Vabilo
Ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in
30. obletnici programa Otroški parlamenti
Vas vljudno vabimo na
Konferenco o participaciji otrok: Državljani prihodnosti,
ki bo v sredo, 27. novembra 2019, od 9. do 16. ure
v Hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons (Pot za Brdom 4, Ljubljana).

Namen konference je ozaveščanje o pravici otrok do participacije
ter s podpisom pisma o nameri spodbuditi pristojne k pripravi in sprejetju
Nacionalne strategije o participaciji otrok v letu 2021, ko Slovenija predseduje Svetu EU.
Ključni udeleženci bodo otroci od 13. do 17. leta iz vse Slovenije,
ki bodo v razpravi z odločevalci imeli priložnost izraziti svoja mnenja o participaciji.
Pridružila se nam bosta minister za izobraževanje in šport dr. Jernej Pikalo in
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer.
Dobre prakse iz tujine pa bosta predstavili predstavnica organizacije Eurochild in
predstavnica bolgarske Nacionalne mreže za otroke.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu info@zpms.si
do 22. novembra 2019; pod ZADEVA vpišite: Državljani prihodnosti. Število mest je omejeno.
Veselimo se vaše družbe in konstruktivne razprave!

Več informacij:
Petra Zega, tel: 01 23 96 712; E: petra.zega@zpms.si
Nina Uratarič Malnar, tel. 01 23 96 716; E: nina.urataric.malnar@zpms.si

Konferenco bomo izvedli s finančno podporo programa Erasmus+ ter
z delnim sofinanciranjem organizacije Eurochild.

Program Konference o participaciji otrok: Državljani prihodnosti

Moderatorki: Maja Ratej in Edvina Dedić
8:30–9:00
9:00–9:15

Registracija udeležencev
Uvodni nagovor
Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije
1. DEL: KAJ JE PARTICIPACIJA OTROK?

9:15–9:45
9:45–10:10
10:15–10:45
10:45–11:00

Participacija otrok za spoštljivo in smiselno življenje z drugimi
izr. prof. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
»Kaj otroci in mladi razumemo kot participacijo?«
Vodena razprava med otroki
Otroški parlamenti kot oblika uveljavljanja pravice otrok do svobode izražanja in sodelovanja
Liana Kalčina, prof. ped., dolgoletna sodelavka in častna članica ZPMS
Odmor za kavo
2. DEL: NACIONALNA STRATEGIJA O PARTICIPACIJI OTROK

11:00–11:10
11:10–11:45
11:45–12:15
12:15–12:30
12:30–13:00
13:00–14:00

Zakaj Nacionalna strategija o participaciji otrok?
Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije
Primer Strategije o participaciji otrok v organizaciji (Child Participation Strategy)
Mieke Schuurman, Eurochild
Izkušnje in dobre prakse s tega področja
Maria Brestnichka, Nacionalna mreža za otroke, Bolgarija
Pogled odločevalcev na participacijo otrok in pripravo strategije
Različni deležniki
»Kaj otroci in mladi za okrepitev participacije pričakujemo od odločevalcev?«
Vodena razprava med otroki in odločevalci
Odmor za kosilo
3. DEL: NADALJNJI KORAKI

14.00–14:10
14:10–14:30
14:30–16:00

Predstavitev pisma o nameri za pripravo Nacionalne strategije o participaciji otrok
Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije
Podpis pisma o nameri za pripravo Nacionalne strategije o participaciji otrok med
pristojnimi, predstavnikom otrok in Zvezo prijateljev mladine Slovenije
Razprava in zaključek
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Konferenco bomo izvedli s finančno podporo programa Erasmus+ ter
z delnim sofinanciranjem organizacije Eurochild.

