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UVOD
Spoštovane sodelavke in sodelavci pri projektu Socialni teden 2013!
Presenečen sem, da se nas je nabralo toliko!
Po vsej Sloveniji se bo v tednu od 23. Do 28. septembra zvrstilo kar 67 dogodkov! Praktično nepregledna
količina za tako majhno ekipo na nacionalni ravni.
Številka pa ni vse. Če na drugi strani ni kakovosti, je brezpredmetna. In za kakovost je v svojem delu odgovoren vsak izmed nas.
Letos smo se odločili pripraviti majhno novost: paket informacij posebej za vas, pripravljalce dogodkov. Z
njim vas želimo opozoriti na nekatere vidike, ki delajo dogodek bolj kakovosten. Morda izgleda idej in priporočil veliko, prihajajo pa zelo pozno. Res je in za to prevzemamo odgovornost. Vendar so ta priporočila
mišljena v smislu samopostrežne trgovine: vzemi ali pusti. Vi sami prevzemate odgovornost za vaš dogodek in vi bolje od nas veste, kaj je bistveno.
Takoj za temi uvodi se predstavi ekipa Socialnega tedna na nacionalni ravni. Tako bomo lažje vzpostavili
stik. Sledijo pa nasveti, ki so razdeljeni v različna podpoglavja (obveščanje, izvedba dogodka ipd.)
Ob koncu bi vas radi povabili še na uvodno okroglo mizo in predvsem na zaključni seminar, ki bo v petek
in soboto, 27. in 28. septembra v Nazarjah. Pridite, mislim, da vam ne bo žal!
Matej Cepin
vodja projekta Socialni teden

Pravijo, da je dovolj le pogled, da ugotovimo, ali je oseba, ki smo jo ravnokar spoznali, vredna zaupanja
ali ne. Veliko vlogo naj bi igrala oblika obraza, barva oči... Koliko pogledov v ogledalo je potrebnih, da
ugotovimo, ali si zaupamo pri pripravi dogodka?! Je naše zaupanje večje, če imamo modre ali rjave oči?
Če pogledamo, je naše življenje sestavljeno iz nizov dogodkov. Zaupamo pa tako modrookim kot temnoookim, saj so za dogodek najprej potrebni ljudje.Veseli, zanimivi, iskrivi posamezniki privlačijo. Bodimo
takšni, pozitivni in svojstveni. Naš čas življenja teče, ko pripravljamo in ustvarjamo dogodek skupaj z drugimi. Zaupajmo ljudem, saj zgodba in vsebina napolnita čas, scenografija napolni prostor, ljudje pa ustvarjajo različne dogodke.
Mojca Perat,
koordinatorka dogodkov in skrbnica uvodne okrogle mize
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KDO JE KDO NA SOCIALNEM TEDNU?
MATEJ CE

PIN

vodja projekta
in zaključnega seminarja
051/442-003
matej.cepin@skavt.net

SIMONA O

STERC

promocija preko socialnih
omrežij,
snemanje dogodkov
051/208-949
simona.osterc@gmail.com

SABINA H

OSTA

oblikovanje gradiv in
izvedba foto natečaja
O4O/240-416
sabina.hosta@gmail.com

ALEŠ ČER

IN

blogerji
041/789-188
ales.cerin@skavt.net

MOJCA P
ER

AT

koordinatorka dogodkov
in skrbnica
uvodne okrogle mize
041/376-781
mojca.perat@gmail.com

TONE LES
N

IK

odnosi z javnostmi
041/598-545
anton_lesnik@t-2.net

KLEMEN Ž

UMER

mednarodno sodelovanje
+32 498 514 589
klemen.zumer@gmail.com

MARIO PL

EŠEJ

organizator zaključnega
seminarja
041/631-393
plesej@yahoo.com

Podporni koordinatorji dogodkov: Vida Celarec, Andreja Kokalj, Janko Korošec, Tone Lesnik, Silva Matos.

www.socialniteden.si

23.-28. 9. 2013

KAKO SE LOTITI DOGODKA?
V tem poglavju najdete nekaj praktičnih nasvetov za pripravo vašega dogodka. Nasveti so razvrščeni v
naslednja podpoglavja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delovna skupina za pripravo dogodka
Ciljna skupina in vabljenje
Promocija dogodkov in obveščanje medijev
Priprava prostora in skrb za dobro počutje udeležencev in nastopajočih
Govorci
Izvedba scenarija
Dokumentiranje dogodka
Po dogodku

Nekateri nasveti so še posebej poudarjeni. To so tisti, ki so še posebej specifični prav za Socialni teden in
zahtevajo še vašo posebno pozornost.

