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Mladi

Devet nepozabnih dni
na Nizozemskem

Hej, poglej naprej!
Glej naprej je vodilna misel projekta "Hej, poglej
naprej", namenjenega mladostnikom, ki ga pod
finančnim okriljem Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve na območju Gorenjske izvaja
Zavod Papilot.
Marjana Ahačič

Radovljiški pumovci so v okviru mednarodne izmenjave Mladi v akciji obiskali Nizozemsko in
spoznavali delo organizacije, ki pomaga migrantom in beguncem.
Peter Kolman
Radovljica - Oktobra je 16
udeležencev programa PUM
- Projektnega učenja za mlajše odrasle, ki ga izvaja Ljudska univerza Radovljica, pod
vodstvom mentoric Mojce
Šolar Perko in Mateje Rozman Amon preživelo devet
nepozabnih dni na Nizozemskem. Mladi, s katerimi so se
srečali, so bili člani organizacije Stichting Mondiale Samenleving, ki deluje na področju pomoči migrantom in
beguncem, ki so pribežali na
Nizozemsko z vojnih območij zaradi kršenja človekovih
in političnih pravic.
"Vodja nizozemske skupine
je bil Ismail Awil, ki je pred
šestnajstimi leti prišel iz Somalije, sedaj pa živi in dela v
Utrechtu. V skupini so bili
mladostniki iz Maroka, drugih afriških držav in Kosova.
Tema izmenjave so bile člo-

Radovljiški PUM-ovci z nizozemskimi kolegi. Na Nizozemskem so obiskali več organizacij,
ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem v Afriki.

Žiga Meglič: "Všeč mi je bil Amsterdam kot mesto v celoti.
Počutil sem se svobodnega, domačega, veliko bolj kot v
Ljubljani. Občutek, kot da sem tam nekoč že bil. Vse je
drugače, barvite ulice, voda, ljudje, edino hrana je bolj
zanič. Ljudje so zelo odprti, prijazni in imajo zanimive
navade, kot je legalno kajenje marihuane."

vekove pravice in kršenje leteh in v tednu dni so se zvrstile številne delavnice. V obliki
kratkih filmov smo spoznali
deklaracijo o človekovih pravicah in pravice otrok. Mladi
so izražali svoje predstave in
stališča z besedami, preko
ustvarjalnih
dejavnosti,
mavčnih skulptur in fotografij. Najbolj dragocena pa je
bila izkušnja njihovega druženja. Ustvarjali so v manjših
mešanih skupinah, se pogovarjali in izmenjavali svoje izkušnje. Včasih se je po kaki
delavnici vnela vroča debata o
smiselnosti vojne, o položaju
žensk v različnih kulturah
...," je opisala izkušnjo izmenjave mentorica Mateja.
Na Nizozemskem so obiskali
več organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem v Afriki.

Obiskali so tudi Haag, kjer so
si ogledali Palačo miru, prijazno pa so jih sprejeli na slovenski ambasadi. Mladi Gorenjci so pripravili tudi multikulturni večer, kjer so predstavili Slovenijo, še posebej
Radovljico. Predvajali so kratek dokumentarni film, ki so
ga posneli v okviru študijskega krožka, skuhali so žgance
z zeljem in ponudili potico, ki
so jo prinesli od doma, ter domačo Gorenjkino čokolado.
Izvajanje projekta v okviru evropskega programa Mladi v
akciji, ki denarno podpira tovrstne izmenjave, je obiskala
tudi predstavnica nizozemske nacionalne agencije.
Mladi so spletni nove vezi in
se že pripravljajo na poletje,
ko bodo novi nizozemski
prijatelji obiskali Slovenijo.

