
                                                 
  

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: 29. 3. 2019 
 

FAMILYLABOVI STARŠEVSKI VEČERI 
 

Nadaljujemo s FAMILYLABOVIMI STARŠEVSKIMI VEČERI 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.  

 

Tokratni starševski večer nosi naslov KAKO REČI NE, DA ME BO OTROK JEMAL 
RESNO in bo v torek, 16. aprila 2019, ob 17.30 uri, v Domu ustvarjalnosti mladih 
Maribor (Razlagova ulica 16). Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 15. aprila 
2019, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.  
 
Kratek opis delavnice:  

Postavljanje meja. Kdaj začeti? Kako? Zakaj, če sploh, jih postavljati? Ena težjih 

dilem, pred katero smo postavljeni vsi starši. In ko že postavimo mejo – zakaj nas 

otroci ne upoštevajo? Kako torej izrečemo ‘ne’ tako, da nas bodo otroci vzeli resno? 

Ob praktičnih primerih bomo spregovorili o tem, kdaj in zakaj je res potrebno reči ne 

in kdaj lahko odločitev prepustimo otrokom. 

Starševski večer bo Helena Primic, filozofinja, urednica in kolumnistka ter stalna 

sodelavka slovenskega Familylaba. Pri svojem delu s starši s svojo odkritostjo in 

filozofsko radovednostjo raziskuje različne teme – od materinske krivde do 

starševskih občutkov nemoči in sramu. Prepričana je namreč, da so prav tabu teme 

tiste, o katerih je treba spregovoriti tudi na področju starševstva, saj jim le tako lahko 

odvzamemo izčrpavajočo in rušilno moč ter postanemo mirnejši in bolj samozavestni 

starši.  

Ostali termini starševskih večerov in naslovne teme:  
7. 5. 2019 – V družini z ločenimi starši  
10. 9. 2019 – Avtonomni otroci 
15. 10. 2019 – Ko poskrbim zase, postanem dober starš  
19. 11. 2019 – Ko je šola vir težav  
 
 
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.  
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