Delovna skupina za pripravo dogodka
Za uspeh vsakega projekta je nadvse pomembno timsko delo. Nosilec dogodka (z drugimi besedami
je to odgovorna oseba oziroma organizator) naj ne dela vsega sam, ampak naj si pridobi sodelavce
in ustvari delovno skupino. Včasih imamo občutek, da je sodelavce zelo težko dobiti, da ni nihče zainteresiran za sodelovanje. Vendar, če izhajamo iz njihovih talentov (povabimo jih k tistemu, kar znajo
res dobro narediti) in upoštevamo tudi njihovo motivacijo (za kaj jim je mar, za kaj si prizadevajo) ter
znamo to nagovoriti, bomo sodelavce vedno našli. Vsak človek si v svojem najglobljem bistvu prizadeva za dobro.
Pridobivanje ljudi za delovno skupino je smiselno v lokalnem okolju, med ljudmi, ki jih vsaj delno poznaš,
predvsem pa tistimi, ki imajo talente za določene naloge (moderiranje, okrasitev, delo z mediji, darilce,
pogostitev itd.)
Ali že imamo delovno skupino, ki bo poskrbela in naredila vse, kar je potrebno za izvedbo dogodka? Naštej
imena članov tvoje delovne skupine!
So vse naloge za delovno skupino že razdeljene, čas do katerega je treba te naloge opraviti, določen,
naloge vsem jasne? Je morda potreben še zadnji usklajevalni sestanek z delovno skupino?
Vloga odgovorne osebe dogodka je, da vodi delovno skupino. Njegova naloga je, da sanja dogodek, ima
vizijo dogodka, to vizijo ustvarja skupaj s sodelavci in koordinira njihovo delo. Tudi če boste za vsako nalogo
načrtovali izvajalca, bo za vas najbrž še vedno ostalo dovolj dela.

Ciljna skupina in vabljenje
Dogodka gotovo ne želimo organizirati sami zase. Nedvomno si želimo čim več udeležencev. Zato so
tisti, ki jih želimo in pričakujemo na dogodku, naša prva skrb. Naredimo vse, kar je v naši moči, da jih
privabimo. Zadovoljni pa bodimo tudi, če jih ne bo ravno toliko, kot bi jih želeli. Tisti, ki bodo prišli, naj
bodo deležni vse naše pozornosti.
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Ali imamo popoln seznam za vabljenje na dogodek? Smo pomislili na vse, ki bi jih dogodek lahko zanimal
oziroma, bi jih želeli imeti kot udeležence na dogodku?
Ali so vabila že poslana vsem, ki jih želimo na dogodku? Možni kanali:
•
•
•
•
•
•

elektronska pošta,
facebook,
spletne strani (skupina/organizacija, župnija, občina …)
navadna pošta,
osebno,
oznanila v župnijah

Eden od kanalov je spletna stran http://www.socialniteden.si. Preglejte opis svojega dogodka na tej spletni
strani in javite morebitne napake na mojca@socialna-akademija.si.

Promocija dogodka in obveščanje medijev
S promocijo Socialnega tedna želimo učinkovito prispevati k doseganju njegovih cilje. Ekipa Socialnega tedna bo poskrbela za promocijo na nacionalni ravni. Najbolj pomembna pa je promocija lokalnih
dogodkov in ta je v rokah organizatorjev.
Imamo seznam lokalnih medijev in njihovih novinarjev ki jih bomo obvestili o dogodku? Zdaj je že čas, da
ta obvestila (sporočila) pošljemo.
Poleg lokalnih in regionalnih medijev bodimo pozorni tudi na lokalne dopisnike osrednjih medijev (Delo,
Dnevnik, RTV SLO, Radio SLO in drugi!)
V sporočilu medijem je treba najprej navesti informacije, ki odgovarjajo v zvezi z dogodkom na vprašanja
KAJ?, KJE?, KDAJ?, KDO? IN ZAKAJ?. Te naj bodo navedene zelo kratko in jasno. Ne pozabimo dogodka
umestiti v Socialni teden (omeniti projekta kot celote), ga na kratko predstaviti in opozoriti na spletno
stran Socialnega tedna! Za ta namen si oglejmo spletno stran http://www.socialniteden.si!
Primer sporočila za medije najdete v Prilogi 1.
Socialni teden in dogodke lahko učinkovito promoviramo tudi z razširjanjem gradiv – zloženk in plakatov. Že
imamo gradiva Socialnega tedna 2013 (zloženke, plakati)? Če še ne, smo se že dogovorili, kako in kdaj jih bomo
prejeli? Kontaktni osebi: Mojca Perat in Matej Cepin (glej poglavje Kdo je kdo?).
Za promocijo Socialnega tedna bodo na voljo 4 pingvini (roll-up panoji). To so samostoječi posterji, široki 1
meter in visoki 2 metra, ki jih postavimo za ali ob govorce. Dogodku dvigujejo prepoznavnost in lahko hkrati
služijo tudi kot kulisa pri pripravi scene v prostoru. Če ga želite, se zagrebite pri Mojci Perat. Tisti, pri katerih
bomo snemali, pa ga boste zagotovo dobili.

