
                                                 
  

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru 9. prednostne osi 
"Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih 
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifičnega cilja 9.1.3 "Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno 

izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju" Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

 

 
 

Datum: 4. 4. 2017 
 

FAMILYLABOVI STARŠEVSKI VEČERI 
 

Nadaljujemo s Familylabovimi straševskimi večeri, tokrat na temo KAKO BITI DOVOLJ 

DOBRI STARŠI. Drugi starševski večer bo potekal v torek, 18. aprila 2017, ob 17.30 uri, v 

Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16).  

Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 17. aprila 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 

511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.  

Kratek opis delavnice:  

Tako zelo si želimo biti dobri starši, pri tem pa je težko že vedeti, kaj to sploh pomeni ... Pod 
pritiskom medijskih podob in vzgojne literature lahko začnemo verjeti, da mora biti otrok ves 
čas srečen, da v družini ne sme biti nobenih konfliktov ... nehamo biti pristni in začnemo 
igrati vlogo mame / očeta ... pri tem pa nam spodleti ključna naloga staršev - vodenje. Na 
tokratnem večeru se bomo pogovarjali o pasteh sodobnega starševstva in iskali poti iz njih.  
 
Familylab (družinski laboratorij) ponuja družinam podporo in pomoč pri razvoju 
starševske vloge, vendar na malo drugačen način kot smo vajeni od ’strokovnjakov za 
vzgojo’. Ne gre za kako novo metodo vzgajanja ali klasično šolo za starše, polno nasvetov o 
tem, kaj je najboljše za vašega otroka, pač pa ponuja navdih za nadaljnji razmislek in lastno 
raziskovanje. Vsaka družina je edinstvena, tako kot vsak posameznik, zato so vsaki starši 
sami največji strokovnjaki za svojo družino. Familylabova predavanja, delavnice in seminarji 
jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti.  
 
Predavanja – starševske večere bo vodila Marjana Škalič, psihologinja, mama treh otrok, 
sodelavka Familylab Slovenija. Predstavila bo naslovno tematiko, poslušalci pa bodo lahko 
postavljali vprašanja ali podelili z ostalimi svoje izkušnje 
 
 
Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:  
 

23. 5. 2017 – Je agresivnost res težava?  

26. 9. 2017 – Kako postavljati meje tako, da nas otroci vzamejo resno?  

24. 10. 2017 – Samospoštovanje, temeljni obrambni mehanizem v življenjskih preizkušnjah.  

21. 11. 2017 – Za starše najstnikov.  

 

 
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.  
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