vabilo na:

do vkljucenosti

datum: 17. 11. 2016 cas: 10:00 - 18:00
kraj: Fakulteta za druzbene vede
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Medsektorski posv
je
– aktivno prizadevan
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Prijavite se lahko
do 10. novembra 2016 na:
https://goo.gl/PLvXm9

program:
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-11:30
11:30-12:15

Namen posveta je identificirati uspešne načine sodelovanja med
različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh za
bolj vključujočo družbo ter na njihovi podlagi oblikovati priporočila
za lokalne skupnosti.
Na posvetu bomo predstavili dobre prakse iz različnih sektorjev
na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev, omogočili
prostor za debato in mreženje različnih akterjev iz lokalnih
skupnosti in kot rezultat oblikovali priporočila, ki bodo lahko služila
kot smernice za nadaljnje delo na tem področju.
Posvet je namenjen predstavnikom občin, osnovnih in srednjih
šol, predstavnikom centrov za socialno delo, ljudskih univerz,
zavodov za zaposlovanje, gasilskih društev, mladinskih
organizacij in organizacij za mlade ter predstavnikom drugih
nevladnih organizacij.

Organizatorji posveta:

12:15-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:30-17:00
17:00-17:30

Registracija
Uvodni nagovor dr. Maje Makovec Brenčič,
ministrice za izobraževanje, znanost in šport
Izsledki posveta mladinskega sektorja
Ključ do vključenosti
Predstavitev dobrih praks mladinskega sektorja
in medsektorskega sodelovanja
Odmor za kavo
Predstavitev dobrih praks formalnega
izobraževanja - osnovnih šol, terciarnega
izobraževanja in ljudske univerze
Pomen in raba mehanizma dobrih praks.
(dr. Tomaž Deželan)
Delo v skupinah
Kosilo
Predavanje: Zavedanje. Razumevanje. Sobivanje.
- Žiga X Gombač, pisatelj
Oblikovanje priporočil za lokalne skupnosti
Poročanje o priporočilih in zaključek posveta

Žiga X Gombač je bil nekoč glasbeni novinar, nato koncertni organizator,
pozneje glasbeni urednik, zdaj pa je uspešen mladinski pisatelj, radijec,
urednik. Pred kratkim je izdal literarno delo NK Svoboda, ki govori o
univerzalnem jeziku - nogometu, ki lahko presega meje izključevanja in
prinaša upanje. Sam svojo knjigo opisuje kot opomnik, da nismo sami, da
ljudje trpijo in imajo težave, nekateri bežijo v boljše življenje, nekateri
imajo drugačne stiske. “Ampak vsi smo tukaj; v mikrobiotopu enega
razreda imaš različne zgodbe, ni treba kazati s prstom nanje, ampak
pomagati.”