Priprava prostora in skrb za dobro počutje udeležencev in nastopajočih
Dogodek bo potekal v zaprtem prostoru ali pa na prostem. Tako zaprti prostor kot mesto dogodka na
prostem običajno zahteva neko ureditev in pripravo: določitev in ureditev mesta za udeležence s sedeži
ali stojišči, mesto za nastopajoče, mesto za sprejem udeležencev, mesto, kamor bomo postavili gradiva, mesto za postrežbo, oprema s tehničnimi pripomočki (ozvočenje, projekcija, električni podaljški).
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Pomembna je tudi okrasitev prostora, da bo prijaznejši za udeležence in nastopajoče.
Je glede prostora za izvedbo dogodka že vse dogovorjeno?
Nam je že jasno, kako mora biti prostor za izvedbo dogodka pripravljen (sedeži, govorniški pult, mesto za
gradiva za udeležence, okrasitev prostora, morda z rožami, prostor za morebitno postrežbo in klepet po
koncu formalnega dela itd.)?
Smo že naredili popoln seznam vseh pripomočkov, ki jih bomo potrebovali (projektor, ozvočenje, električni podaljški, fotoaparat, prenosni računalnik itd.)?
Ne pozabimo izdelati liste prisotnosti! Z njo se bomo izognili naknadnemu ugibanju, koliko ljudi se je dogodka udeležilo. Lahko pa jo uporabimo tudi za pridobivanje e-naslovov ali drugih kontaktov v primeru še
kakšnega dogodka, delovanja skupine/organizacije …
Smo se odločili za postrežbo udeležencev? Je to vključeno v naloge za izvedbo, so določeni odgovorni za
to nalogo?
Smo predvideli vse vrste morebitnih stroškov in njihovo višino ter kako jih bomo pokrili?
Je že dogovorjeno, kdo bo izvedbo dogodka moderiral (povezoval)?
Smo se že dogovorili z gostujočimi nastopajočimi (predavatelj, če je dogodek v obliki predavanja, ali če
imamo tudi glasbenike ali recitatorje, druge govorce?), kako jih naj na dogodku uvodoma predstavimo?
Smo pripravili darilca za nastopajoče? Mala pozornost, lahko brez denarne vrednosti, a z lepo simbolno
vrednostjo, zelo veliko pomeni. Podarimo lahko unikatni glineni izdelek, lonček ozimnice, liter domačega
vina, bonboniero, cvetje …
Smo si zamislili in zapisali scenarij dogodka? To je potek izvedbe dogodka od začetka do konca. Dobro si
ga je zamisliti kot zgodbo po kateri se bo dogodek odvijal, z vsemi podrobnostmi in si to zgodbo v mislih
vnaprej odigrati od začetka do konca, potem pa jo še zapisati. To nas lahko vnaprej še na marsikaj spomni.

Govorci
Govorci in ostali nastopajoči so naši bistveni sodelavci. Predhodna komunikacija z njimi je zato bistvenega pomena.
Z govorci se dogovimo, kako naj jih na začetku predstavimo.
Dogovorimo se o natančnem poteku dogodka (npr. pri okrogli mizi: ali bodo vsak nekaj časa nastopili
samostojno, potem pa bo še diskusija, ali bo kar takoj diskusija? Pri predavanju: koliko časa približno bo
trajalo predavanje in ali bo potem še čas, odprt za vprašanja, mnenja, diskusijo …
Katere pripomočke potrebujejo? Najpogosteje projektor, tablo …
Organizatorji prosimo, da govorce seznanite s projektom Socialni teden. Prav se nam zdi, da se zavedajo, v kakšnem okviru poteka njihov nastop. Pismo, ki ga lahko pošljete govorcem, se nahaja v Prilogi 2.
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Izvedba scenarija
Napočil je čas dogodka. Scenarij, ki smo si ga predhodno že večkrat zavrteli v mislih, imamo zapisanega in ga vsi vključeni poznajo, se je začel odvijati. Ključno vlogo pri tem ima moderator dogodka. To ste
lahko vi, ki ste tudi odgovorna oseba, ali pa nekdo drug iz delovne skupine.
Po uvodnem pozdravu ne pozabimo povedati, da je dogodek umeščen v Socialni teden 2013 in Socialnega
tedna tudi na kratko predstaviti! Pri tem nam lahko pomaga priloga 3.
Uvodoma ne pozabimo pozdraviti in predstaviti nastopajočih (predavatelj ali drugi)!
Povabimo udeležence k vpisu v listo prisotnosti – če jo potrebujemo!
Povabimo udeležence k ogledu spletne strani projekta Socialni teden, k ogledu videov z nekaterih dogodkov, k
bloganju, foto natečaju prihodnje leto …
Tiste udeležence, ki so aktivni na Twitterju, povabimo, da kakšen twit že med dogodkom ali po njem pošljejo z
geslom #socialniteden. Tak twit bo avtomatsko objavljen tudi na spletni strani Socialnega tedna.
Opozorimo udeležence, naj vzamejo gradiva ST 2013!
Ne pozabimo se na koncu zahvaliti vsem, ki so omogočili in pomagali pri izvedbi dogodka (delovna skupina, podporniki, govorci …)
Če potrebujete še več informacij o tem, kako bi bilo smiselno moderirati dogodek, kako razporediti čas, kakšna
vprašanja postavljati, … se obrnite na Mateja Cepina, Mojco Perat ali Toneta Lesnika.

