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Evropski teden mobilnosti In· vendar se imava lepo 
MOJCA l.oGAR 

profesorica geografije 
in zgodovine 

Minil je še en teden Evrop• 
ske mobilnosti, kjer pred
vsem javne ustanove po 
vsej Evropi spodbujajo lju
di k večji uporabi trajno
stne mobilnosti - hoje, ko
lesa in javnega prometa. 
Vsi skupaj spodbujajo pre
bivalce k zmanjšanju upo
rabe različnih vozil na fo
silna goriva. Skupni s logan 
»care.iclirnate« naj bi pome
nil skrbimo za planeL Seve- · 
da so se tudi gorenjske obči
ne prikljuale temu sloganu 
in prav v tem tednu so izved, 
li številne akcije, bistvo pa 
je spreminjanje navad lez 
celo leto. Torej nas preko 

plakatov, promocijskih fi!. 
mov in vsega drugega spod
bujajo, da se je peljati z av
tol!usom ali vlakom tudi za. 
bavno, lahko klepetamo, be
remo, delamo z računalni
kom, kartamo, spimo. če 
gremo po opravkih peš, s 
kolesom, skirojem, skrbimo 
za telesno in tudi za dušev
no zdravje. Smo na svežem 
zraku, se sprostimo, opra
vimo en del dnevne potre
be po gibanju. Same pozitiv
ne spodbude, v praksi pa se 
Slovenci še vedno po dnev
nih opravkih najpogosteje 
vozimo z avtom in v avtu je 
najpogosteje ena sama ose
ba. Sorodnica je opravljala 
prakso na Danskem. Tam 
se vsi v vsakem-vremenu vo
zijo s kolesom. Taka je pra
ksa in nihče ni roden. Kadar 
sneži, najprej olistijo kole
sarske poti in pločnike, po
tem cestišla za avtomobi
le. Tako se je tudi ona sredi 

Smo n a svežem zraku, 
se sprostimo, opravimo 

en del dnevne potrebe po 

gibanju. 

zime 10 km v službo in na
zaj vozila s kolesom. Ko se 
je vrnila domov, na to ni niti 
pomishla. Tako kot se obna
ša večina, tako se tudi posa
meznik. Kdo pa odloca o ve
denju večine? Navade težko 
spreminjamo, pravzaprav 
jih še najlaže z neko prisilo, 

Art terapija 
MAJA BERTON CELJ 

raznolikost 
in vkijulevanje 

V sredo dopoldan je bilo 
na prireditveni ploščadi Tr
žnice Medvode ustvarjalno. 
Oblina Medvode je v okvi
ru Evropskega tedna mobil
nosti k sodelovanju povabi
la tudi Društvo Barka, v kate
ro so vključene osebe zmot
n jami v duševnem razvoju. 
So del skupnosti in se sko
zi celo leto vkljurojejo v raz
lične alctivnosti. Tokrat soli
kovno delavnico, ki' jo imajo 
enkrat na teden v prostorih 
Varstveno-delovnega centra 
v Zbiljah, za nekaj ur preseli-· 
li na prosto. Dogodek so po
imenovali Izključno vklju
čeni. 

Društvo Barka je vodilni 
partner projekta Art terapi
ja. Začel se je oktobra 2020 

in-bo potekal do maja pri
hodnje leto, izvaja se v okvi
ru LAS za mesto in vas. Gre 
za umetnost sodelovanja 
ranljivih skupin ljudi. Po
leg uporabnikov Barke se 
likovnih delavnic udeležu
jejo tudi stanovalci DEOS 
Centra starejših Medvode, 
torej starostniki, in učen
ci Vzgojno-izobraževalnega 

