
                                                 
  

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: 19. 10. 2018 

FAMILYLABOVI STARŠEVSKI VEČERI 
 

V letu 2018 smo pripravili sedem FAMILYLABOVIH STARŠEVSKIH VEČEROV, ki potekajo  

v okviru vsebin namenjenim staršem, v programu Večgeneracijskega centra Štajerska.  

Familylab (družinski laboratorij) izhaja iz zavedanja, da je vsaka družina edinstvena, tako kot 

vsak posameznik, zato so vsaki starši sami največji strokovnjaki za svojo družino. 

Familylabova predavanja in delavnice jim ta občutek lahko pomagajo okrepiti in ponujajo 

navdih za nadaljnji razmislek in lastno raziskovanje.  

 

Zadnji letošnji starševski večer nosi naslov KJE SO MEJE?, ki bo v torek, 27. novembra 

2018, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba 

je brezplačna, prijave zbiramo do 26. novembra 2018, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 

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

 

Kratek opis delavnice: 

Zamisel o postavljanju mej otrokom je v zadnjih letih postala središče razprav o vzgoji in 

neupravičeno obveljala kot bistvo odnosov med starši in otroki. Preveč govorimo o tem, da 

otroci potrebujejo meje, in premalo o tem, da otroci imajo meje, do katerih moramo biti 

obzirni in spoštljivi, saj le tako lahko pričakujemo, da bodo tudi oni obzirni in spoštljivi do 

naših meja. Meje, ki jih starši postavljamo otrokom, so naše osebne meje. Da bi jih lahko 

postavljali, jih moramo biti sposobni začutiti in jih izraziti, kar je lahko težava že samo po 

sebi, če so bile v času našega odraščanja naše meje pogosto kršene – tako so postale 

zabrisane in nejasne. To je en od poglavitnih razlogov, zakaj nam je tako težko reči ne. Če 

torej hočemo biti sposobni postavljati otroku meje, se moramo posvetiti ponovnemu 

odkrivanju in utrjevanju lastnih meja, kar nam bo koristilo tudi v vseh drugih odnosih. Reči 

drugemu ne pomeni reči ja sebi. Ko otrok preraste obdobje dojenčka, postanejo njegove in 

naše lastne potrebe enakovredne, nič več niso otrokove nepreklicno na prvem mestu, in 

vsakič znova pretehtamo, čigavi potrebi želimo tisti trenutek dati prednost. Tako je lahko 

starševstvo največja možna spodbuda, da krepimo stik s sabo in osebnostno rastemo. 

 

Starševski večer bo vodila Nina Babič, univ. dipl. psih., certificirana voditeljica Familylabovih 

seminarjev za starše, mladostnike in strokovne delavce, pedagoška vodja letovanj za otroke 

pri ZPM Maribor, edukatorka prostovoljcev, izvajalka izobraževanj in supervizij za svetovalce 

TOM telefona, izobraževanj za mentorje otroškega parlamenta, vzgojitelje na letovanjih RK 

in ZPM ter podobnih organizacij, dolgoletna prostovoljka pri društvu HOSPIC. Zaposlena je 

kot šolska svetovalna delavka na OŠ Martina Konšaka v Mariboru. 

 
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 02 229 94 52, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.  
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