Podobno, kot v drugih je
tudi v radovljiški občini
medvrstniško nasilje vedno
bolj pereč problem, poudarja psihologinja Špela Reš iz
zavoda Papilot, vodja projekta Hej, poglej naprej.
"Otrokom v obdobju odraščanja primanjkuje pozitivnih vzorov in spodbud iz
socialnega okolja, nasilno
vedenje pa postaja orodje
za reševanje vseh vrst konfliktnih situacij. Z omenjenim projektom skušamo
vplivati na razvoj socialnih
spretnosti mladostnikov,
predvsem pa želimo mlade
opremiti z veščinami in
znanji, ki bodo pripomogla
k ustreznemu soočanju s
problemi in konfliktnimi
situacijami."
Mladostnikom iz različnih
koncev Gorenjske, tudi iz
radovljiške občine, so zato
omogočili brezplačne treninge socialnih veščin, kvalitetno preživljanje prostega
časa in družabništvo. Srečevali so se v majhnih skupinah ter v prijetni, sproščeni
atmosferi spoznavali drug
drugega, predvsem pa sebe,
svoje sposobnosti, svoja šibka in močna področja. V nadaljevanju so izpostavili

moč komunikacije. Udeleženci so, preko izkušnje na
lastni koži, postavili meje
jasne komunikacije, spoznali pomen povratnih informacij in razmišljali o pomenu komunikacije kot
sredstvu reševanja konfliktov. "Konflikti so vedno pogostejša vsebina vsakdana,
zato smo tej temi namenili
posebno pozornost. S tehniko igre vlog so mladi udeleženci osvojili metodo postopnega, strateškega pristopa k reševanju problema
ali konflikta. V kombinaciji
z dobro voljo in motivacijo
so bile delavnice socialnih
veščin tudi prijetno druženje, izmenjava izkušenj ter
navezovanje novih poznanstev in prijateljstev," poudarja Reševa.
Projekt Hej, poglej naprej
se bo v občini Radovljica izvajal do konca decembra
2008. Še vedno so v njem
dobrodošli vsi mladostniki
do 21. leta starosti, ki želijo
izboljšati odnose s prijatelji
in vrstniki, tisti, ki potrebujejo razbremenitev, pomoč
pri konstruktivnem načrtovanju prostega časa, in tisti,
ki uživajo v kvalitetnem
druženju. Vse informacije
lahko dobite pri vodji projekta Špeli Reš.

Na eni od delavnic je nastala tudi tale fotografija.

TRGOVINA Z METRSKIM BLAGOM

Alpska 37, Lesce,
tel.: 04/531-87-57

Špela Flis: "Na Nizozemski sem spoznala veliko novih
ljudi, s katerimi nameravam ohraniti stike. Všeč mi je bil
hostel "Stay Okay" in dogajanje v njem. Tudi delavnice so
bile zanimive, naredili smo veliko dobrega in se ob tem
zelo zabavali. Zame je bilo vse drugače, že samo to, da
sem bila tam brez skrbi. Drugačna je okolica in način
življenja. Dežela mi je bila zelo všeč, ljudje so zelo odprti,
komunikativni in zanimivi."

Manca Luznar: "Nizozemska je zelo lepa. Všeč so mi bile
stavbe, majhne hiške rdeče barve, vse je zelo čisto.
Presenetilo me je, da se tako veliko ljudi vozi s kolesi.
Tudi diskače imajo dobre, dobra glasba, veliko ljudi, ki so
zelo družabni. Zanimivi so Coffee shopi. Ljudje so drugačni,
druga kultura, marihuana je dovoljena, ljudje so bolj
pomirjeni, imajo manj problemov. Na splošno so vsi
prijazni in vsi znajo angleško."

Karis d.o.o., Gorenjska cesta 33c, Radovljica

Nudimo vam pestro izbiro:
❖ bombažev ❖ viskoze ❖ lanu ❖ jerseyja
❖ blaga za svečane priložnosti
❖ Poleg naštetega vas čaka velika izbira
podlog, zadrg, sukancev, gumbov
in ostale pozamenterije.

Delovni čas od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 12.00

