VABILO
NA LETNI POSVET MLADINSKEGA SEKTORJA 2016
Posvet mladinskega sektorja je letni dogodek namenjen mladim, mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom
mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki na takšen ali drugačen način soustvarjate in
sooblikujete področja, politike in programe za mlade.
Letošnji posvet mladinskega sektorja bo potekal dva dni in v organizaciji treh partnerjev - Urada RS za mladino,
Mladinskega sveta Slovenije in Mestne občine Ljubljana.
Prvi dan posveta bo po vsebini in namenu izobraževalne narave. Po uvodnih nagovorih bo v dopoldanskem delu
izbrani vrhunski strokovnjak odprl razpravo o tem, kako danes nagovarjati mlade. Popoldanski del bo potekal v štirih
ločenih delavnicah, ki ste jih na podlagi ankete izbrali v mladinskem sektorju. Delavnice ne bodo zasnovane
problemsko, temveč bomo v njih sledili cilju po izmenjavi dobrih (in slabih) praks ter idej za krepitev tako posameznih
organizacij in mladinskega sektorja kot celote.
V večernem programu bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana potekala podelitev državnih priznanj v mladinskem
sektorju za leto 2016. Prvi dan posveta bomo zaključili z neformalnim druženjem ob kulturnem dogodku v organizaciji
Mestne občine Ljubljana.
V drugem dnevu posveta se bomo v okviru plenarnih razprav posvetili razvoju mladinskega dela in mladinske politike
na lokalni ravni. Predstavili bomo tudi analizo stanja lokalne ravni mladinskega sektorja, ki je nastala ob robu priprave
regijskih dogodkov »Rastimo skupaj« ter v okviru dveh okroglih miz skupaj razpravljali o rešitvah za krepitev
mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter dobrih in slabih praksah v mladinskem sektorju na tem
področju. Posvet mladinskega sektorja bo potekal

v sredo, 14. 12. 2016 in v četrtek, 15. 12. 2016,
s pričetkom ob 9.30 uri
v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Vljudno prosimo, da svojo prijavo na posvet oddate preko spletne prijavnice najkasneje do srede, 7. decembra 2016.
V primeru večjega števila prijavljenih bomo število omejili pri tistih organizacijah, ki bodo prijavile večje število
udeležencev.
S spoštovanjem,
dr. Peter Debeljak
direktor
Urada RS za mladino

Zoran Janković
župan
Mestne občine Ljubljana

Tin Kampl
predsednik
Mladinskega sveta Slovenije

PROGRAM
LETNEGA POSVETA MLADINSKEGA SEKTORJA 2016
(Ljubljana, 14.-15. december 2016)
Sreda, 14. december 2016

Modul 1: Dvig kakovosti dela v mladinskem sektorju
(lokacija: Cankarjev dom)

8:30 – 9:30

Prihod in registracija udeležencev
(lokacija: Klub CD)

9:30 – 9:35

Uvodni nagovor:
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport

9:35 – 9:50

Pogovor z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič

9:50 – 10:05

10:05 – 10:20

10:20 – 11:50

Pozdravni nagovori:
- Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta Slovenije
- dr. Uroš Grilc, vodja Urada za mladino Mestne občine Ljubljana
- dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino
Skupinsko fotografiranje in kratek odmor
Uvodni prispevek strokovnjaka:
dr. Aleksander Zadel: Izzivi dela z mladimi
predavanje in odprta razprava z udeleženci posveta

11:50 – 13:00

Odmor s kosilom
(lokacija: Klet -2)

Delo po skupinah:
(lokacija: Klet -2)
1.

Kaj je/ni mladinsko delo ter moderne oblike mladinskega dela
(facilitator: Matej Cepin)

2.

Sodobni pristopi pri informiranju, promociji ter komuniciranju s
ciljnimi javnostmi znotraj mladinskega dela
(facilitator: Jan Peloza)

3.

Možnosti povezovanja formalnega izobraževanja in učinkov
neformalnega učenja
(facilitatorka: Alenka Blazinšek)

13:00 – 17:00

(15:00 – 15:30
odmor s kavo)

4. Potencialni alternativni viri financiranja organizacij v mladinskem
sektorju
(facilitatorka: Veronika Vodlan)

Modul 2: Podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016
in kulturni dogodek pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana
(lokacija: Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami)

18:00 – 18:10

Nagovor gostitelja:
Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

18:10 – 19:00

Podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016
(priznanja podeli dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in
šport)

19:00 – 21:00

Pogostitev in neformalno druženje ob glasbenem nastopu dueta Zero Zero

Četrtek, 15. december 2016

Modul 3: Razvoj mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni
(lokacija: Cankarjev dom, Štihova dvorana)

9:00 – 9:15

Uvodni nagovor:
dr. Nejc Brezovar, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo

9:15 – 9:45

Analiza regijskih dogodkov »Rastimo skupaj« v letu 2016
(predstavlja: Tin Kampl, Mladinski svet Slovenije)

9:45 – 11:15

I. okrogla miza:
»Kako sistemsko odgovoriti na izzive mladinske politike na lokalni ravni?«
Sodelujoči na okrogli mizi: predstavniki občin, Ministrstva za javno upravo, Urada RS
za mladino in Mladinskega sveta Slovenije
odprta razprava z udeleženci posveta

11:15 – 11:30

11:30 – 13:00

Odmor s kavo
(lokacija: preddverje Štihove dvorane)

II. okrogla miza:
»Kaj se lahko naučimo iz primerov dobrih in slabih praks na lokalni ravni?«
Sodelujoči na okrogli mizi: posamezniki in predstavniki organizacij v mladinskem
sektorju
odprta razprava z udeleženci posveta

13:00 – 13:15

Zaključek letnega posveta

13:15 – 14:30

Pogostitev in neformalno druženje
(lokacija: preddverje Štihove dvorane)

