VABLJENI
V PROAKTIVNO KAVARNO
V CELJU
Z naslovom

»Ideje za naš kraj - s skupnimi močmi do bolj
kakovostnega življenja za vse«
20. oktobra 2016, ob 17. uri, Osrednja knjižnica Celje.
Ob mednarodnem tednu moderiranja vas vabimo, da se zberemo v prijetnem vzdušju v Osrednji
knjižnici v Celju (predavalnica II nadstropje), kjer boste lahko v vodenem (moderiranem) procesu na
ustvarjalen in sproščen način prispevali svoje ideje, ki jih imate za večjo kakovost življenja v vašem
kraju, mestu Celje.

Dobrodošli so vsi, ki:
● bodisi imate idejo ali projekt, ki lahko pripomore k višji kakovosti življenja (ter za katerega
želite dodatne podpore ali ideje ter prepoznavnost v širši skupini),
● bodisi 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
● izkušnjo akcijsko naravnane skupinske metode dela - Proaktivne kavarne, prenosljive v
druga (organizacijska, poslovna, skupnostna) okolja.
Program proaktivne kavarne:
● 17.00: Odprtje srečanja in predstavitev pobud
● 17.30: Trije cikli omizij za razvijanje pobud (z vmesnim odmorom)
● 19.30: Skupna žetev rezultatov
● 20.00: Zaključek in klepet

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
1

poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne v njihovem življenju, 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 bodo vodili izurjeni voditelji skupinskih procesov, zbranih v Društvu moderatorjev
Slovenije, pripravili pa smo jo v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinjske regije, Mestno občino Celje
in Osrednjo knjižnico Celje. Vse pobude in ideje bodo tako spremljane in zabeležene tudi s strani
lokalnih oblasti in lokalne razvojne institucije ter bodo zato imele dejansko možnost, da se tudi
udejanjijo.
PRIJAVE:

Število mest je omejeno, zato se prosimo prijavite na razvojna.agencija@rasr.si

Dobrodošli v družbi ustvarjalnih ljudi, ki nam ni vseeno!
Društvo moderatorjev Slovenije
Mag. Margareta Guček Zakošek
Moderatorka in Vodja projekta za Slovenijo

RASR, d.o.o.
Iva Zorenč, spec.
Direktorica

Mestna občina Celje
Bojan Šrot
Župan

Osrednja knjižnica Celje
Polona Rifelj
Direktorica
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