00
•	 Pripravlja: Društvo mladinski ceh

Ko spomini bledijo, predavanje	Jasmine	
Lambergar
•	 Kraj: Center starejših – hiša generacij Laško, 

Savinjsko nabrežje 6, Laško
•	 Ura: 16:00
•	 Pripravljata: Center starejših – hiša gene-

racij Laško in Medgeneracijsko društvo za 
kakovostno starost Laško

Ne-Zaupanje kot ključno vprašanje 
odnosov med generacijami, predavanje	
in	pogovor	z	dr.	Stankom	Gerjoljem
•	 Kraj: Župnijska dvorana Ljubljana - Sveti 

Peter, Trubarjeva cesta 80, Ljubljana
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Župnija Ljubljana - Sveti Peter

Anton Martin Slomšek – povezovalec 
generacij, predavanje	dr.	Staneta	Grande
•	 Kraj: župnijska dvorana pri župnišču, Teharje 

27, Teharje
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravljata: Župnija Teharje in Socialna 

akademija

Ko otroci odidejo: med zaupanjem in 
kontrolo, predavanje	Silve	Matos
•	 Kraj: Župnijska cerkev Sveti Duh pri Škoji 

Loki, Škoja Loka
•	 Ura: 19:30

•	 Pripravlja: Župnija Sveti Duh pri Škoji Loki 
in Mladinsko informacijski center (MIC)

•	

Sreda 19. 09. 2012

Krivulje življenja – tri generacije na 
istem kavču, okrogla	miza	zAngelco	
Žerovnik,	Melito	Čušin	in	p.	Mihom	
Sekolovnikom
•	 Kraj: Župnijska dvorana na Ježici, Kališnikov 

trg 3, 1000 Ljubljana
•	 Ura: 18:00
•	 Pripravljata: Skupina mamic Domačice in 

Župnija Ljubljana - Ježica

Medgeneracijsko sobivanje, okrogla	miza 
•	 Kraj: Dom sv. Elizabete, Trg svobode 5, 

Slovenj Gradec
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravlja: Društvo socialnih dejavnosti 

Kolpingova družina Stari trg

O brezmejni ljubezni z mejami, 
predavanje	p.	dr.	Karla	Gržana
•	 Kraj: Medgeneracijski dom Marije in Marte, 

dvorana svetega Jožefa, Šolska pot 1, Dolnji 
Logatec

•	 Ura: 19:00
•	 Pripravlja: Župnija Dolnji Logatec

Ko otroci odidejo: med zaupanjem in 
kontrolo, predavanje	Silve	Matos
•	 Kraj: Župnijski dom, Jobstova cesta 34, Žiri
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Župnija Žiri

V čem je doprinos posamezne 
generacije v družbo, za skupno dobro?, 
okrogla	miza	z	Mojco	Perat,	Danico	Hrast,	
Anjo	Perat,	Milo	Uršič	in	Deboro	von	
Kastelmur 
•	 Kraj: Dom Andreja Manfrede, Gregorčičeva 

ulica 20, Kobarid
•	 Ura: 19:00
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•	 Pripravljata: Društvo svobodnih žensk in 
Občina Kobarid

Sprejemati, da bi lahko dajali naprej!, 
radijska	oddaja
•	 Kje in kdaj? Na Radiu Ognjišče ob 

19:00 
•	 Pripravljata: Socialna akademija in Radio 

Ognjišče

Skupaj ohranimo bogastvo za prihodnje 
rodove, predavanje	dr.	Nevenke	Bogataj	in	
dr.	Igorja	Bahovca
•	 Kraj: Pastoralni center (dvorana), Ulica Mira-

na Jarca 7, 8340 Črnomelj
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravljata: Društvo Dom in Župnija Črnomelj

Živimo v zahtevnem času, predavanje	
Jožeta	Strgarja
•	 Kraj: Veroučna učilnica v župnišču, Na Vidmu 

35, Zgornja Besnica
•	 Ura: 19:45
•	 Pripravljata: Župnija Besnica in Socialna 

akademija

Četrtek 20. 09. 2012

Medgeneracijsko sodelovanje – kdo 
daje, kdo prejema?, predavanje	dr.	Karla	
Bedernjaka
•	 Kraj: Kolpingov dom, Pot k črpalki 3, Slivnica 

pri Mariboru
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravlja: Kolpingovo združenje Slovenije

Prišel je pevec slovenske dežele…, 
okrogla	miza	s	Heleno	Alenko	Bizjak,	Matejo	
Kunstek,	Rikom	Bizjakom	in	Špelo	Kralj
•	 Kraj: Slomškov dom, Sveti Križ nad Trstom, 

Križ 739
•	 Ura: 20:00
•	 Pripravljata: Socialna akademija in Župnija 

Sveti Križ nad Trstom

Medgeneracijski most v Domu sv. 
Lenarta, predstavitev
•	 Kraj: Dijaški dom Antona Martina Slomška, 

Vrbanska cesta 30, Maribor
•	 Ura: 17:00
•	 Pripravlja: Dijaški dom Antona Martina 

Slomška
•	 Opomba: Dogodek je namenjen dijakom 

DD AMS, njihovim staršem in zaposlenim v 
Zavodu.

