DA BO SVET LEPŠI

''DRUŽINSKA AKADEMIJA''

Prostovoljna organizacija za mlade in družine v naši občini
Pogovarjali smo se z Andrejo Megušar
iz Dolenje vasi, ki sodeluje v Družinski akademiji in še z drugimi sodelavci kot ekipa delujejo na več področjih.
Ali lahko predstavite delo in vizijo neprofitnega zavoda ''Družinska akademija?
Družinska akademija smo v prvi vrsti prijatelji, možje in žene, starši in vzgojitelji,
ki nas združuje velik izziv sedanjega časa
– kako ponovno odkriti in poživiti občutek za skupnost, ki se je povsem izgubil v
tem individualizmu. Še posebej kot starši
se čutimo poklicane in dolžne, da odgovorno sooblikujemo tako družbo, v kateri
bo prostor za pristne medsebojne odnose,
kjer posameznik postane oseba. Oseba je
človeško bitje v odnosu, ki je sposobno graditi odnose zunaj in znotraj vsakršne različnosti. Naša DRUŽINSKA AKADEMIJA
izvaja programe s področja vzgoje, izobraževanja in kulturne dejavnosti, ki temeljijo
na elementih pedagogike skupnosti. S tem
želimo prispevati k čim bolj celoviti vzgoji
naših otrok in k zorenju staršev in pedagogov k pristnim medsebojnim odnosom.
Želimo dvigniti zavest, da je prav vsak izmed nas odgovoren, da v okolju, kjer živi,
prinaša upanje in veselje ter da s svojim
življenjem aktivno gradi kulturo življenja.
Večkrat omenjate pedagogiko skupnosti.
Nam jo lahko podrobneje predstavite?
Pedagogika skupnosti presega ozko ulico vase zaprte didaktike, ki je sama sebi
namen. Želimo, da se naučimo biti, biti
z drugimi in za druge. Usmerja nas k
odkrivanju in odgovarjanju na potrebe
skupnosti. Kot posamezniki zmoremo
vsak nekaj, kar drugi ne zmore; če pa sodelujemo in združimo naše moči in tudi
omejenosti, se rojevajo velike stvari, ki
presegajo posameznika in obenem gradijo skupnost med nami. To zavedanje
nas je pripeljalo do izziva, da skupaj naredimo nekaj dobrega za skupnost. V naš
lokalni prostor želimo širiti kulturo dajanja, se pogovarjati o vsebinah, ob katerih
bomo skupaj rasli in odkrivali smisel naše
poklicanosti. To pa posledično povečuje
občutek za demokratičnost in sodelovanje – torej za življenje prežeto s kvaliteto,
ker je utemeljeno v etičnosti.
Kako se je pričela vaša pot?
DRUŽINSKA AKADEMIJA je svojo
pot začela pred leti, tedaj še kot neformal-

na skupnost zainteresiranih vzgojiteljev
in staršev, z organizacijo predavanj in
delavnic za starše z aktualno tematiko.
V prvi vrsti želimo nas starše in otroke
ozaveščati o medsebojnih odnosih in tlakovati pot po modelu pedagogike skupnosti v širši družbeni prostor. Letos že
tretjo sezono zapored pripravljamo niz
zanimivih srečanj, ki se bodo zvrstila od
novembra 2016 do maja 2017 v sodelovanju z Vrtcem Sončni žarek iz Stare Loke.
Ob predavanjih snujemo delavnice za otroke in mladostnike, kulturne dogodke,
domača in mednarodna srečanja in pišemo članke. Povezujemo se z domačimi in
mednarodnimi sorodnimi inštitucijami.
Osnovni namen druženj je, da v skupnosti skozi pogovor odkrivamo temeljne
resnice o naših odnosih in iščemo pravi
odgovor na vprašanje, kako v plehkost
odnosov ponovno vrniti dostojanstvo in
njihovo bistvo: biti z drugimi in za druge.
Šolsko leto se je že začelo in s tem nove
ideje in programi.
Vsako leto organiziramo štiri dogodke,
ki smo jih poimenovali kar ''Družinska
akademija''. Letošnje prvo srečanje bo v
soboto, 19. novembra, v Škofji Loki in
bo namenjeno ozaveščanju o nevarnostih teorije spola, ki kot vemo vdira v vse
pore našega življenja. Predavala bo mag.
Mojca Belcl Magdič, ki v Rimu na Papeškem Inštitutu Janeza Pavla II. dokončuje doktorat iz teorije spola. Prav tako
bo spodbujala starše in vzgojitelje, naj
otrokom pomagajo pri oblikovanju moške in ženske identitete in predlagala, kaj
lahko storimo kot starši. Sledil bo posvet
z naslovom ''Kako z otrokom spregovoriti

