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Sporočilo za javnost

Ob koncu lanskega Socialnega tedna smo oblikovali programski dokument oziroma pobudo 
»5 x 5 ukrepov za boljšo državo«, s katerim smo predstavili pet področij, za katera menimo, da 
potrebuje Slovenija napredek: identiteta, družina, kariera, zdravje in solidarnost. Letošnji 
Socialni teden, v svoji že deveti ponovitvi, temelji na odločitvi, da med temi petimi področji še 
posebej izpostavimo kariero, ki pa smo jo zajeli nekoliko širše skozi delo, ki je temelj 
človekovega dostojanstva.

Menimo, da mora biti, ne glede na hitre spremembe na področju dela, ki smo jim priča, človek 
vedno postavljen v ospredje. Delo, ki človeku ne pomaga bolj polno zaživeti svojega 
dostojanstva, je treba postaviti pod vprašaj. V državi moramo stopiti skupaj, da ustvarimo 
trajnostno ekonomsko okolje in omogočimo znanju, da se pretaka.

Socialni teden bomo letos začeli v četrtek, 28. septembra 2017, ob 19.00 v Galeriji Družina na 
Krekovem trgu 1 v Ljubljani z uvodnim dogodkom, ki ga pripravljamo skupaj z založbo Družina, na 
katerem bomo premierno prikazali dokumentarni film Samo začeti je treba o življenju in delu dr. 
Janeza Evangelista Kreka. Ogledu filma bo sledil krajši pogovor z avtorji filma in nekaterimi 
sodelujočimi, ki so v filmu predstavili svoja mnenja.

Socialni teden je organiziran v obliki številnih avtonomnih dogodkov po celotni državi in tudi v 
zamejstvu in tako še vedno sledi konceptom, ki smo jih postavili leta 2009, ko smo se prvič predstavili 
širši javnosti. V okviru letošnjega Socialnega tedna bodo posamezniki in organizacije civilne družbe 
izvedli preko 30 dogodkov – predavanj, posvetovanj, delavnic, pogovorov in drugih srečanj. Socialni 
teden spremljajo tudi vzporedne aktivnosti, ki razširjajo in bogatijo njegovo podobo in vsebino. 
Grafično podobo Socialnega tedna oblikujemo na podlagi fotografij, ki jih zberemo preko 
foto-natečaja. Vsem, ki želijo in so pripravljeni ubesediti svoj pogled na obravnavano tematiko 
Socialnega tedna, ponudimo prostor na blogu Socialnega tedna.

Letošnji Socialni teden se prepleta tudi z obletnico smrti dr. Janeza Evangelista Kreka. Če bomo v 
četrtek, 28. septembra 2017, začeli s premiero dokumentarnega filma, ki je posvečen temu velikemu 
Slovencu, bomo Socialni teden zaključili s slavnostno akademijo na predvečer 100. obletnice njegove 
smrti, ki bo soboto, 7. oktobra 2017, ob 18.00 na športnem igrišču pred podružnično šolo v Selcah. 
Akademijo pripravljamo v sodelovanju z domačim Kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek. 
Tradicionalen dogodek po končanem Socialnem tednu je postal tudi simpozij v Državnem svetu, ki bo 
v petek, 27. oktobra 2017, naslovili pa smo ga »Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela – 
priložnosti mladih v Industriji 4.0«.


