KAKŠNIH JESENIC SI ŽELIM?
Spoštovani!
Odprtje razstave Kakšnih Jesenic si želim? in okrogla miza na isto temo – dvorana Kolpern na Stari Savi, 10. maja
2018 ob 11. uri – bosta zanimiv in koristen dogodek.
V evropskem projektu Time for tea je nosilec projekta Momentum world iz Londona zaupal izvajanje za Slovenijo
Društvu Jasa. Jasa ga je prilagodila naši stvarnosti in ga izvaja pod nazivom Kakšno domovino si želim (v nekaterih
primerih pod krajevnim nazivom).
Namen projekta: Otroke in mladostnike spodbujati h kritičnemu preizpraševanju stvarnosti in jim pomagati, da
se razvijejo v tvorne (aktivne) državljane; odločevalce na državni in lokalni ravni pa spomniti, da si občasno
vzamejo »čas za čaj« z »navadnimi« državljani in se neposredno seznanijo z njihovim doživljanjem stvarnosti.
Izvajanje: Učenci in dijaki jeseniških osnovnih in srednjih šol so brali družbeno-kritične odlomke iz knjig Jasine
zbirke Onežimo svet. Ob poglobljenem branju so premišljali o naši stvarnosti in izražali občutke z besednimi in
likovnimi prispevki. Vsem, ki so se odzivali na prebrano, je jeseniško podjetje Enos zagotovilo brezplačno
dragoceno knjigo iz zbirke Onežimo svet. Z razstavo bodo organizatorji (Društvo Jasa, Občina Jesenice in
Gornjesavski muzej Jesenice) predstavili stvaritve otrok javnosti.
Doživetja in sporočila bodočih odraslih je društvo Jasa strnilo v Deset dramilnih zapovedi in jih bo izročila prvemu
odločevalcu v občini Jesenice, županu Tomažu Tomu Mencingerju.
Ob otvoritvi razstave smo pripravili tudi okroglo mizo na temo ''Kakšnih Jesenic si želim?''. V razpravi bodo
sodelovali predsednica Jase mag. filozofije Mateja Jamnik, predavateljica na Gimnaziji Jesenice univ. dipl. soc.
Milena Gerbec in župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger. O motivih za obdaritev učencev in dijakov bo
spregovoril direktor Enosa Andrej Stušek, z dramskim in glasbenim nastopom pa bodo razpravo popestrili dijaki
Gimnazije Jesenice in učenci Glasbene šole Jesenice.
Smisel akcije Kakšnih Jesenic si želim? dodatno pojasnjuje predsednica Jase mag. Mateja Jamnik: »V stanju, ko so
vse igre preigrane, a stvarnost postaja za številne neznosna, je treba iskati nove načine preobrazbe človeka in
družbene skupnosti. Udeležba vseh državljanov v javnem življenju je neka možnost. Za tvorno državljanstvo pa se
je treba začeti pripravljati že v otroštvu. Prava knjiga poraja v mladem bralcu potrebo po opazovanju vsega, kar
ga obdaja, po sodelovanju v življenju. Ta proces učlovečevanja lahko postane trajen, s tem pa je zagotovljeno
oblikovanje celovite osebnosti. Tudi v tej akciji smo prišli do nekaterih novih spoznanj – zahvaljujoč branju in
razpravam z mentorji, so nekateri mladostniki odkrili lastne talente, prej neznana jim hotenja ... Njihove stvaritve
kažejo, da postajajo nemirna vest odraslih, posebej tistih, ki močneje vplivajo na naš vsakdanjik. To, kar imamo
danes na Jesenicah, bomo na jesen pripravili v poslopju parlamenta in v številnih krajih. Verjamem, da bomo že
po ogledu te razstave odrasli nekoliko drugače razumeli bistvo življenja; upam, da je na ta način možno zasejati
seme upanja.«
Spoštovani! Bodite, prosimo, priča izražanju skrbi in osvetljevanju kažipoti za pravo stran življenja; razširjajte
deset dramilnih zapovedi, ki jih bomo predstavili na dogodku – ustvarila so jih čista srce bodočih odraslih.

za Gornjesavski muzej Jesenice
Irena Lačen Benedičič l.r.

za Občino Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

za Društvo Jasa
mag. Mateja Jamnik l.r.

