Združenje delavcev NSi,
Socialna akademija in
Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka (IJEK)
v sodelovanju z Evropskim centrom za delavska vprašanja (EZA)
in s finančno podporo Evropske unije
vas vabijo na seminar

Iskanje ravnotežja med prožnostjo in varnostjo:
Mladi delavci si prizadevajo za trajnostne rešitve
Laško, Slovenija
25. –26. november 2016
Mlada oseba z dolgimi obdobji brezposelnosti ne more razviti svoje potenciale in ne more dati svoj
prispevek k družbi. Ljudje, ki so brez dela so v nevarnosti, da izgubijo svoje dostojanstvo. Dandanes se
v globalnem svetu soočamo z razmerami in konkurenco, ki mlade prisili k sprejemu pogojev, ki vodijo
k njihovi socialni negotovosti, pa tudi negotovost, da si sami ustvarijo svojo družinsko življenje in
ovirajo možnost lastnega gospodinjstva.
Eden od pomembnejših vprašanj socialnega dialoga na evropski ravni je ravnotežje med prožnostjo in
socialno varnost delovnega mesta. V današnjih razmerah so najbolj ranljiva skupina prav mladi, saj
nimajo možnosti ali pa ne želijo aktivnega sodelovanja v razpravah, in zaradi tega se njihov glas ne sliši.
Mladi so primorani sprejeti zelo negotove oblike zaposlovanja, ki povzročajo socialno negotovost. Eden
od rezultatov gospodarske krize v Evropi je prav povečanje negotovih oblik zaposlovanja. Število
mladih samozaposlenih brez poslovne vizije in načrta se povečuje, ker je ta vrsta zaposlitve je v mnogih
primerih edini način, da se zakonito zaposlijo. Na drugi strani pa delovanje mladih kot samozaposleni
podjetniki, brez resne vizije, postavlja mlade v nevarnosti in so zato predmet številnih socialnih stisk.
Seminar bo obravnavala naslednja vprašanja:
• Kateri so simptomi pretirane fleksibilnosti mladih na delovnem mestu?
• Opredelitev kazalnikov negotovih zaposlitev z vidika mladih posameznikov.
• Zakaj se soočamo s prekomerno rastjo samozaposlenih med mladimi in drugih negotovih
zaposlitvenih možnosti?
• Kakšni so razlogi za trenutne razmere?
• Katere so možne rešitve za povečanje varnosti zaposlitve, kot na primer upravljanje dela, zadruge,
podjetniški inkubatorji, uvedba šolskih programov za podjetniške miselnosti, itd?
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Program
Petek, 25. november 2016
15.00
Odprtje plenarnega dela seminarja
Pozdrav in uvodni nagovor organizatorjev:
● Janez Cigler Kralj, predsednik Združenja delavcev NSi
● Rok Prešern, direktor IJEK-a
● Matej Cepin, direktor Socialne akademije
● Anton Kokalj, član Sveta EZA
15.30
17.00
17.30

Predstavitev trenutne situacije (predstavitve udeležencev)
Moderator: Matej Cepin
Odmor za kavo
Odnos mladih do trga dela?
Okrogla miza:
● Katrin Stančeva, PODKREPA (Bulgaria)
● Sarah Prenger, EZA koordinator
● Leonida Brezovec, Socialna akademija (Slovenija) tbc

Moderator: Neža Repanšek
19.30
Večerja
Sobota, 26. november 2016
9.00
Fleksibilnejše oblike zaposlitve v Evropi
Okrogla miza:
● Denis Strieder, Jugendsekretar des ÖGB
● Bojana Petkovič, podpredsednica Mlade Slovenije, članice YEPP
● Paolo Cesana, generalni direktor, Fondazione Luigi Clerici
Moderator: Anton Kokalj
10.30
Odmor za kavo
11.00
Vzpostavitev pozitivnega okolja za samozaposlene: prilagodljivost, varnost in
ustvarjalnost
Okrogla miza:
 Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake moćnosti
 Nejc Škoberne, CEO & co-founder of Genialis
 Jožica Rejec, Direktorica podjetja Domel (tbc)
 Tino Mamić, predsednik Združenja novinarjev in publicistov

12.30
14.00

Moderator: Jani Drnovšek, Socialna akademij
Kosilo
V kateri smeri naj iščemo učinkovitejše rešitve?
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Izmenjava primerov dobrih praks; okrogla miza:
●
Kalliopi Emmanouilidou, the Rheinisch-Westfälischen
Genossenschafts-Verband (tbc)
●
Paolo Ricotti, ACLI Milano (tbc)

16.15

Moderator: Janez Cigler Kralj, Združenje delavcev NSi
Zaključek seminarja

Kraj seminarja in nastanitev
Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija,
https://www.thermana.si/en/accommodation/hotel-thermana-park-lasko-superior

Prispevki udeležencev
Stroške nočitve in prehrane krijejo organizatorji. Udeleženci donirajo svoja povračila potnih stroškov
organizatorju seminarja kot svoj prispevek k izvedbi seminarja.

Jeziki seminarja
Seminar bo potekal v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano
tolmačenje.

Informacije
●

Združenje delavcev NSi, Dvorakova 11a, Ljubljana
− T: +386 1 241 66 68
− E: zdruzenje.delavcev@nsi.si
● Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana
− T: +386 1 439 97 95
− M: +386 51 893 060
− E: info@socialna-akademija.si

Prijava do 17. NOVEMBRA 2016
Prijava preko obrazca na spletni strani.
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