
Spoštovani sodelavci Slovenske karitas, spoštovani mentorji in mladina - vsi, ki 
vam je mar! 

Z veseljem sem prebrala vašo publikacijo, ki predstavlja po obsežnosti, 
strokovnosti in odličnih napotkih za dejansko delo z otroki, učenci in dijaki velik 
doprinos na področju osveščanja in kvalitetnega dela z mladimi.   

Posledice globalnega segrevanja ozračja, katerega krivec smo definitivno razviti 
predeli Evrope, Amerike in Azije, se na žalost najbolj zrcalijo na nerazvitih 
področjih tretjega sveta, še posebej Afrike. Izražajo se v njihovem zdravju, ki še 
poglablja revščino in z njo povezane tegobe; od podhranjenosti, zastrupitev  z 
oporečno pitno vodo, kronično lakoto...  

Mi smo tisti, ki lahko pomagamo. Pomagamo že s tem, da odgovorno in 
smotrno ravnamo z okoljem in dobrinami, ki so nam še, hvala bogu, v dobri meri 
na razpolago. Učiti našo mladino odgovornega odnosa do okolja je ključnega 
pomena za vso svetovno populacijo, zato podpiram in pozdravljam vse 
aktivnosti na to temo.  

Vaš mednarodni projekt Živi preprosto in solidarno - v smeri podnebne 
pravičnosti, ki je vključil in povezal na tisoče mladih in starih je primer dobre 
prakse, ki bi jo lahko povzeli še mnogi drugi. Danes kot poslanka in kot 
profesorica z dolgoletno prakso v razredu, sem hvaležna za del v publikaciji, ki 
prinaša konkretna navodila za vzgojitelje, učitelje in profesorje za izvedbo 
delavnic. Ta del gradiva bo pomagal in olajšal delo vsem tistim, ki želimo 
izvajati te delavnice za osveščanje mladine in se velikokrat srečujemo s 
pomanjkanjem gradiva ali s pomanjkanjem časa, da bi gradivo za uspešne 
delavnice iskali. DVD z dokumentarnimi filmi bo omogočil, da mladi dejansko 
spoznajo stanje in življenje ljudi v ogroženih predelih Afrike, omogočil bo 
empatijo, ki je v tem primeru nujno potrebna in dobrodošla.  

Pozdravljam vaše prizadevanje, vaše delo z mladimi in vam želim uspešno delo 
še naprej. 

Ljubljana, 29. 1. 2013 

Mateja Pučnik, poslanka DZ RS 

 

 

 

 

 

 


