
 

DRUŽINSKA AKADEMIJA – ACADEMIA  FAMILIARUM 

Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti z elementi pedagogike skupnosti  

 
 
 
 

vabi na 

2. SREČANJE IN DRUŽENJE 
v sezoni 2016/2017 

 
v soboto, 11. februar 2017, od 9. do 11.30 ure 
v Krekovi dvorani v Selcih (župnišče Selca). 

 

PREDAVANJE: KAKO Z OTROKOM 
SPREGOVORITI O SPOLNOSTI? 

 
Predavateljica: Katarina Nzobandora in Klara Križaj 

ZAVOD ŽIV!M 

 

 
Se tudi vi znajdete v zagati, ko otroci 
začno tematiko o spolnosti, pa najsi 
bo to pri petih ali petnajstih letih? 
Živimo v svetu, ki o spolnosti govori 
veliko, hkrati pa ima vedno več ljudi 
izkrivljeno podobo o spolnih odnosih 
in o spolnosti nasploh. Vsi smo 
spolna bitja in spolnost nas privlači. 
Kako torej z otrokom spregovoriti o 
tej tako pomembni temi? 
 
 

 
 
PROGRAM: 
8.45 – zbiranje 
9.00 – predavanje 
10.30 – odmor 
11.00 – pogovor 

 

PO PREDHODNI PRIJAVI ZAGOTOVLJENO VARSTVO OTROK. 
info@druzinska-akademija.si 
www.druzinska-akademija.si 

 

 

 

mailto:info@druzinska-akademija.si
http://www.druzinska-akademija.si/


Predavateljici ZAVOD ŽIV!M: 

Katarina Nzobandora, žena in mama treh otrok ter enega angelčka, 
po izobrazbi učiteljica, se je pred petimi leti začela ukvarjati s 
področjem splava in žalovanja, s pomočjo staršem, ki se srečujejo z 
izgubo otroka. Ob spoznanju, da se v naši družbi o žalovanju ne govori 
veliko, da mnogi starši čutijo kot da v tem hitrem tempu, kjer je 
pomembna le mladost, kariera, zunanja lepota in zdravje, skoraj 
nimajo pravice žalovati, se je predala novemu poslanstvu. Ker se 
življenje, tako njegov nastanek kot konec nujno veže tudi na spolnost, 
se je začela izobraževati tudi o pomenu moškosti, ženskosti, telesa, 
spolnosti, kot tudi o kontracepciji in naravnemu načrtovanju družine. 
Svoje znanje deli z drugimi in zato v Zavodu ŽIV!M deluje ne le kot 
direktorica ampak tudi kot predavateljica. 

Klara Križaj, mladoporočenka, absolventka arhitekture, ki že od 
najstniških let svoj prosti čas posveča animatorstvu, organiziranju 
dogodkov z dobro tematiko in zanimivimi gosti ter podpori prijateljev 
in znancev ob življenjskih preizkušnjah. Ob spoznanju, da se mnogi 
mladi ranijo na področju spolnosti, kar močno vpliva na vsa ostala 
področja, sledi svojemu poslanstvu, pri katerem želi že pri otrocih in 
naprej pri najstnikih predajati pomen ženskosti, moškosti in spolnosti, 
kar vpliva na celostni razvoj osebnosti.  

 
 
3. SREČANJE pripravlja VRTEC SONČNI ŽAREK v sodelovanju        

z  Družinsko akademijo 

petek, 31. marec 2017, ob 19.30  
v Jurjevi dvorani v Stari Loki 

Večerja v soju sončnega žarka z gosti 
… ker so trenutki, ko z bližnjimi v našem življenju gradimo odnose, 
najdragocenejši. Pustimo se pobožati soju sončnega žarka in preživimo en 
večer skupaj ob večerji, glasbi in… skritem presenečenju. 

Potrebna je predhodna prijava. 
Več na http://www.soncnizarek.si/ 

 

 

4. SREČANJE 

sreda, 17. maj 2017, ob 20.00 

v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki 

Okrogla miza: Kakšno šolo potrebujemo? 

Naši otroci preživijo dobršen del dneva izven družinskega okolja, zato še 
zdaleč ni vseeno v kakšno okolje pošiljamo naše otroke. Pogosto v šolah, ki 
jih obiskujejo, občutimo praznino pri vzgoji za skupnost in pristne 
medčloveške odnose. Danes je žal premnogokrat za starše bolj 
pomembno vprašanje izobrazbe kot pa vzgoje, bolj kaj vse naj otrok zna 
kot pa v kakšnih odnosih naj odrašča in katere vrednote naj nese s seboj v 
življenje.  Je možno tudi kako drugače? 

 
 
 

Dogodki so brezplačni. Zaželeni prispevek za pokritje stroškov je 10 EUR na 
družino za eno srečanje. 

 

Prosimo, da otroke, ki jih boste na sobotna srečanja pripeljali v varstvo, 
predhodno prijavite na tel. 031 330 436 (Andreja Megušar). 

 

http://www.soncnizarek.si/

