~ eno! Ustavi~i smo se pri
l vprašanj, ki nas čakaj o
oga. Moramo si. pa prizanje teh problemov stvar
lenih 'Organizacij, ki se v

Ko zaključujem'O .
uspehih, ki smo jih Žl
V neposredni bod'Očno,
devati, da javnost pr
celotne naše družhe, 1
skrbi za človeka harijl

Komisije za pomoč družini
C. B.

Zveza prijateljev mladine si prizadeva, da hi neposredno staršem samim
staln'O in 'čimb'Olj načrtno pomagala pri njihovem lastnem izohraževanju in
V'zgoji. Staršem želi posredovati mnoga spoznanja o druŽibi, Noveku, zlasti pa
a 'Otroku.
Izolbraževanje staršev ima dvajen pomen. Prvič naj jih u s p o s a bij a
za zav es'tn 'O dr u ž b e n'Oa k t i v n 'Os t - za s'Odelnvanje pri upravljanju tistih ustanov, ki se pečajo z Dtroki in mladino, in to od jasli, vrtcev,
šnl, telesnov,zgojnih društev, .S'ocialnih in Zldlravstvenih zavodav dn stanovanjskih skupnosti. S sv'OjD zavestnn družbeno aktivnDstj'O hodo starši lahko
neposrednn vpHvali na zboljšanje svojega položaja in položája svodih ntrDk.
Drugič hndn starši pod vpHvom novih spoznánj a družbi, o družini itd.
spremenili
in izboljšali
tudi
svoj
odn'Os do sočloveka,
s voj e med s e hoj n e o d no s e i n t a k o t u d i .o dno s d .o o t rok.
Da bi ta izredna, obširna in zahtevna naloga dabila trajno obliko, da hi
se tudi dobrD izvajala, snuje Zveza prijateljev mladine pri okrajnih adbarih
prija'teljev mladine K a m i s i j o z a vp r a:š a II j a dr u 'ž in e. Ponekod so
te komisije že dok aj aktivne in s svojimi dosedanjimi uspehi 'živ dokaz, da 80
to dejavnast starší toplo sprejeli. Drugod zopet pa so društva pred težko
nalogo, ker de10 komisij zahteva predvsem dobro sestavo. Člani komisije
morajo namreč poleg lastnega nagiba za te' vrste udejstvavanje imeti tudi
dolnčeno str'Okovno in moralno-pDli!tično kva1ifikacijD. Poleg dohrih peda,go,gov,
ki SDsi z raznimi predavanji in ob neposrednem delu s starši pridobili ugled,
pa badn za delo komisije zela dohrodošli psiholog, d 'Ober
z d 'r a v n i k in
med i cin s k a s e st 'r a, zlasti če Igre za dvoje ,takšnih zd,ravstvenih
delavcev, ki jima starši povsem zaupajo, ne le v zdravstvenih, marveč tudi v
svojih osehnih težavah. Medicinske sestre in babice, ki po svoji služheni
ďolžnosti stalno obiskujejo družine, pa bi kot članice komi8ije posredovale
različna aktualno problematiko družin ter s tem nudile možnost za realno in
hogato delo pri izobraževanju in vzgajanju 'staršev. Njim hi se pridružili še
pasamezniki iz zavadov ali društev za pospeševanje gospodinjstva nziroma za
pomoč ženi in družini, pa bi lahka dajali pobude.za izobraževanje staršev v tej
smeri. Za delo te komisije so pomembni odgov'Orni ljudje s sodišč in iz notranje
uprave, ki poznajo prableme mladih delinkventav, zakonskih razvez itd.
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S tem, da bodo v ,komisiji za vprašanja družine zastopani vsi, ki na
kakršenkoli
način lahko pripomorejo k razvoju družine, bo to problematiko
vse laže ohravnavati pravilno in s hitrej'šimi uspehi.
To je glavna vsebina pisma, ki so ga prejela društ'va prijateljev m1adine.
Obenem pa je to pismo poziv, da bi 'V »T'ednu otroka« začeli z dejavnostjo, ki
naj pripomore, da med starši in otroki ustvarimo urejene in prisrčne odnose.
V glavnem hodo z delovnim programom teh komisij v bodoče zajeta
nas1ednj a vprašanj a:
1. Organizacija sta1nega, sistematičnega izobraževanja m1adih ljudi
kot priprava za zakon, posebej staršev v šolah za sta<TŠe,na rodite1jskih
sestankih, v dispanzerjih za žene, v, dispanzerjih za otroke ter šo1skozdravstvenih zavodih.
2. Usposabljanje staršev za aktivno sode1ovanje pri razvijanju družbene ,skribi za družino, zlasti za matere in otroke (samoupravljanje šol,
vrtcev, internatov, zdravstvenih in socia,lnih zavodov).
3. Organizacija konkretne pomoči pri vzgoji in negiotrok.
4. Analiza stanja in pojavov vdružinah
na do1očenem področju in
določenih okoliščinah.
5. Ustanavljanje družinskih knjižnic.
6. Vzpostavljanje najtesnejšega sodelovanja s sveti za varstvo družine
pri občinskih ljudskih odborih.

STEVILO ZDRA VNIKOV
V SOVJETSKI ZVEZI IN AMERIKI

V Sovjetski zvezi je že pred dvema
letoma blila 300 'tisoč. zdravnJikov (€In
zdravnik na 666 prebivalcev), medtem.ko
jih je bilo v Zdru,ženihdržavah Amedke
v tem času le 209 tisolč(€Inzdravntk na
790 prebivalcev).
Isto jegen se je v 75 sovjetskih medicinskahšalah vpisalo 27 tisoč novih
študentov, v Ameriki pa le 7500. V juliju
istega leta je v SZ zapustilO'visoke šole
20 tisoč diplomiranih zdravniikov,v ZDA
pa le 7 tisoč. Najbllij značilno za 5Z je
velLkoštevilo zdravnic in študentk m€'dicine, ki jih je 60%; v ZDA pa je 12000
zdravnic in le 6% študentk medicine.
Zdravniški poklic je v Rusiji zelo
spoštovan in priljubljen, zato je tudi
dotok na medidnske šole zela veli'k.
M.K.

V FRANCUI SO UGOTOVILI, DA
OSKRBA OTROK ZARADl ZAPO~
SLlTVE MATER NE TRPI MNOGO

V Frandji je zapaslenih 330/0 vseh
ženSlk;od poročenih žena jih je v službi
22%, od ma,ter pa 19%.
Natančne poizvedbe 'so pokazale, da
odsotnost mlat€Ir zdoma ne o.škoiduje
mnago razmerja do otrok, če sole matere ,ob dolo'čenih urah doma ali če
lahko dovalj časa posvetijo svojim materÍil1skimdalžnostim. Da, odnos atrok
do delovnih mater je mnogokratšecelo
baljši ko do ma1ter,ki eSasamo gospodinje. Veselje otrok do mater lahkO'pastane prav zaradi tega večje, ker malti ni
stalno v stiku z atrokom. Zakaj vzgojni
vpliv na otroke in duhovil1opovezanost
z otroki mnogo prej ogrožajo tiste matere, k,izaradi nenehneg'a sožitja z otroki
postanejo nestrpne in nervozne.
M.K.
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