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Kampanja Nisi okej? Povej naprej. zeli zmanjsati stigmatizacijo na podrocju dusevnega zdravja ter
izboljsati poznavanje in razumevanje tezav. Ambasador je tudi Gorenjec Joze Petek, ki je iskreno
spregovoril o svojih tezavah, iskanju pomoci .in okrevanju.
URSA PETERNEL

Ljubljana - »Strogi starsi in
uporniska dusa ne sodijo
skupaj. Visoka pricakovanja so pripeljala do tega, da
sem nasel napacno druzbo,
posledicno pa se je moj odnos z druzino drasticno poslabsal. Vse skupaj je privedlo do hude depresije, kasneje pa se je sprevrglo v anoreksijo. V pol leta sem izgubil
trideset kilogramov, situacija pa se je samo slabsala. Po
neuspelem poskusu samomora se je odnos domacih
popolnoma spremenil. S pomocjo starsev, partnerke in
profesionalne pomoci pa mi
je uspelo premagati svoje tezave.«
To je zgodba dvajsetletnega Jozeta Petka z Jesenic,
enega od iskrenih in pogumnih ambasadorjev nacionalne kampanje Nisi okej? Povej naprej. Kampanja poteka pod okriljem NIJZ, pred

Joze: »Okej je, ce nisi okej
... Res polagam na srce,
brez sramu in pogumno
poiscite strokovno
pomoc. Nie ni narobe, ce .
je kaj narobe ...«

dnevi pa so jo predstavili na
spletnem pogovoru, ki sta ga
pripravila STA in NIJZ.
Namen kampanje je, kot
je povedala njena vodja Nusa
Crnkovic z NIJZ, zmanjsati

terapije. Odlocitev za to ne
· pomeni, da smo sibki, temvec nasprotno, da smo do•
volj pogumni; da izberemo
to pot, ki nam lahko olajsa
ali celo resi zivljenje.«

Toni Mezan je na Bledu predstavil knjigo o
svojem zivljenju.
JANE Z KUHAR

................ .......
Bled - V novem Medgeneracijskem centru Vezenine
Bled, kjer domuje tudi blejska lmjiznica, je Toni Mefan poskrbel za cudovit li-

lokalni politik je predstavil
nastajanje knjige in stevilne zgodbe iz svojega zivljenja. Na predstavitvi knjiznega prvenca so se mu pridruzili tudi Sustarji in Tonijev
idol iz otroskih let Andrej Si-

Odprt pogovor in
podpora

Joze Petek, ambasador kampanje Nisi okej? Povej naprej.

stigmo dusevnega zdravja je rnislil, da je depresija del
in spodbuditi k iskanju po- odrascanja, a se je vse skumoci, tako formalne kot ne- paj samo stopnjevalo. »Nasa
formalne, kot so prijatelji in druzina je zelo konservativdruzina. Kampanjajename- na in dusevno zdravje je bilo
njena predvsem studentom . tabu tema. Veljalo je, dace
in rnlajsim odraslim, saj so imas dusevne motnje, si za
zadnje raziskave pokazale, vpsihiatricno bolnisnico ... «
da je ravno ta skupina v zad- Svoje tezave je dolgo zanikal,
njem obdobju, zaznamova- dokler ni bilo skoraj prepoznem tudi pandemijo, po- no, prislo je do popolne otorocala o najvisjih stopnjah pelosti in poskusa samomora, ki ga je preprecila mama.
dusevnih stisk.
Takrat so se vsi skupaj zavedeli, da morajo poiskaMislil, da je depresija del
ti strokovno pomoc, in poodrascanja
casi se je zacel proces okrePri Jozetu so se tezave za- vanja. Kot priznava Joze, so
cele ob koncu osnovne sole. na tej poti vzponi in padci, a
Pocutil se je drugacnega od stanje se mu je izboljsalo in
vrstnikov, bil je zadrzan in s terapijarni je zakljucil, psitih. Iskanje sebe je prines- hiatra poklice le obcasno, ko
lo eksperimentiranje z dro- se znajde v stiski. Pri tern pa
gami in tezave doma, ves
mu je v velikansko podporo
fas pa je upal, da bo v gim- tudi dekle.
naziji drugace. A zal ni bilo.
»Zal mi je, da se ni»Snov se je nabirala, testi so sem prej zavedal, da iskapostajali tezki, sosolci ne- nje profesionalne pornosramnejsi, moj interes pa se a ni sramotno, da clovek ni
je zmanjseval ... « Kot pravi, nor, ceprav redno hodi ria