kot je davek, draginja, zdrav
je. Nad vsem tem pa kralju
je udobje in status. Vsi tisti, 
ki se prevažamo na trajno
stni naan, smo v oceh oko
lice in večine ljudi še vedno 
malo rodni. Največkrat po
mišljajo, ali je malo trčen, 
morda nima izpita, so mu 
ga vzeli ali si celo ne more 
privošati avta. Vendar oko
liščine delajo v prid trajno
stni mobilnosti. Največ bo 
pripomogla cena goriva ali 
kakšen davek. Vožnja z leta
lom danes sploh ni več tako 
udobna, kot je bila. Lahko 
vam prestavijo let za dan ali 
dva prej ali kasneje, pogoste
je izgubijo prtljago, ker pov
sod na letališah primanjku
je zaposlenih. Tako se ljud
je pogosteje odločajo za po· 
tovanje z avtom, vlakom, ko
lesariti vsaj na dopustu pa je 
vedno bolj popularno. Tako 
tudi posamezniki nismo več 
tako zelo čudni. Danes si 
lahko izposodite kolo deni
mo Škofji Loki in se z njim 
peljete do Radovljice. Tam 
ga pustite na enem od jav
nih mest in se domov pelje
te z vlakom ali avtobusom. 
Tako se lahko vozite po celi 
Gorenjski, ni vam treba niti 
kolesa spravljati na vlak. če 
ste u pokojenci, imate brez
plačno vozovnico. Na tak na
an si lahko izposodite tudi 
električn9 kolo, rikšo, s ka
tero prepeljete kakšno večjo 
stvar. Sploh ni tako napak, 
poskusite kdaj. 

zavoda Frana Milanskega 
Smlednik. Cilji projekta so 
spodbujanje alctivnega ži
vljenjskega sloga skozi ino
vativen umetniški program 
in javne dogodke, spodbuja
nje medgeneracijskega so
delovanja in aktivnega stara
nja skozi kreativne dejavno
sti za različne ranljive skupi
ne ter dvig kakovosti življe
nja ranljivih skupin s terapi
jo z umetnostjo. 

V Društvu Barka poja
snjujejo, da so mednarodna 
praksa in raziskave pokaza
le, da pomol z umetnostjo 
pri osebah z motnjo v dušev
nem razvoju preprečuje an
ksioznost, povečuje socialno 
vključenost (če je dejavnost 

· skupinska kot v tem prime
ru), osebi daje obfutek pri
padnosti, preprečuje obču
tek osamljenosti, spodbu
ja domišljijo in kreativnost 
ter vpliva na razvoj oziroma 
vzdrževanje finomotorič

nih sposobnosti. »Na Evrop
skem tednu mobilnosti smo 
že sodelovali, letos pa prvič 
z likovnimi delavnicami. S 
projektom Art terapija smo 

JAN EZ LOGAR 

zakonski in 
družinski terapevt 

Vsak zakonski-danes bolj 
moderno rečeno partner
ski - odnos ima svojo dina
miko. Vsak par si izoblikuje 
svoje navade, svoje namige, 
malenkosti, ki jih poznata le 
onadva, posamezni predme
ti, ponavljajoči dogodki jima 
lahko povzročijo veliko spo
minov, za katere vesta le ona 
dva. Vse to postaja nekako 
njuna nevidna mreža pove
zanosti. Naj bodo ti spomi
ni prijetni ali neprijetni, so 
njuni, ki so ju izoblikovali v 
to, kar s ta. Normalno je, da 
se v desetletjih skupnega bi
vanja navadimo na običaje, 

medgeneracijsko sodelova
nje postavili na višjo raven. 
Vkljuali smo osebe z mot
njami v duševnem razvoju . 
Uamo se drug od drugega 
in spoznavamo, da imamo 
prav v~i talente. Na likov
nih delavnicah se udeležen
ci sprostijo, napredu jejo v 
razvoju, dovolijo si tudi eks
perimentirati, s topiti iz cone 
udobja ... Še posebno so po
nosni, ko svoja dela lahko 
pokažejo širši javnosti, kot je 
to danes. ~elo radi hodijo na 
delavnice. Skratka, projekt 
ima same pozitivne uan
ke,« je povedala Vivija Ko
lar, koordinatorka delavnic. 

Udeleženci ustvarjajo pod 
vodstvom uveljavljenih aka
demskih slikark Andreje Er
žen in Renate Grmovšek. 
»Projekt je dobro zasnovan 
_in povezuje tri razli01e sku
pine. Rada sodelujem z nji
mi. Pocasi se priključuje
jo tudi tisti, ki so na začet
ku samo opazovali. Nastaja
jo zelo zanimive stvari. Vsak 
ima svoj pristop in izraz. 
Med seboj se lepo sprejema
jo, je pa med ustvarjanjem 

dejanja, poteze drugega, 
leprav tega ne odobravamo. 
Zdi se, da je zakonski odnos 
včasih tudi malo začinjen z 
trgovsko žilico. Ti meni, jaz 
tebi. če se o tem dogovorita 
in če spoštujeta dogovor, to 
lahko precej omili takšne in 
drugačne posebnosti, ki jih 
v zakon prinašamo kot po
samezniki. Kljub svojskosti 
vsakega zakonskega odrlosa 
so neke splošne znaalnosti. 
Npr. zakonsko zadovoljstvo 
je daleč največje v začetku 
bivanja, nato strmo pade, po 
približno 40 letih skupnega 
življenja pa spet malo nara
ste - vendar ne zaradi res
ničnega zakonskega zado
voljstva, temveč zaradi stra
hu pred starostjo, samoto in 
smrtjo. Takrat smo oatno 
pripravljeni precej vel po
trpeti. 

