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Festival »Zbüjdi se!« 2014

Člani Pomurskega društva za krepitev socialnega dela smo letos že peto leto zapored pripravili
festival »Zbüjdi se!«. Osrednji temi sta bili prostovoljstvo in socialna vključenost. Hoteli smo
prebuditi osnovnošolce, ki poletne počitnice po navadi preživijo za zidovi hiš in pred računalniki, da pridejo v mestni park Murska Sobota in tam teden dni spoznavajo drugačnost ob
druženju z vrstniki in ustvarjajo na inovativnih delavnicah. Prebujali smo tudi srednješolce,
študente, ki so kot prostovoljci pomagali na festivalu. Mladi se z uporabniki socialnovarstvenih organizacij ne družijo pogosto in drugačnost jih velikokrat straši in jim zbuja začudenje.
Prebujali pa smo tudi lokalno okolje. Na enem mestu smo zbrali osnovnošolce, otroke s
posebnimi potrebami, srednješolce, študente, otroke iz vrtca, uporabnike socialnovarstvenih
organizacij (osebe z ovirami v duševnem razvoju, stanovalce dveh domov za stare iz Pomurja in
člane romskega društva). Vsi drugačni, vsi posebni, vsi enkratni in vsi zelo potrebni za soustvarjanje sprememb v družbi. V Prekmurju je v zadnjih letih veliko podjetij in tovarn zaprlo vrata,
zato na festivalu vztrajamo pri brezplačni udeležbi za vse obiskovalce festivala. Zelo pomembno
se nam zdi, da omogočimo udeležbo na festivalu vsem, ki si tega želijo.
Festival »Zbüjdi se!« smo letos razdelili na tri dele. Prvi del so bile dopoldanske delavnice za
osnovnošolske otroke. Prostovoljci so pripravili in vsak dan izvedli socialno, permakulturno, likovno, športno delavnico in knjižnico na prostem. Kar 70 otrok je vsak dan v spremstvu prostovoljcev
ustvarjalo na delavnicah, na katerih so se pomešali v skupinah s prostovoljci in uporabniki socialnovarstvenih organizacij. Štiri ure ustvarjanja na dan jim je hitro minilo in med njimi so se spletla
prijateljstva. Marsikateri otrok je bil v petek, zadnji dan festivala žalosten, ker se je festival končal.
Popoldanski del festivala je obsegal vsakodnevno intervizijo med prostovoljci. Razpravljali
smo o dopoldnevu, skupaj iskali rešitve za nastale težave in soustvarjali potek festivala. Izvedli
smo dve razpravi. Prva je bila o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Na njej je vodja
medgeneracijske hiše, Hiše sadeži družbe, povedal, kako on usklajuje poklicno in družinsko
življenje in kaj so njegove prioritete pri usklajevanju. Druga razprava je potekala v znamenju
permakulture in je imela naslov »ozelenitev Murske Sobote«. Popoldne smo pripravili tudi
gledališko predstavo ter jogo za otroke in odrasle.
Z večernim programom, ki je tretji del festivala, smo popestrili dogajanje v mestu. Pripravili
smo večer vina in literature, ogled zvezdnih utrinkov, kino pod zvezdami in koncert. Festival
»Zbüjdi se!« je trajal od 11. do 16. avgusta 2014 in je potekal kot »tabor prostovoljstva«. Štirideset prostovoljcev, kolikor nas je pripravljalo festival in sodelovalo pri njem, smo teden dni
živeli skupaj. Spali smo v telovadnici osnovne šole, sami smo si pripravljali zajtrk, kosila, sami
smo organizirali delavnice in celoten potek festivala. Povezali smo se, si pomagali in soustvarjali
prijetno ozračje, da se je vsak počutil dobrodošlega.