Dokumentiranje dogodka
V spominu ne moremo ohraniti vsega o izvedenem dogodku, tudi ne vsem le pripovedovati o tem. Da
lahko dogodek delimo z drugimi še potem, ko je že minil, potrebujemo dokumentiranje v različnih oblikah (pisno, avdio in vizualno). Dokumentiranje nam služi tudi pri stiku z mediji. Z njim ohranimo tudi
izkušnje, ki nam bodo prišle prav pri prihodnjih organizacijah dogodkov.
Fotografirajte! Je izvajalec za to nalogo že določen?
Zapisujte si osrednje misli, vtise … Potrebovali jih boste. Kdo bo to počel?
Nekaj dogodkov bomo v video obliki posneli snemalci pri Socialni akademiji. Če vas vprašamo, če lahko, predhodno pridobite dovoljenje govorcev. Posnetki bodo objavljeni na Youtube kanalu Socialne akademije, spletni
strani Socialnega tedna in portalu Videonaklik.si.

Po dogodku
Osrednja naloga po tem, ko je dogodek že zaključen, je (poleg pospravljanja) tudi razširjanje novice o
poteku dogodka in njegovih morebitnih rezultatov v javnost. Gre predvsem za stike z mediji.
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Zelo pomembna je objava vašega dogodka na spletni strani Socialnega tedna. V ta namen čim prej (najbolje
kar isti včeer) pošljite koordinatorki dogodkov Mojci Perat (mojca@socialna-akademija.si) naslednje podatke:
• Kratek opis dogodka – v obliki privlačne novice; že naslov naj bo privlačen, morda zanimiva izjava
udeleženca ali nastopajočega, nekaj presenetljivega, kar provocira, pritegne. Izogibajmo se običajnim
nezanimivim naslovom kot na primer: “Srečanje na predavanju ...”
• 2-4 fotografije z dogodka (nekaj z govorci, nekaj s publiko …)
• Število udeležencev na dogodku, ki ga potrebujemo za zaključno statistiko Socialnega tedna 2013
Veseli bomo, če boste poslali tudi seznam interesentov za prejemanje obvestil Socialne akademije (ime, priimek,
e-pošta) – vendar vas s tem ne želimo posebej obremenjevati.
Pred izvedbo ste medijem s sporočilom dogodek napovedali (napovednik). Morda so se ga nekateri tudi
udeležili. Po izvedbi dogodka jim napišite sporočilo o tem kako je dogodek potekal in ga pošljite lokalnim medijem. Tako bodo obveščeni tudi tisti, ki se dogodka niso udeležili. Za pisanje sporočila o izvedbi
dogodka lahko porabite napovednik, vendar pazite da se bo v stavkih prihodnjik spremenil v preteklik in
dodajte še druge zanimive podrobnosti z dogodka.
Priporočljivo je, da se delovna skupina po izvedbi dogodka sestane in naredi refleksijo: kaj je teklo dobro,
kaj bi bilo treba narediti bolje, kakšne so nove ideje in predlogi?
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PRILOGE
Priloga 1: Primer sporočila za javnost
Socialni teden (17. – 22. 9. 2012): Kdo daje, kdo prejema?
V soboto, 22. septembra 2012, se je z dvodnevnim seminarjem v Celju zaključil 4. Socialni teden v Sloveniji
z naslovom Kdo daje, kdo prejema?. Pripravilo ga je 42 partnerjev pod vodstvom Socialne akademije, v
tednu dni pa se je na njem zvrstilo 37 dogodkov: predavanj, diskusij, okroglih miz, oddaj, delavnic ipd. Pred
Socialnim tednom je potekal fotografski natečaj, na katerem je bila izbrana naslovna fotografija, spremljali pa so ga tudi prispevki 21 blogerjev, v katerih so ti oblikovali razmišljanja na naslovno temo. Letošnji
Socialni teden je naredil dodaten korak tudi v smeri prisotnosti na spletnih socialnih omrežjih Facebook,
Twitter in Youtube.
Z naslovom Kdo daje, kdo prejema? so organizatorji obeležili Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. V poslanici, ki uvaja v vsakoletno dogajanje, je izpostavljen občutek izkoriščanosti, ki
ga verjetno vse generacije občutijo v odnosu do drugih. Socialni teden 2012 je bil poskus odkrivati, kje in
kaj v medgeneracijskih odnosih prejemamo in dajemo ter kako za to prevzeti osebno odgovornost.