o spolnosti?'', ki jo v februarju pripravlja
Katarina Nzobandora, direktorica Zavoda ŽIV!M s svojimi sodelavci. Tretji dogodek bo Večerja v soju sončnega žarka,
ki jo za starše že tradicionalno v marcu
pripravlja Vrtec Sončni žarek. Letošnjo
sezono srečanj bomo zaključili maja z okroglo mizo na temo ''Kakšno šolo potrebujemo?'' z zanimivimi sogovorniki.
''Dober dan Rimljan'' je zanimiv projekt,
ki ste se ga lotili letos …
Res smo pripravili projekt z naslovom
''Dober dan Rimljan'', ki ga je podprla tudi
Občina Železniki. Že novembra bomo organizirali romanje za družine v Rim in
Assisi. Ker se zavedamo, kako pomembna
je družina in njeni temelji, smo predhodno organizirali t. i. pripravljalni program
– tabor na Brezjah, ki se ga je udeležilo
več kot 50 udeležencev, starši skupaj z otroki. Starejši so sodelovali na različnih seminarjih in delavnicah v zvezi z vzgojo in
delom z mladimi, mlajši pa so se s skokom
v antiko srečali z rimsko civilizacijo, ki je
odločilno vplivala na evropsko kulturo in
s tem tudi slovensko identiteto.
Kaj vas bo v tem šolskem letu še povezovalo?
Že v tem mesecu smo pričeli z rednimi
tedenskimi delavnicami za igre šaha in
na področju športa t. i. atletsko abecedo.
Prav tako želimo približati jezik latinščine
in pomen rimskega imperija v zgodovini
Evrope. Odločili smo se za izvajanje pouka
latinščine in klasične kulture, ki je namenjen osnovnošolcem od 5. razreda naprej.
Ob pouku latinščine, ki je odlična možganska telovadba, spoznavamo skrivnostni in
zanimivi svet starih Rimljanov in Grkov.
Odkrivamo njihove sledi v današnjem času
in raziskujemo, kako so naši rimski predniki sooblikovali podobo evropske civilizacije. Ne nazadnje smo vsi dediči njihovih

Utrinek iz tabora na Brezjah. Foto: osebni arhiv
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duhovnih in materialnih dosežkov na vseh področjih življenja. Vse prijave in informacije lahko dobite na www.druzinska-akademija.si.
Vabimo tudi mlade, da se vključite v program prostovoljnega dela in se nam pridružite pri delu z mladimi, še posebej v Selcih in
Dolenji vasi.
Nina Drol

