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VABLJENI V PROAKTIVNO KAVARNO MLADIH 

V ŠMARJU PRI JELŠAH 

z naslovom 

»Ideje za naš kraj - soustvarjamo z mladimi« 

v soboto, 3. decembra 2016, ob 14. uri, 

Šmarska vinska klet v Skazovi hiši v središču Šmarja pri Jelšah.  

 

Občina Šmarje pri Jelšah, Mladinski kulturni klub Netek ter Klub študentov šmarske regije in 

Obsotelja vabijo vse mlade, da se zberemo v prijetnem vzdušju v Šmarski vinski kleti v Skazovi hiši, 

kjer boste lahko v vodenem (moderiranem) procesu na ustvarjalen in sproščen način prispevali svoje 

ideje, predloge in projekte, ki jih imate za večjo kakovost življenja mladih v vašem kraju, Šmarju pri 

Jelšah. 

Dobrodošli vsi, ki: 

  imate idejo ali projekt, ki lahko pripomore k višji kakovosti življenja (ter za katerega želite 

dodatne podpore ali ideje ter prepoznavnost v širši skupini), 

 želite podpreti druge pri razvijanju pobud! 

Kaj pridobite? 

 navdih in (za)upanje – dragoceni valuti v teh intenzivnih časih, 

 iskreče pogovore in nove perspektive, 

 pomoč za vaše ideje ali radost ob pomoči drugim in 

 izkušnjo prijetne, akcijsko naravnane skupinske metode dela - Proaktivne kavarne, 

prenosljive v druga (organizacijska, poslovna, skupnostna) okolja. 

 

Program proaktivne kavarne: 

14.00:  Odprtje srečanja in predstavitev pobud 

14.30:  Trije cikli omizij za razvijanje pobud (z vmesnim odmorom) 

16.30:  Skupna žetev rezultatov 

17.00:  Zaključek in klepet 
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Kako proaktivna kavarna poteka? 

Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore. Udeleženci so 

vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, da 

jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri manifestaciji tega v svetu. Medtem ko se udeleženci v 

sproščenem vzdušju selijo od mize do mize, se pogovori med seboj povezujejo, razvijajo in 

nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo«, udeleženci pa drug drugemu nudijo nove 

poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne v njihovem življenju, študiju, delu, 

organizaciji ali skupnosti. Cel proces traja približno tri ure, število možnih idej, ki se na eni delavnici 

lahko razvija in oplaja, pa je odvisno od števila udeležencev-več kot je udeležencev, več idej je možno 

razvijati. 

Proaktivno kavarno za mlade bosta vodili izurjeni voditeljici skupinskih procesov iz Društva 

moderatorjev Slovenije,  Margareta Guček Zakošek in Andreja Cepuš. Vse pobude in ideje, ki jih 

bomo razvijali skupaj bodo spremljane in zabeležene ter bodo zato imele dejansko možnost, da se 

tudi udejanjijo. Veseli vas bomo v čim večjem številu in s svežimi idejami, ki bodo prišle prav pri 

razvoju pravih programov za mlade v našem Šmarje.  

 

PRIJAVE: Zaradi lažje organizacije so potrebne predhodne prijave na e-naslov info.netek@gmail.com 

ali na telefonsko številko: 040 872 991, in sicer do četrtka 1. 12. 2016. 
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