Uvodna okrogla miza Ali Slovenijo vodijo odgovorni ljudje? z dr. Jožetom Ramovšem, Rokom Praprotnikom in mag. Brankom Cestnikom, je odprla vprašanja o krizi vodenja v Sloveniji. Pogovor, ki ga je moderirala Urška Makovec, je tekel o vlogi državljanov pri delovanju države in demokracije, odnosu med posameznikom, manjšimi skupnostmi in družbo, o občutku koruptivnosti v državi, o formaciji za kakovostno
voditeljstvo in perspektivah za mlade. Gostje okrogle mize so opozorili na pomen aktivnega državljanstva
in civilne družbe pri klicanju na odgovornost.
Udeleženci 37 dogodkov po Sloveniji so imeli priložnost spregovoriti z znanimi in tudi z manj uveljavljenimi gosti. Beseda je tekla o medgeneracijskih odnosih v družinah, strankah, Cerkvi in podjetjih. Govora je
bilo tudi o trajnostnem razvoju, samooskrbi, vlogi mladih, prostovoljstvu, vzgoji in zgodovini. Govorcev,
sodelavcev in obiskovalcev je bilo po prvih ocenah na vseh dogodkih čez 1000. Socialni teden se je sklenil
v Celju z zaključnim seminarjem 21. in 22. septembra. Pod naslovom Vsi dajemo, vsi prejemamo, so sodelujoči razpravljali, kako vključevati predstavnike različnih generacij v prostovoljske organizacije in družbene
procese.
Na Socialnem tednu so različni govorci predstavili vidike medgeneracijskega sodelovanja, s katerimi lahko
obogatimo vsakdanje življenje in prizadevanja za sožitje. Preseneča predvsem razpon življenjskih področij,
kjer se kaže pomen sodelovanja generacij – dobesedno od rojstva, družinskih in partnerskih in poslovnih
odnosov, prostovoljstva vse do smrti. Skupna točka govorcev je bila v poudarjanju osebne odgovornosti
tako za dobre odnose kot za kvaliteto individualnega in skupnega življenja, pri čemer ne gre zanemariti
vloge države in civilne družbe. Civilna družba bo lahko k temu prispevala več, če se bo učila sodelovati v
vsej svoji različnosti – tudi medgeneracijski.
Socialni teden je lahko zgled dialoga različnih, ki je tudi letos rodil sadove. Predstavniki 42 različnih skupin,
gibanj in organizacij so na pripravljalnih srečanjih skupaj določili temo in zapisali poslanico. Poudarjena je
bila vloga dialoga in ustvarjalnosti, pomembno je bilo tudi medsebojno prilagajanje. Projekt krepi civilno
družbo na lokalni ravni, ob čemer se krepijo medsebojne vezi, organizatorji pridobivajo znanja in veščine,
stopajo v stik z znanimi gosti in artikulirajo svoja mnenja. Bolj kot dogodki sami, je pri Socialnem tednu
pomemben proces razvoja skupin in organizacij ter osebnostni razvoj posameznika, ki v njem sodeluje.
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Priloga 2: Pismo govorcem
Ljubljana, 13. septembra 2012
Spoštovani!
Rad bi se Vam zahvalil za sodelovanje na dogodku v okviru Socialnega tedna, ki bo potekal med 23. In 28.
septembrom 2013 po Sloveniji.
V letošnjem letu Socialni teden poteka že petič. Prireja ga preko 60 organizacij, skupin in gibanj. V okviru
projekta se bo v tem tednu po Sloveniji in tujini zvrstilo 67 dogodkov: razprav, okroglih miz, predavanj,
predstavitev knjig, radijskih oddaj ... Zemljevid in razpored dogodkov po Sloveniji si lahko ogledate na
spletni strani projekta http://www.socialniteden.si.
Osrednji namen Socialnega tedna je krepiti civilno družbo v Sloveniji in odgovorno državljanstvo vsakega
posameznika na vrednotah osebne odgovornosti, solidarnosti, subsidiarnosti in skupnega dobrega.
Letošnji Socialni teden smo naslovili z naslovom Zakaj še za-upaš? Tematika in naslov sta bila izbrana v
moderiranem procesu, v katerem je sodelovalo več kot 30 posameznikov, predstavnikov skupin in organizacij. Z njim smo želeli odgovoriti na občutja črnogledosti (pesimizma) in malodušja, ki vlada v Sloveniji.
Prepričani smo, da danes živimo veliko slabše kot smo pred leti in celo, da najslabše šele prihaja. Morda je
to res, toda ali takšno razpoloženje ne zavira naše ustvarjalnosti, ki bi nas lahko popeljala na drugačno pot?
Več o letošnji temi najdete v letošnji poslanici Socialnega tedna.
Za vašo boljšo informiranost pa navajam še nekaj drugih virov:
•
•