Nekako še razumemo, 
da nam na začetku zako
na zmanjkuje časa drug za 
drugega. Otroci, stanova
nje in finance, služba. Ne
logično pa je, da nimamo 
lasa biti skupaj v tretjem ži
vljenjskem obdobju. Bolj 
pravilno je, če zapišemo, da 
je res čudno, zakaj nocemo 
biti skupaj. če kdaj, ima
mo po tem, ko odidejo ot
roci od doma in ko odplača
mo kredite, več lasa zase, za 
svoje hobije in predvsem za 
partnerstvo. Mnogi pripo
vedujejo, kako jih je strah 
iti v pokoj, ker bodo potem 
vsak dan, cel dan in celo noc 

skupaj. Dejstvo je, da se tak
rat ustvarja med zakoncema 
novo ravnotežje, hkrati pa je 
tudi resnica, da se takrat po
kaže, v kakšnem stanju je 
njun zakonski odnos. 

Vsak par ima svojo in 

edinstveno din amiko. 

To je lahko najin nov zale
te k. Najprej se morava odlo
čiti, da se bova imela lepo. In 
to vse petke, ki nama šeosta
·jajo. Kljub razlikam. Kaj po
četi v skupnem lasu? Začni
mo pri enostavnih korakih. 
Začnimo izpolnjevati že
lje drug drugemu. Jaz toč
no vem, kaj je všeč mojemu 
možu. Zjutraj ga preseneti
mo: »Dragi moj mož, danes 
bom samo zate spekla po
hančke« ali »Moja žena, po 
zajtrku te bom odpeljal na 
kavovCelovec«. Nadalje. Ker 
imava dovolj časa, se lahko 
na novo dogovoriva za dru
gačno razdelitev del v stano
vanju in gospodinjstvu. Do
govoriva se, da bova dopusti
la drug drugemu učenje. Ne 
vztrajajmo pri svojem prav 
za vsako ceno. če imam jaz 
prav in ostajava oddaljena 
vsak na svojem koncu hiše, 
to nlma nikakršnega smis
la. ·Naj bo dovolj merjenja 
moli, kdo je bolj pomemben 
in bolj pameten. V ljubezni 
je to neumnost. Zabiiva že 
enkrat končno drug drugega 
spoznavati v najinih dušah. 

Likovne delavnice za ranljive skupine so odprli javnosti. 
Potekale so v s redišču Medvod. , foto: Maj, luton«Q 

~sak v svojem svetu,« je de
jala Andreja Eržen. Mimoi
doči so poglede usmerjali na 
slikarska platna. Izbor moti
vov je bil zelo različen. »Na
staja močvirje s hišo. Slikam 
za brata in mami, ki bo imela 
kmalu rojstni dai;i. Slikanje 
mi je všeč, me sprosti, pono
sen sem na vse svoje izdel
ke,« je pojasnil Rok Dokl. 
Rok Drobne je izbral temo, 
ki je bila že na prvi pogled 
vezana na trajnostno mo
bilnost. Slikal je vlak, s kate
rim se rad tudi vozi. S svo
jim napredkom je zadovo
ljen. Slikanje ima zelo rad. 

Oba prihajata iz Društva 
Barka. Maruša pa je učen
ka VIZ Frana Milanskega 
Smlednik. Slikala je čebe

lo. »Danes prvič sodelujem 
v tem projektu. Vesela sem 
nasvetov, ker je potem tudi 
slika lepša. Vedno sem rada 
risala, slikala. Je zelo spro
ščujoce,« je povedala. 

V Društvu Barka poudar
jajo, da je vključenost.v druž
bo osnovna llovekova pravi
ca in potreba, ki jo rotimo 
vsi. In vključenost se uresni
roje tudi skozi projekte, kot 
je umetnost sodelovanja 
ranljivih skupin ljudi. 


