
 

 

 

Mladi 2020: HOW TO? 

 
Kako vzpostaviti spodbudno okolje za odraščanje mladih? 

 

Razprava staršev, pedagoških/pastoralnih delavcev ,  

skavtskih voditeljev in animatorjev 

 

sobota, 7. marec 2020, ob 20. uri  

v Jurjevi dvorani v Stari Loki 

 

Najbrž ni starša, ki svojim potomcem ne bi privoščil spodbudnega okolja 

za odraščanje. Okolja, ki bi bilo po eni strani varno, a hkrati izzivalno. 

Takšnega, ki bi po eni strani vzgajalo za trajne vrednote, po drugi pa bi 

bilo dovolj provokativno, da bi mladostniki ob tem rasli. 

Če za obdobje predšolske vzgoje in osnovne šole starši še nekako vemo, 

kaj in kako, pa se pri mladostnikih (pribl. od 13 let naprej, pa do sredine 

dvajsetih) pogosto zaplete. Družina ni več izhodišče vzgoje, ampak le še 

občasno zatočišče. Mladi pa, zdi se, odraščajo vsepovsod drugod. 

Pogosto nastaja vtis, kot da je večina katoličanov, razen seveda tega, kar 

lahko naredijo v svojih družinah, nad mladimi obupala. Ponudba Cerkve, 

razen redkih pobud, postaja vedno šibkejša. Na prvi pogled imamo 

občutek, da se Cerkev odmika iz pastorale mladih. Zagotovo se tudi starši 

premalo odzivamo in sodelujemo s pristojnimi, ki so odgovorni za 

pastoralo mladih. 

 

Vabimo vas na razpravo o vprašanju,  

kaj lahko starši, pedagoški, pastoralni delavci in mladi voditelji 

sami storimo, da bodo imeli mladi na območju dekanije Škofja 

Loka priložnost odraščati v pokončne Kristjane, državljane in 

družinske očete/matere. 



 

 

 

Uvodne misli bo podal Matej Cepin, direktor Socialne akademije, ki se že 

dve desetletji posveča krepitvi civilne družbe in neformalnemu delu z 

mladimi. Med drugim je vodja več mladinskih projektov, avtor več del o 

mladinskem delu in mladinski pastorali ter tudi eden od glavnih snovalcev 

poklica mladinski delavec v Sloveniji. 

Uvodu pa bo sledila moderirana razprava zaprtega tipa, na katero ste 

vabljeni le starši, pedagoški in pastoralni delavci ter mladi ožjega kroga. 

Cilj razprave je namreč čim bolj konkretno in zavezujoče začrtati temeljne 

smernice razvoja dela z mladimi v naši lokalni skupnosti. 

V okviru Družinske akademije se je oblikovala skupnost, ki bi lahko 

dejavno sodelovala pri oblikovanju mladinskih programov. Vse družine 

sodelujemo z najstniki, zato se zavedamo, kako pomembne odločitve nas 

čakajo v prihodnosti. 

V okviru srečanja bomo predstavili tudi letošnji program delovanja 

Družinske akademije.  

Res je pomembno, da si rezervirate svoj čas za ta dogodek.  

Dogodek organizirata Družinska akademija in Socialna akademija. 

 

 

Vabljeni! 

 

Potrditev udeležbe: 

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite do srede, 4. marca 2020, na 

naslov: andreja.megusar@amis.net. 

mailto:andreja.megusar@amis.net