Promocijska zloženka letošnjega Socialnega tedna je dostopna tule.
Program vseh 67 dogodkov po Sloveniji pa najdete tule.

Organizatorji Socialnega tedna želimo, da bi z vašim nastopom spodbujali državljane Slovenije k premisleku o naši skupni prihodnosti. Upamo in verjamemo, da bo vaš prispevek k temu tudi pripomogel!
Še enkrat iskrena hvala!
Matej Cepin
vodja Socialnega tedna
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Priloga 3: Uvodna predstavitev
UVODNA PREDSTAVITEV SOCIALNEGA TEDNA
Spoštovani organizatorji dogodkov!
Predlagamo vam oz. vas prosimo, da v času uvoda v dogodek v minuti do dveh predstavite tudi celoten
projekt Socialni teden. Za to imate tri možnosti:
a)
b)
c)

predvajate Powerpoint predstavitev in preberete spremljajoče besedilo,
zgolj preberete uvodno besedilo (brez Powerpoint predstavitve),
naredite nekaj svojega, nekaj, kar vam bolj »paše v kontekst«.

V ekipi za pripravo Socialnega tedna smo mnenja, da bomo na ta način povečali prepoznavnost projekta
in vseh naših odogodkov.
Posamezne možnosti so prikazane spodaj.
1.

Ob Powerpoint predstavitvi

/ Powerpoint predstavitev ima pet slik (»slajdov«). Ob vsaki preberite pripadajoči del besedila, SEVEDA GA
PO POTREBI PRILAGODITE – najbrž predvsem uvodni stavek. /
PRVA SLIKA (naslovnica)
Dobrodošli na dogodku, ki poteka v okviru četrtega Socialnega tedna v Sloveniji. Letošnji Socialni teden
skupaj pripravlja več kot 60 skupin, nevladnih organizacij, izobraževalnih ustanov, župnij, podjetij in medijev.
Na njem se bo v tem tednu zvrstilo 67 dogodkov: okroglih miz, predavanj, diskusij, delavnic, pa tudi radijske oddaje, razstave in drugih oblik srečanj.
DRUGA SLIKA (struktura ST)
Socialni teden se vsako leto začne z uvodno okroglo mizo. Sledijo ji dogodki po vsej Sloveniji, zaključi pa
se z dvodnevnim seminarjem.
V okviru projekta poteka tudi foto natečaj, s svojimi prispevki se ga udeležijo blogerji, posnetki nekaterih
dogodkov pa so dostopni tudi na svetovnem spletu.
TRETJA SLIKA (tema)
Z naslovom Zakaj še za-upaš? smo se želeli dotakniti črnogledosti in malodušja, ki vladata v Sloveniji. V poslanici smo med drugim zapisali: »Leta krize izčiščujejo sliko tudi v Sloveniji. Danes veliko bolje kot pred leti
vemo, kateri posamezniki, podjetja, organizacije ali javne institucije so vredne našega zaupanja in kateri
ne. Bolje vemo, da je zaupanje odvisno predvsem od verodostojnosti ljudi na odgovornih mestih. Bolje
vemo tudi, da smo na odgovornih mestih vsi.«
ČETRTA SLIKA (namen)
Socialni teden NI zgolj serija dogodkov, ki bi jih pripravila neka velika profesionalna organizacija. Prip-
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ravljamo jih povsem »običajni državljani«. Na skupnih srečanjih že nekaj mesecev pred samim Socialnim
tednom skupaj določimo temo in napišemo poslanico. Socialni teden želi tako prispevati h krepitvi civilne
družbe in posameznikov v njej.
PETA SLIKA (vabilo)
Posnetke z nekaterih dogodkov Socialnega tedna si lahko ogledate tudi na internetu. Tam lahko pustite
tudi svoje mnenje. Želimo, da bi tako danes, kot tudi v bodoče, znali prisluhniti drug drugemu, se pustiti
sprovocirati in povedati svoje mnenje.
2.

