
Datum: 19. 10. 2018 
Ura: 9:00 – 17:00

Kraj: Bled, Hotel Jelovica 
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PROGRAM

• Naslovili problematiko mladih, ki se znajdejo v stiskah 
(predvsem v kontekstu projektov E+)

• Orisali kako prepoznati te stiske preden pride do krizne 
situacije

• Delili prakse na tem področju in predstaviti situacije, ki se 
dogajajo v organizacijah

• Raziskali možnosti, kako lahko strokovnjaki prispevajo 
k večjemu sodelovanju med mladinskim sektorjem in 
strokovnjaki na področju dela z mladimi v stiskah. 

• Mladinskim delavcem predstavili tehnike oz. metode kako 
se odzvati v teh situacijah in kako postopati v nadaljnjih 
korakih ter kako zagotoviti nadaljno pomoč

je nasloviti problematiko kriznih situacij v 
organizacijah, ki nastanejo kot posledica 
stisk mladih, ki v organizacijo pridejo kot 
prostovoljci, ali pa se udeležujejo drugih 
aktivnosti v organizaciji. 

koordinatorjem prostovoljcev v organizacijah, 
mladinskim delavcem organizacij, ki sodelujejo v 
programu Erasmus +, strokovnjakom na področju 
dela z mladimi v stiskah.

NAMEN DOGODKA

NA DOGODKU BOMO

DOGODEK JE NAMENJEN

09:00 –  09:15 
Pozdravni nagovor 

09:15 – 10:15 
Svetovna kavarna: 
Zaokrožimo in izmenjajmo izkušnje kaj se 
dogaja v naših organizacijah?

10:15 – 11:00  
Alenka Rebula: 
Podpora  mlademu človeka v stiski: vloga 
posluha pri opolnomočenju
Stiske mladih izvirajo iz občutka 
neopremljenosti pred izzivi, pogosto pa 
tudi iz nepredelanih izkušenj nemoči. Vloga 
spremljevalca je v tem, da odkriva vire 
opolnomočenja v mladem človeku in obenem 
nefunkcionalne obrambe, zaradi katerih je ta 
zašel v nemoč.

Alenka Rebula Tuta je slovenska pesnica, pisateljica 
in strokovnjakinja na področju psihologije. Ukvarja 
se pretežno z globinsko psihologijo ter z vprašanji 
vzgoje in izobraževanja, samovzgoje in družbene 
kritike.

11:00 – 11:30 
Coffe break 

11:30 – 12:30 
Živa knjižnjica: 
Krizne situacije mladih v stiski v 
organizacijah 
in kako jih naslavljamo

12:30 – 13:45 
Kosilo

13:45 – 15:45 
Delavnica I, II in odprti prostor 

Delavnica I: V rešitev usmerjen pristop (vodi 
Biba Rebolj)

Delavnica II: Sočutna komunikacija  kot orodje 
za delo z mladimi v stiski (vodi Jaka Kovač)

Odprti prostor: Prostor namenjen tistim, ki 
želijo deliti izkušnje 

15:45 – 16:05 
Odmor za kavo 

16:05 – 17:00 
Oblikovanje zaključkov posveta in kako 
naprej?

Prijavnica na dogodek:
https://goo.gl/U2pi4n