 
Od poslanke do animatorke, pogovor	z	
Alenko	Jeraj
•	 Kraj: Društvo SMC Maribor, Dragonijeva 6, 

Maribor
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Društvo SMC Maribor

Medgeneracijsko sodelovanje v Tretjem 
svetu, okrogla	miza  
•	 Kraj: misijon g. Janeza Mesca,Manambodro, 

Madagaskar 
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravlja: Misijonska skupina Kraljica miru

Za svobodo poroda, ogled	ilma	in	
pogovor
•	 Kraj: Duhovno središče sv. Jožefa (Arru-

pejeva dvorana), Ulica Janeza Pavla II. 13, 
Ljubljana

•	 Ura: 18:30
•	 Pripravlja: Ana Pavec, S teboj sem

Bolj preproste izbire: kako vplivajo na 
medčloveške odnose?, predavanje	Aleša	
Čerina
•	 Kraj: Miheličeva galerija v Kašči, Spodnji trg 

1, Škoja loka
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Združenje slovenskih delavcev

Učitelji – ambasadorji varnega 
e-vedenja, okrogla	miza	z	mag.	Silvom	
Šinkovcem	in	Klemnom	Jevnikarjem
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•	 Kraj: Duhovno središče sv. Jožefa (Cuka-
letova dvorana), Ulica Janeza Pavla II 13, 
Ljubljana

•	 Ura: 20:00
•	 Pripravlja: Društvo katoliških pedagogov 

Slovenije

Uveljavljanje mladih politikov znotraj 
strank(e), okrogla	miza	z	Ljudmilo	Novak,	
mag.	Matejem	Toninom	in	Jernejem	
Vrtovcem
•	 Kraj: Prostori stranke NSi, Cankarjeva 11, 

Ljubljana
•	 Ura: 17:00
•	 Pripravlja: Inštitut dr. Janeza Evangelista 

Kreka

Petek 21. 09. 2012

Janez brez glave, gledališka	predstava	
Gregorja	Čušina
•	 Kraj: Kulturni dom Ihan, Breznikova cesta 

76, Ihan
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Župnija Ihan

Kdo daje, kdo prejema – čajanka za vse 
generacije, predstavitev,	predavanje	mag.	
Aleša	Primca	in	čajanka
•	 Kraj: Dvorana v koseškem župnišču, Poduti-

ška cesta 20, Ljubljana
•	 Ura: 19:30
•	 Pripravlja: Župnija sda  Ljubljana - Koseze

Sobota 22. 09. 2012

Kako ustvariti dobre odnose v 
novodobni družini?, predavanje	dr.	
Zdenke	Zalokar	Divjak
•	 Kraj: Dvorana Savice Zorko v Knjižnici 

Brežice,
•	 Ura: 19:00
•	 Pripravljata: Kolpingova družina iz Cerkelj 

ob Krki in Knjižnica Brežice

Zaključni	seminar:

Vsi dajemo, vsi prejemamo!
Petek,	 21.	 9.	 od	 17h	 do	 sobote,	 22.	 9.	 ob	
17h,	
Dom	sveti	Jožef,	Celje

Iz programa:
•	 Matej Cepin (Socialna aka-

demija): 8 elementov medge-
neracijskega sodelovanja,

•	 Janez Tomšič: Slovenija v pat-po-
ziciji: ali se res ne da nič narediti?,

•	 Igor Vovk (Iskreni.net) in Jože Pla-
ninšek (Dom sv. Jožef ): Kako uspe-
šno voditi medgeneracijsko organi-
zacijo v času krize inanc in vrednot?,

•	 Tadeja Mesojedec (Mladinski ceh), 
Alenka Čampa (skupina mamic 
Domačice) in Jožica Ličen (Karitas): 
kako vključevati različne generacije?,

•	 Duhovne misli p. Robina Schwe-
igerja, DJ ter obilo priložnosti za 
izmenjavo, spoznavanje, povezo-
vanje in ustvarjanje novih idej.

Info in prijave:
•	 neposredno na Socialni aka-

demiji, Ulica Janeza Pavla 
II. 13, 1000 Ljubljana,

•	 na elektronskem naslovu info@
socialna-akademija.si ali

•	 na telefonskih številkah 01/439-
97-95 in 051-893-060.

•	 Udeležba brezplačna. Prispe-
vek za prehrano in prenočišče: 
30 €. Za organizatorje dogod-
kov brezplačno tudi to.
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Glavni organizator, Socialna akademija, je nevladna organiza-
cija, ki si preko izobraževanja, raziskovanja in kulture prizadeva 
formirati mlade in odrasle za družbeno odgovorno delovanje. 
Ustanovljena je bila leta 2004, v letu 2012 pa s štirimi redno za-
poslenimi osebami ter več deset honorarnimi sodelavci in pro-
stovoljci izvaja različne projekte s področja aktivnega in odgo-
vornega državljanstva, mladinskega dela, razvoja civilne družbe, 
medgeneracijskega sodelovanja, vzgoje za medije in sorodnih 
področij.
Več informacij na http://www.socialna-akademija.si.

socialna
akademija

Organizatorji in podporniki

I n š t i t u t
D r. J a n e za
E v a n g e l i st
K r e ka

i

J

E

K

Soorganizatorji dogodkov: Center starejših – hiša generacij Laško, Časnik.si ,Dijaški dom Antona Martina Slom-
ška, Drugi svet, Društvo Dom, Črnomelj, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Društvo mladinski ceh, Društvo 
SMC Maribor, Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Stari trg, Društvo Svobodne ženske, Inštitut dr. Janeza 
Evangelista Kreka, Kolpingova družina Cerklje ob Krki, Kolpingovo združenje Slovenije, Kulturno društvo Obok, Med-
generacijsko društvo za kakovostno starost Laško, MIC – mladinsko informacijski center, Misijonska skupina Kraljica 
miru, Občina Kobarid, Podružnična osnovna šola Kamno, Radio Ognjišče, S teboj sem, Skupina mamic Domačice, 
Slomškova družba, Središče Rotunda, primorski družbeni center, Založba Družina, Zavod Simetris Morje, Združenje 
slovenskih delavcev, ArtKontakt

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO

Vsebina izraža mnenje avtorja in ne predstavljajo 

uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.