s

In kaj bi svetoval starsem,
kako naj pomagajo svojemu
otroku,cesetaznajdevdusevni stiski? Obveznomu je treba
prisluhniti, treba je biti odprt,
depresija ni enaka lenobi. Otroka je strah, da ga bodo starsi
obsojali, zato sta nujna odprt
pogovor in podpora, poudarja
Joze, ki bo oktobra zacel studirati medicino.
Kot se dodaja, mu je <lanes
precej lazje govoriti o svoji poti, ob tern pa upa, da se
bodo tudi diugi rnladi s podobnimi tezavarni lahko poistovetili z njim in na osnovi
njegove izkusnje tudi sami
poiskali pomoc.
Tudi vodja kampanje
Nusa Crnkovic ob tern poudarja, da so vcasih stiske
tako mocne, da enostavno
potrebujemo strokovno porno/:. »Tonarekujenasetelo,
tone pomeni, da smo sibki, «
dodaja.
· Se vec iskrenih osebnih
zgodb, tudi · Brigite Langerholc Zager, Dese Muck
in Aljose Bagole, in veliko
kljucnih informacij o tern,
kako pomagati sebi in drugim, je na voljo na spletni
strani projekta Nisi okej? Povej naprej.

Obiskovalci so z zanimanjem _prisluhnili predstavitvi nove
knjige Carodej Toni. i Foto: Ale! Ko!ir

terarni vecer s predstavitvijo knjige Caiodej Toni. Ste- .
vilne zabavne zgodbe iz njegovih raznovrstnih dejavnosti so nasmejale prisotne na
odlicno obiskanem dogodku. Obiskovalci so bili navduseni nad .bogatim programom, izvirno humorno predstavitvijo in pestrim
zivljenjem avtorja. Blejski
fijakar, carodej, pooblascenec upravne enote za sklepanje zakonskih . z:;ez ter

frer. Toni Mezan je kot pravi carodej med drugim poskrbel tudi za kancek carobnega vzdusja, saj je pred zacudenirni gledalci v hipu odcaral plastenko, polno pijace. Kljub temu je bilo na zakuski po predstavitvi vsega
dovolj, hrane in pijace.
Zase pravi, da ni pisatelj,
ampakle pisec svoje fivljenjske zgodbe. Kljub temu je ze
napovedal novoknjizno delo
z naslovom Vaski posebnez.

·Nadarjeni mladi bobnarji vJedru
V medvoskem Klubu Jedro so po dveh letih znova navdusili nadarjeni ucenci glasbene sole priznanega
bobnarja Klemena Marklja.
·
SAMO LESJAK

Medvode- Klemen Markelj,
ki se je glasbeno izobrazeval
tudi V Los Angelesu, ze dolga
leta uspesno vodi solo bobnov v Skofji Loki, kjer pou:
cuje nadarjene glasbenike
vseh generacij, pripravlja
pa tudi delavnice za ljudi s
posebnimi potrebarni, vodi
programe bobnov za osnovne in srednje sole, poletne
delavnice ...
Na tokratnem sklepnem
koncertu se je na odru Kluba Jedro predstavilo dvajset
ucencev z rokovsko obarvanim repertoarjem skladb legendarnih izvajalcev. Pisani druscini navdusenih bobnarjevsejenaodru pridruzila

.

.

.

.

.

.

Bobnarji so zasedli oder medvoskega Kluba·J~ro.

sprernljevalna skupina izkusenih glasbenikov: Sandi
Zevart, Nejc Vidmar, Sergej

.
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Skofljanec in Andrej Jelicic.
Na svoj racun so tako prisli
vsi ljubitelji pravih udarnih

ritrnov, nastopajoci pa so oh
koncu poleg zasluzenega
aplavza prejeli tudi diplome.

Na predstavitvi knji~nega prvenca so se mu pridruzili tudi
sustarji.