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

JAVNI ZAVOD RATITOVEC PRAZNUJE
September nas je razvajal s prijetno toplimi temperaturami in marsikdo si je tako
poletje še podaljšal. Dnevi so bili prav prijetni za preživljanje prostega časa na prostem in ob zunanjih športnih aktivnostih.
V letošnjem letu praznujemo 40 let od
izgradnje bazena in 10 let od preimenovanja Zavoda za šport, kulturo, turizem
in mladinske dejavnosti v Javni zavod
Ratitovec. Praznovanje smo združili z
odprtjem 5. Iger JZR. Tako smo se konec
avgusta zabavali na terasi bifeja v plavalnem bazenu s skupino Unimogs.
V Galeriji Muzeja Železniki bo od 5. novembra dalje vsak ponedeljek potekalo
druženje ob ročnih delih. Vabljeni vsi, ki
ustvarjate z rokami, pa naj bo to pletenje,
kvačkanje ali karkoli drugega, da se nam
pridružite vsak ponedeljek ob 18. uri.
Šport
V začetku oktobra smo pripravili tiskovno konferenco ob 40-letnici izgradnje
bazena. S povabljenimi gosti smo se sprehodili od same ideje o gradnji bazena,
skozi 40-letno zgodovino do načrtov za
prihodnost.
Končujejo se 5. Igre JZR, kjer so v različnih disciplinah tekmovali posamezniki
in društva. Letos nam je vreme resnično
šlo na roko, zato so bile vse aktivnosti kar
dobro obiskane. Nekaj aktivnosti pa žal
ne pritegne dovolj udeležencev, zato jih
bomo prihodnje leto opustili oziroma nadomestili s kakšnimi zanimivejšimi vsebinami. Pri organizaciji sodelujejo domača
društva, ki pripravljajo posamezne aktivnosti, zato tudi njim in njihovim članom
gre zahvala za uspešno izpeljane igre. Še
vedno pa žal nismo dosegli pravega namena iger, v katere naj bi se vključila prav lokalna društva, ki bi se s svojo prisotnostjo
na samih tekmovanjih borila za prestiž
za najbolj športno društvo v našem kraju. Ime končnega zmagovalca med posamezniki bomo objavili v prihodnji številki,
prav tako tudi zmagovalni kraj, za katere-
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ga so posamezniki pridobivali točke.
Sredi septembra je športna dvorana ponovno oživela, saj so razna društva in posamezniki ponovno začeli z raznovrstno
rekreacijo. Še vedno se najde kak prost
termin in če bi želeli tudi vi najeti malo
ali veliko dvorano se oglasite pri nas,
da se bomo dogovorili za prost termin.
Ženski del populacije se zadržuje bolj v
mali dvorani, kjer se izvaja plesno ritmična gimnastika in baletna dejavnost. V veliki dvorani se dobivajo predvsem društva
in skupine, ki se ukvarjajo s kolektivnimi
športi. Vabljeni.
Kultura
V Galeriji Muzeja Železniki je na ogled pregledna razstava ob 70-letnici kovinarstva v
Železnikih. Razstavljeni predmeti predstavljajo sedem desetletij produktov podjetij
Niko, Domel in Tehtnica. Obenem je bila
ta razstava ena od mnogih prireditev, ki so
v okviru Dni evropske kulturne dediščine
(DEKD) v začetku oktobra potekale po
Sloveniji in v drugih evropskih državah.
Razstava bo na ogled do marca 2017.
Turizem
Toplo septembrsko vreme je zvabilo številne turiste v naravo, kjer so peš ali s kolesom uživali v pohajkovanju in ogledih
naravnih in kulturnih znamenitosti. Zelo

obiskana je naša hišna gora Ratitovec,
ne manjka pa pohodnikov tudi na drugih
poteh.
Javni zavod Ratitovec se že nekaj let pridružuje svetovnemu dnevu turizma, ki je
27. septembra, z vodenim ogledom Železnikov. V okviru tedna mobilnosti je bilo
živahno tudi na trgu pred plavžem, kjer
se je odvijala zaključna slovesnost, ki jo je
pripravila Občina Železniki.
Konec jeseni je čas, da začnemo razmišljati tudi o zimi in zimskih aktivnostih.
Tako kot pretekla leta vam bomo tudi
letos v predprodaji ponudili ugodnejše
smučarske vozovnice za smučišča na Soriški planini, Starem Vrhu in Cerknem.
Mladinske dejavnosti
Septembra so oživele šolske klopi in tudi
mladinski center. Kar nekaj osnovnošolcev trikrat tedensko po pouku obišče prostore mladinskega centra. V osnovi je ta
časa namenjen pisanju domačih nalog in
delu za šolo, največkrat pa gre za prijetno
druženje s prijatelji ob pogovoru, igranju
raznih igric in poslušanju glasbe. Vabljeni osnovnošolci, da se nam pridružite v
torek, sredo in četrtek od 13. do 15. ure.
Mladinski center je odprt tudi ob torkih
od 16.30 do 19. ure, ko animatorji pripravljajo različne delavnice. Pridite in koristno ter ustvarjalno preživite torkove
popoldneve.
Nataša Habjan, turistični informator JZR