Govor (brez Powerpoint predstavitve)

/ BESEDILO SEVEDA PO POTREBI PRILAGODITE – najbrž predvsem uvodni stavek. /
Dobrodošli na dogodku, ki poteka v okviru četrtega Socialnega tedna v Sloveniji. Letošnji Socialni teden
skupaj pripravlja več kot 60 skupin, nevladnih organizacij, izobraževalnih ustanov, župnij, podjetij in medijev.
Na njem se bo v tem tednu zvrstilo 67 dogodkov: okroglih miz, predavanj, diskusij, delavnic, pa tudi radijske oddaje, razstave in drugih oblik srečanj.
Socialni teden se vsako leto začne z uvodno okroglo mizo. Sledijo ji dogodki po vsej Sloveniji, zaključi pa
se z dvodnevnim seminarjem. V okviru projekta poteka tudi foto natečaj, s svojimi prispevki se ga udeležijo
blogerji, posnetki nekaterih dogodkov pa so dostopni tudi na svetovnem spletu.
Z naslovom Zakaj še za-upaš? smo se želeli dotakniti črnogledosti in malodušja, ki vladata v Sloveniji. V poslanici smo med drugim zapisali: »Leta krize izčiščujejo sliko tudi v Sloveniji. Danes veliko bolje kot pred leti
vemo, kateri posamezniki, podjetja, organizacije ali javne institucije so vredne našega zaupanja in kateri
ne. Bolje vemo, da je zaupanje odvisno predvsem od verodostojnosti ljudi na odgovornih mestih. Bolje
vemo tudi, da smo na odgovornih mestih vsi.«
Socialni teden NI zgolj serija dogodkov, ki bi jih pripravila neka velika profesionalna organizacija. Pripravljamo jih povsem »običajni državljani«. Na skupnih srečanjih že nekaj mesecev pred samim Socialnim
tednom skupaj določimo temo in napišemo poslanico. Socialni teden želi tako prispevati h krepitvi civilne
družbe in posameznikov v njej.
Posnetke z nekaterih dogodkov Socialnega tedna si lahko ogledate tudi na internetu. Tam lahko pustite
tudi svoje mnenje. Želimo, da bi tako danes, kot tudi v bodoče, znali prisluhniti drug drugemu, se pustiti
sprovocirati in povedati svoje mnenje.
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POVZETEK: KAJ LAHKO DOBITE OD PRIPRAVLJALNE EKIPE IN KAJ SO
VAŠE OBVEZNOSTI?
Od pripravljalne ekipe lahko dobite:
• Zloženke in plakate z objavljenimi dogodki; pokličite nas!
• Promocijo na spletni strani http://www.socialniteden.si. Če zasledite kakšno napako, nam pišite na 		
info@socialna-akademija.si
• Promocijo projekta na nacionalni ravni (v nacionalnih medijih) in v tujini.
• Snemanje (samo nekateri dogodki).
• Roll-up pano oz. Pingvina, ki ga postavite za ali ob govorce (samo nekateri dogodki).
Vaše obveznosti:
• Prijava dogodka v register dogodkov (že urejeno).
• Pregledati objavo dogodka na spletni strani http://www.socialniteden.si in sporočiti morebitne po
pravke.
• Na začetku vašega dogodka predstaviti projekt Socialni teden (Priloga 3 v tem gradivu)
• Čim prej po dogodku (najbolje isti večer) poslati poročilo o dogodku na mojca@socialna-akademija.si.
V pisarni Socialne akademije lahko kot pomoč dobite:
•
•
•
•
•

Izdelavo plakata za vaš dogodek v grafični obliki Socialnega tedna (brezplačno).
Tiskanje plakata (barvno ali črno-belo A-3; po 17 oz. 34 centov na izvod).
Mentorstvo za organizacijo dogodka (brezplačno).
Učilnico za sestanke (za potrebe projekta brezplačno).
Multimedijsko opremo pred in po Socialnem tednu za morebitno promocijo, intervjuje, poročanje …
(kamere, nemalci zvoka, profesionalni fotoaparati, video projektor; za potrebe projekta praviloma brez
plačno, se pa lahko dogovorimo)
• Objavo posnetih dogodkov na Youtube kanalu in Socialne akademije in na portalu www.videonaklik.si.

