ZAPISNIK
sestanka IO ADS
Datum: 22. 11. 2017
Kraj in čas: Glotta Nova d.o.o. ob 16:30

Prisotni: Ida Srebotnik, Maja Povše, Špela Močilnikar,
Irena Suhadolc, Tanja Možina
Upravičeno odsotna: Breda Podboj
Dnevni red:
1. Aktivnosti ADS do konca leta 2017/ začetek 2018
2. Odziv na razpis za sofinanciranje aktivnosti društev 2018 ( MIZŠ )
3. Razno
Ad. 1:
Do konca decembra 2017 bomo v ADS realizirali eno izmed sofinanciranih aktivnosti, drugo pa
do konca januarja 2018. Obe izvedbi sta bili sicer načrtovani do konca letošnjega leta, ne
realizacijo pa je povzročila zasedenost nekaterih izvajalcev, neodzivnost iz tujine in pobuda
predvidenih udeležencev iz lokalnih skupnosti, da prestavimo izvedbo na ugodnejše mesece.
Ker pa sta obe akciji sofinancirani iz sredstev MIZŠ, moramo oba programa izvesti do konca
januarja2018 oz. eno akcijo do konca letošnjega leta, sicer moramo sredstva vrniti, ker so bila
nakazana meseca oktobra 2017.
Aktivnost 1: Usposabljanje - Načrtovanje in strategija razvoja izobraževanja odraslih regije in
občin.
Nosilka je Olga Drofenik s pomočjo Ide Srebotnik. Udeležba je predvidena za občine, ki so
pripravljene v sodelovanju z LU pripraviti kratkoročni oz. dolgoročni načrt izobraževanja.
V prvi polovici seminarja pa se bodo udeleženci seznanili s pravili priprave in načrtovanja letnih
načrtov.
Aktivnost 2: Mednarodni posvet - Kako se izkušnja begunstva in migrantov dotika naših življenj
in kaj lahko izobraževalci odraslih storimo za njihovo uspešno integracijo.
Dogodek bo predvidoma potekal v dvorani Državnega sveta ob koncu januarja 2018. Med člani
IO je prevladalo mnenje, da mora biti, poleg seznanjanja s primeri begunske in migrantske
problematike, poudarek na tem, kaj lahko sploh izobraževalci naredimo za odrasle begunce in
njihovo uspešno integracijo v naše kulturno okolje. Za mlade in otroke je še poskrbljeno,
odrasli pa so prepuščeni čakanju in, razen tečajev slovenskega jezika, izobraževanja zanje ni.

SKLEP 1:
Ida Srebotnik, ki je nosilka mednarodnega posveta- aktivnosti št. 2, bo pripravila osnutek
programa in izvajalcev, z mednarodno udeležbo. Predvidoma bodo sodelovali na posvetu
Hrvati, Avstrijci in Italijani, ter predstavnik naših EU poslancev. Posvet bo v Državnem svetu,
ki nudi prostor oz. dvorano zastonj. Špela Močilnikar bo ponovno kontaktirala socialno podjetje

Skuhna, s katerim smo že bili dogovorjeni za sodelovanje. Jelica Pegan Štemberger bo ponovno
kontaktirala predstavnika iz Italije. Hrvati so že potrdili sodelovanje (kontakt Ida Srebotnik),
prav tako bodo na posvetu predstavljeni primeri zanimivih praks in zgodb beguncev in
migrantov. Primer študijskega krožka DVIG (kontakt Olga Drofenik), projekt Inštituta za
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (kontakt I. S. … prikazali bomo tudi kratek film
o begunstvu (kontaktirala bo Špela Močilnikar). Posvet bo povezoval Darijan Novak iz ACS.
Na IO ADS smo se dogovorili, da bomo v pripravljalnem odboru kar člani IO ADS, pri
organizaciji pa bodo v pomoč študentke VSŠ iz Glottanove.
Ad. 2:
Ida Srebotnik je pozvala k razmisleku o tem, katere aktivnosti bi v ADS izvedli v naslednjem
letu in jih tudi prijavili na razpis za sofinanciranje aktivnosti MIZŠ (razpis je izšel 18.11. 2017).
Maja Povše je predlagala, da ponovno prijavimo izobraževalni program Inkluzivno izvajanje
izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami, prijavimo pa tudi pripravo ustrezne
publikacije in zloženke.
O prijavi teme, ki bi obravnavala skupnostno izobraževanje, se bo pozanimala Špela Močilnikar,
ki sodeluje pri mednarodnem projektu o podobni problematiki.
Ida Srebotnik je predlagala, da bi se bilo dobro začeti ukvarjati tudi z vplivom digitalizacije na
znanje in izobraževanje, saj vemo, da je razvoj na tem področju bliskovit, posledice pa
pozitivne in negativne.
Predsednica pošlje članom takoj poziv, naj prispevajo svoje ideje in predloge. Med drugim naj
bi bila glavna naloga ADS tudi odpiranje novih izzivov in novosti v izobraževanju odraslih.
Razno:
- Razprava je stekla tudi o anketiranju članov ADS glede njihovih pričakovanj, vendar so
predlog predsednice člani ovrgli z utemeljitvijo, da ne bo odziva, ker smo pred tremi
leti članom že poslali anketni vprašalnik, izpolnjenega pa je vrnila peščica.
- Pogovarjali smo se tudi o poslanstvu ADS, njegovem obstoju in smislu društva, kjer je
večina članov pasivnih in neodzivnih.
- Posodobljena je bila spletna stran ADS
- Skupščina ADS bo februarja 2018 in na njej bomo tudi začrtali nadaljnjo pot društva

Sestanek je bil zaključen ob 18:00.

Ljubljana, 26.11.2017

zapisali :
Irena Suhadolc
Ida Srebotnik

