Projekt financirajo:

Nosilec projekta:
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MESTNE OBČINE KOPER
Krpanova 13, 6000 Koper

Čeprav se gospodarska rast v Sloveniji viša, razlike med ljudmi ostajajo, nekatere ranljive skupine pa se
celo povečujejo. Na Obali deluje več organizacij, ki se ukvarjajo z izzivi ranljivih skupin, med njimi je tudi
Večgeneracijski center Morje. Letos se je v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist
v sodelovanju s Fakulteto za management, Pedagoško fakulteto in Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije izvajal projekt Vzpostavitev učinkovite komunikacijske strategije
in programa Večgeneracijskega centra Morje.
V okviru projekta pripravljamo strokovni posvet z naslovom:

Izzivi doseganja ranljivih skupin
Razvijanje vsebin in strategij komuniciranja
Posvet bo v torek, 15. 5. 2018, ob 10.30
v prostorih Večgeneracijskega centra Morje,
Cesta Zore Perello Godina 3, Koper (za Areno Bonifika)

Posvet je namenjen predvsem strokovni javnosti: vsem, ki se poklicno ali študijsko ukvarjajo
z izzivi ranljivih skupin, tako z mladimi, starejšimi, migranti kot osebami s težavami v razvoju, pa tudi
vsem drugim osebam, ki jih zanimajo delo in izzivi dela z ranljivimi skupinami.
Število mest za udeležence posveta je omejeno. Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na
strokovnem posvetu. Prijave in informacije sprejemamo na telefonski številki 040 772 030 med 9. in 19.
uro ali po e-pošti: center.morje@gmail.com. Vsem vsebinam in aktivnostim lahko sledite na Facebook
strani: centerMorje.

Vabljeni!
Organizacijski odbor
Katarina Košmrlj, UP FM
Nika Vidergar, VGC Morje
Vanja Kiswarday, UP PEF
Vesna Jug, UP FAMNIT

Projektni partnerji:

Izzivi doseganja ranljivih skupin
Razvijanje vsebin in strategij komuniciranja
15. 5. 2018

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA

10.30

Kratka predstavitev projekta
(Nika Vidergar, VGC Morje, viš. pred. Katarina Košmrlj, UP FM)

10.45

Razvoj na potrebe uporabnikov orientiranih programov
Izidi projekta in vodena diskusija
(doc. dr. Vanja Kiswarday, UP PEF, in doc. dr. Vesna Jug, UP FAMNIT)

11.45

Odmor s kavo in prigrizki

Bobka in barčica (prirejeno po pravljici A. Štefan) kratka predstava člani VCG Morje

12.30

O komuniciranju z uporabniki in med organizacijami
Izzivi digitalnih medijev in vodena diskusija
(viš. pred. Katarina Košmrlj, UP FM, Nejc Kovačič, PRISTOP)

13.30

Zaključek posveta
Predstavitev ugotovitev in zaključkov posveta, odprta vprašanja in izzivi v prihodnje
(viš. pred. Katarina Košmrlj, UP FM)

13.45

Neformalno druženje

