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Sporočilo za javnost 
Med 11. in 20. novembrom 2021 bo v Sloveniji pod naslovom Onkraj našega sveta potekal 13. 

Socialni teden. Krovna tema množice dogodkov, ki se bo v tem času zvrstila, bo dialog kot sredstvo 

za preseganje družbenih delitev. 

V različnih delih Slovenije, predvsem pa na digitalnih platformah, se bo tako letos zvrstilo 15 različnih 

dogodkov. Prirejajo jih različni subjekti civilne družbe, povečini lokalnega značaja, vse skupaj pa 

koordinira Socialna akademija, civilnodružbena organizacija s sedežem v Ljubljani, pod okriljem 

katere Socialni teden poteka že vse od leta 2009, ko so izvedli prvega. 

V poslanici so med drugim zapisali: 

Vas je v zadnjem času kdaj prizadelo mnenje, nasprotno vašemu? Se vam je že 

zgodilo, da niste želeli začeti pogovora o temi, ki razdvaja? 

Z razvojem informacijske tehnologije so delitve dobile prostor, ki ga doslej še niso 

imele. Na svetovnem spletu smo vedno bolj napadalni, stališča pa izražamo bolj 

grobo, kot to delamo v živih stikih. 

Vedno bolj tudi izbiramo ljudi. Tiste, ki so nam po godu, sprejemamo. Tiste, ki se 

nam zdijo neprijetni ali nas ranijo, pa odstranjujemo iz svojih življenj. 

Tema letošnjega Socialnega tedna je bila izbrana po navdihu iz bralnih klubov Vsi smo bratje, ki so v 

preteklem šolskem letu potekali prvi v novembru in decembru, drugi pa od januarja do aprila. Obe 

večtedenski dogajanji, ki sta potekali preko spleta, sta ob branju istoimenske okrožnice papeža 

Frančiška združevali več deset zelo raznolikih udeležencev in v časih izolacije mnogim predstavljali 

tudi pomembno okno v svet. 

Pisano ponudbo letošnjih dogodkov lahko preverite na spletni strani socialniteden.si. Dogodki bodo 

potekali ob spoštovanju določil NIJZ, ki veljajo v tem času. Kljub temu, da organizatorji poudarjajo 

pomen srečevanja v živo za družbeni dialog in krepitev civilne družbe, pa bo v letošnjem letu večina 

dogodkov potekala preko spleta. 

 

Več informacij: Janko Korošec in Matej Cepin 
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