
Spoštovani,

Na vas se obračamo iz naslova Inštituta za proučevanje enakosti spolov IPES, v

sklopu katerega pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake

možnosti ter Evropske unije (Evropskega socialnega sklada) izvajamo projekt Na

varnem si. 

V okviru projekta se lotevamo blaženja posledic nove realnosti, ki se odražajo (tudi)

v porastu nasilja in duševnih stiskah med otroki in mladostniki. Poleg brezplačnega

psihosocialnega svetovanja in vzpostavljenih varnih točkah za vse žrtve

nasilja na območja Podravja, smo pred tedni v sklopu projekta vzpostavili tudi

Ustvarjalnico. 

V obdobju nove realnosti se vsak od nas po svoje sooča in  skuša premostiti izzive,

ki se nas postavijo na pot. Ena izmed oblik spopadanja s stiskami je tudi umetniško

ustvarjanje – pisanje zgodb, dnevnika, pesmi, poezije, slikanje, fotografiranje in

kreativno ustvarjanje drugih oblik. Z namenom ozaveščanja o duševnih stiskah

in doživljanju obdobja, v katerem smo se znašli, vaše dijake in dijakinje lepo

vabimo k oddaji kreativnih prispevkov z naslovom MOJA NOVA REALNOST.

Izdelke lahko z nami delijo tudi anonimno, zadnji rok za oddajo prispevkov pa je 1.

10. 2021. Med vsemi prejetimi izdelki bomo 10. 10. 2021, na svetovni dan

duševnega zdravja, naključno izžrebali 10 nagrajencev. Izdelke lahko dijakinje in

dijaki oddajajo neposredno preko spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni

strani projekta, lahko pa nam jih posredujejo tudi na elektronski naslov našega

inštituta.
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Veseli bomo, če boste med vaš profesorski zbor (razrednike_čarke, profesorje_ice

likovnega in glasbenega pouka ter profesorje_ice slovenskega jezika), dijake in

dijakinje razposlali vest o možnosti (nagradnega) sodelovanja v naši Ustvarjalnici ter

jih obenem tudi povabili na serijo brezplačnih, spletnih predavanj za mladostnike

in drugo zainteresirano javnost, ki se bodo zvrstili v naslednjih mesecih. 

Interaktivna predavanja bodo vodile psihologinje, ki delujejo v sklopu projekta Na

varnem si, odvijala pa se bodo preko spletne platforme ZOOM.

RAZPORED BREZPLAČNIH PREDAVANJ:

Prokrastinacija, 7.10. ob 18h  

Depresija, 14.10. ob 18.00 

Tesnoba, 19.10. ob 18.00 

Samopodoba, prijateljstvo in socialna anksioznost, 28.10. ob 18h  

Raba drog med mladimi v času koronavirusa (alkohol, konoplja,…), 4.11. ob 18h 

·       Za več podrobnosti glede oddaje izdelkov na Ustvarjalnico, obiščite:

https://na-varnem.si/ustvarjalnica/

·       Za dostop do spletnih povezav posameznega predavanja obiščite našo

Facebook stran: https://www.facebook.com/Navarnemsi

·       Še več informacij o našem projektu pa najdete na spletni strani: https://na-

varnem.si/

Hvala vam za vašo pomoč!

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo vse dobro!

Ana Pavlič,

programska direktorica IPES

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada 

https://na-varnem.si/

