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Program konference: 

Povezani gradimo skupnost 
 

TOREK, 6. 6. 2017   
 

9.00 - 10.00 Registracija udeležencev 
 

10.00 - 10.15 Uvodni pozdravi 
mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih MIZŠ 
mag. Maja Radinovič Hajdič, predsednica ZiSS 

10.15 - 10.45 »Izzivi in aktualni dokumenti Evrope za izobraževanje ranljivih odraslih« 
Ema Perme, predstavnica Slovenije v delovni skupini za izobraževanje odraslih 
pri Evropski komisiji, Urad za razvoj izobraževanja, MIZŠ 

10.45 - 11.30 »Svetovanje za znanje, znanje za rast vseh v skupnosti« 
mag. Tanja Vilič Klenovšek, vodja Središča za svetovanje in vrednotenje, ACS 

11.30 - 12.00 Odmor 

12.00 - 12.45 »S sodelovanjem premagujemo brezposelnost - Zgodbe o prehojenih poteh« 
RIC Novo mesto: Tina Strnad, strokovna sodelavka  
LU Krško: Nataša Kršak, direktorica  

12.45 – 13.30 »Od izobraževanja preko prostovoljstva do zaposlitvene rehabilitacije« 
LU Kranj: Renata Dobnikar, strokovna sodelavka in Ema Grbić, udeleženka  
 
»Delo z ljudmi s posebnimi potrebami – možnost, ki ustvarja priložnost« 
LU Jesenice: Katarina Bertoncelj, strokovna sodelavka in Alenka Skol Radoševič, 
udeleženka 

13.30 - 14.30 Kosilo 

14.30 - 15.15 »Sem dejaven/a v slovenski družbi« 
LUNG: Nada Uršič Debeljak, direktorica in Maja Simjanovski, udeleženka 
 
»Podpora pri učenju slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika za 
priseljence« 
Posoški razvojni center OE LU: Patricija Rejec, strokovna sodelavka in Cai Tang 
udeleženka  

15.15 - 16.00 »Dobre zgodbe – vstopnice za boljše življenje« 
ZLU Trbovlje: Mateja Ocepek, strokovna sodelavka in Bojan Rus ter Darja 
Smrkolj, udeleženka  
 
»Vedoželjnost združuje tudi starejše« 
MOCIS Slovenj Gradec: Anja Friškovec, strokovna sodelavka ter Tone Gašper, 
mag. Marica Rošker in Irena Cimerman, udeleženci 

16.00 - 16.15 Odmor 

16.15 - 17.00  
 

»S spodbudami mladih za učenje gradimo lepšo prihodnost« 
UPI - LU Žalec: Biserka Neuholt Hlastec, strokovna sodelavka, Kaja 
Pustoslemšek, udeleženka;  
CDI Univerzum: Albert Štrancar, direktor;  
Zavod BOB: Simona Hodnik, strokovna sodelavka  
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17.00 - 18.00 Okrogla miza: Potrebe na področju izobraževanja za povečevanje socialnega 
vključevanja ranljivih odraslih in možni viri financiranja 

 Sodelujejo: 

 mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje 
odraslih MIZŠ 

 Ana Stanovnik Perčič, CMEPIUS 

 Mojca Špec Potočar in Katarina Štrukelj, Urad vlade RS za oskrbo in 
integracijo migrantov, MNZ 

 Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta "Izzivi 
medkulturnega sobivanja«, OŠ Koper 

 Barbara Gogala, Služba za poklicno orientacijo ZRSZ 

 Alenka Rumbak, direktorica ZRSZ OS Celje  

 mag. Bojan Hajdinjak, predsednik ZLUS 

 mag. Maja Radinovič Hajdič, predsednica ZiSS 

 Franja Centrih, direktorica UPI-LU Žalec 

od 19.30 dalje 
 

Večerno druženje 
 

 

SREDA, 7. 6. 2017 
 

8.30 -   9.00 Registracija udeležencev 

  

9.00 - 10.30 Delo v skupinah 

Skupina 1 Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja brezposelnih 

  Predstavitve dobrih praks: 
Mojca Rozman, strokovna sodelavka, LU Kranj: »Razumevanje in posluh 
obrodita sadove« 
Andreja Tomc, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: »Vloga in pomen 
spodbud za socialno vključevanje Romov«  
Sabina Zupan, strokovna sodelavka, Cene Štupar Center za 
izobraževanje Ljubljana: »Vključevanje brezposelnih v izobraževanje - 
ponudimo jim tisto, kar potrebujejo in ne tisto, kar mi mislimo, da 
potrebujejo« 

 Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega 
vključevanja brezposelnih. 

Skupina 2 Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja odraslih s posebnimi 

potrebami 

  Predstavitve dobrih praks: 
Majda Suljanović, strokovna sodelavka, LU Jesenice: »Izzivi svetovanja 
osebam s posebnimi potrebami« 
Mateja Pistotnik, strokovna sodelavka, ZLU Trbovlje: »Vključevanje 
udeležencev s posebnimi potrebami v programe Večgeneracijskega 
centra Zasavje« 

 Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega 
vključevanja odraslih s posebnimi potrebami 
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Skupina 3 Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja priseljencev 

  Predstavitve dobrih praks: 
Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta "Izzivi 
medkulturnega sobivanja", OŠ Koper: »Pomen povezovanja in 
sodelovanja za vključujočo skupnost« 
Tina Baloh, strokovna sodelavka, UPI – LU Žalec: »Vključevanje 
prostovoljcev v jezikovno izobraževanje migrantov: vloge in 
kompetence« 

 Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega 
vključevanja priseljencev 

Skupina 4 Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja starejših 

  Predstavitve dobrih praks: 
Anja Friškovec in Metka Potočnik, MOCIS Slovenj Gradec: »Fotografska 
predstavitev mesta Slovenj Gradec na Dunaju« 
mag. Gabi Ogulin Počrvina, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: 
»Prostovoljno delo kot oblika socialnega vključevanja, socialne opore in 
osebne rasti starejših« 
Simona Pavlin, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: »Vseživljenjsko 
učenje starejših in njihovo aktivno vključevanje v družbo«  

 Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega 
vključevanja starejših. 

Skupina 5 Izobraževanje za povečevanje socialnega vključevanja mladih 

  Predstavitve dobrih praks: 
Franja Centrih, direktorica, UPI – LU Žalec: »Bodi sprememba – 
spodbujanje podjetništva mladih preko medgeneracijskega 
sodelovanja« 
mag. Damjana Kotnik, strokovna sodelavka, MOCIS: »PUM-o Koroška se 
predstavi«  
Zvonka Potočar, strokovna sodelavka, RIC Novo mesto: »Socialna 
v/izključenost kot izbira ali nuja« 

 Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega 
vključevanja mladih. 

10.30-10.45 Odmor 

10.45-12.15 Nadaljevanje dela v skupinah 

Strokovna razprava o potrebah ter priložnostih in izzivih pri izvajanju 
izobraževalnih aktivnosti, namenjenih povečevanju socialnega vključevanja 

 