Vabilo na uvodno okroglo mizo z naslovom Ko ni več zaupanja ...
Organizatorji dogodkov ste vabljeni na uvodno okroglo mizo, ki bo v ponedeljek, 23. septembra 2013,
ob 19. 30, v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.
Zaupanje je tisto, ki nas drži skupaj. Omogoča nam sodelovanje, skupno ustvarjanje in sobivanje. Ko ni več
zaupanja, se naši medosebni odnosi skrhajo, trgovanje usahne, vlade odstopajo, organizacije propadajo,
institucije ne morejo več delovati, monetarni sistemi pa se sesuvajo.
Kaj se nam obeta, če ne bomo načrtno gojili zaupanja v medsebojnih odnosih, v poslu, do institucij, do
politikov? Kaj se nam obeta, če se ne bomo trudili, da bi tudi drugi pridobili zaupanje v nas?
Na uvodni okrogli mizi Socialnega tedna 2013 bodo spregovorili:
•

dr. Andrej Fištravec, sociolog in župan Maribora,
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•
•
•

Barbaro Brezigar, pravnica in nekdanja generalna državna tožilka,
dr. France Arhar, bančnik in nekdanji guverner Banke Slovenije in
Imre Jerebic, glavni tajnik Slovenske Karitas.

Med drugim bomo spregovorili o vladanju vstajniškega župana in zaupanju vanj, o zaupanju v slovenski
sodni sistem, o zaupanju med podjetji, o zaupanju v našo valuto ter o tem, kako na zaupanje gleda in kako
ga upravlja ena najuspešnejših nevladnih organizacij v Sloveniji.
Okroglo mizo bo moderirala Anja Hlača Ferjančič.

Vabilo na zaključni seminar Socialnega tedna
Zaključni seminar je namenjen prav vam, organizatorjem. Potekal bo v petek in soboto, 27. In 28. septembra, v Frančiškanskem samostanu v Nazarjah pod naslovom Kako obrniti trende v Sloveniji?
Za pripravljalce dogodkov je seminar popolnoma brezplačen, vključno s stroški prehrane in nastanitve.
Program seminarja:
Petek, 27. 9.
15.30 Prihod udeležencev in spoznavanje
16.20 Duhovna spodbuda p. Robina Schweigerja
16.30 Okrogla miza: V kakšnem stanju je slovenska civilna družba?
Moderira: Aleš Čerin, Socialna akademija Uvod: Matej Cepin, Socialna akademija
Gostje:
• Boris Pleskovič, Svetovni slovenski kongres
• Boštjan Grošelj, MIC
• Helena Jaklitsch, Društvo Slovenski katoliški izobraženci
• Rafo Pinosa, Skala – mladinska ulična vzgoja
• Ivan Gačnik, Kolpingovo združenje Slovenije
• Jože Strgar, Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo
18.00 Kratek odmor
18.15 Okrogla miza: Katere priložnosti je slovenska civilna družba zamudila v zadnjih 20 letih?
Moderira: Mario Plešej, Socialna akademija
Gosta:
• Jože Možina, novinar in zgodovinar
• Igor Vovk, direktor zavoda Iskreni.net
19.00 Večerja
20.30 Okrogla miza: Kako civilno družbo vidijo politiki?Moderira: Mitja Štular, Civilna družba za pravično
Slovenijo
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Gostje (po abecednem vrstnem redu glede na ime):
• Aleš Hojs, NSi
• France Cukjati, SDS
• Janez Tomšič, SLS
22.00 Zaključek dneva
Sobota, 28. 9.
8.00
8.45
9.00
10.15
10.30

Zajtrk
Duhovna spodbuda p. Robina Schweigerja
Predavanje z diskusijo: Vloga civilne družbe v demokratični ureditvidoc. dr. Aleš Maver
Kratek odmor
Okrogla miza: Pogled na slovensko civilno družbo od zunajModerira: Mojca Perat, Socialna aka
demija
Gosta:
• Drago Štoka, Svet slovenskih organizacij (Italija)
• Valentin Inzko, Narodni svet Koroških Slovencev (še ni potrjeno)

11.30 Odmor
12.00 Okrogla miza: Kakšna je pot naprej?Moderira Matej Cepin, Socialna akademija
Gostje:
• Mitja Štular, Zavod za oživitev civilne družbe in Civilna družba za pravično Slovenijo
• Kristjan Strojan, Društvo mladinski ceh
• Tino Mamić, Združenje novinarjev in publicistov
• Jani Drnovšek, Časnik
13.30 Vrednotenje seminarja
14.00 Kosilo in zaključek
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Eden od kanalov je spletna stran http://www.socialniteden.si. Preglejte opis
svojega dogodka na tej spletni strani in javite morebitne napake na
mojca@socialna-akademija.si.
Socialni teden in dogodke lahko učinkovito promoviramo tudi z
razširjanjem gradiv – zloženk in plakatov. Že imamo gradiva
Socialnega tedna 2013 (zloženke, plakati)? Če še ne, smo se že
dogovorili, kako in kdaj jih bomo prejeli? Kontaktni osebi: Mojca
Perat in Matej Cepin (glej poglavje Kdo je kdo?).
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