Glavni organizator festivala je bilo Pomursko društvo za krepitev socialnega dela. Člani
društva smo večinoma študenti in študentke socialnega dela, socialni delavci in delavke ter
drugi, ki podpirajo naše poslanstvo in vizijo društva. Vsako leto se nam pri organizaciji festivala
in drugih aktivnostih pridružijo še sorodna društva iz Pomurja in preostalega dela Slovenije.
Društvo organizira projekte za študente na Fakulteti za socialno delo, glavni del projektov pa je
usmerjen v Pomurje. Med odmevnejšimi so poleg festivala »Zbüjdi se!« še delavnice socialnega
vključevanja na Osnovni šoli IV Murska Sobota (osnovni šoli s prilagojenim programom).
Festival je inovativen projekt prostovoljstva in socialne vključenosti v Pomurju. Pred petimi
leti smo prvi začeli mlade Pomurce seznanjati z drugačnostjo na tak način. V vseh teh letih smo
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spoznavali svet slepote, gluhote, svet življenja oseb s težavami z duševnim zdravjem, oseb z intelektualnimi ovirami, vsakdan oseb na vozičkih, brezdomcev, življenje stanovalcev domov za stare.
Javno smo na razpravah govorili o položaju brezdomcev v Pomurju, o drogah, konoplji, dolgotrajni oskrbi, spremembah socialne zakonodaje, arhitekturnih ovirah v lokalnem okolju, stigmah
in tabujih. Izvedli smo živo knjižnico, ki je leta 2013 kot prvi tak primer v Pomurju omogočala
spoznati in »prebrati« ljudi z različnimi življenjskimi zgodbami, stili in izkušnjami. Vse to počnemo na vključujoč, soustvarjalen način, ob upoštevanju raznovrstnih mnenj in odzivov iz okolice.
Medgeneracijsko sodelovanje je pomemben dejavnik festivala že od začetka. Na enem izmed
preteklih festivalov smo razdeljeni v delovne skupine na terenu izvajali socialne akcije. Med
drugim je delovna skupina »stari« obiskovala na domovih stare ljudi, ki živijo sami. Seznam ljudi
smo dobili s pomočjo pomurskih centrov za socialno delo in društev upokojencev. Na domovih
starih ljudi smo urejali okolico hiš, vrtove, pospravljali hiše, pleskali in se seveda družili z njimi.
Istega leta smo organizirali razpravo o medgeneracijskem sodelovanju, v kateri smo predstavili
naše socialne akcije. Stari in strokovni delavci so poudarili, da bi si želeli takšno pomoč tudi
med letom, ne zgolj tisti teden, in porodila se je ideja o učni bazi.
V študijskem letu 2014/2015 je Pomursko društvo za krepitev socialnega dela že tretje leto
učna baza na Fakulteti za socialno delo. Namen učne baze, ki jo opravljajo študentje v prvem in
drugem letniku študija, je organizirati socialno mrežo pomoči v njihovem domačem okolju za
stare v Pomurju. Individualno delo študenta obsega druženje z eno ali več starejšimi osebami vse
študijsko leto, proti koncu opravljanja prakse pa študentje poiščejo prostovoljko/prostovoljca, ki
bo druženje z osebo nadaljeval. Uvrstitev med učne baze je pomemben dosežek našega društva.
Festival »Zbüjdi se!« je doživel velik medijski sprejem. O njem so poročali tako lokalni kot
nacionalni mediji. To nas zelo veseli. Letos je bilo največ otrok, ki so se vsak dan vključevali v
delavnice. To razumemo kot potrditev, da delamo dobro, da smo postali prepoznavni, da nam
starši zaupajo in v našem festivalu vidijo pridobitev pomembnih izkušenj za njihove otroke s
spoznavanjem drugačnosti. Pri vseh aktivnostih v društvu nas vodi slogan festivala: »Zbüjdi
se! – Ne pusti času, da te obrača!«.
Več o festivalu lahko preberete na uradni spletni strani festivala (www.zbujdi.se) in na spletni
strani Pomurskega društva za krepitev socialnega dela (www.pdksd.si).
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