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VABILO NA INTENZIVNI TRENING ZA IZVAJALCE
ŽIVE KNJIŽNICE

Spoštovani,

z velikim veseljem vas vabimo na 4-dnevni intenzivni trening za izvajalce Žive knjižnice.
Potekal bo od 4. do 7. decembra 2014 v Hostlu Pekarna (Ob železnici 16, 2000 Maribor) v
organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor in Slovenske filantropije – Združenja za
promocijo prostovoljstva. Na treningu vam bomo skozi teorijo in prakso predstavili celoten
koncept metode Žive knjižnice: najprej se bomo spoprijeli z neznankami, dilemami in izzivi,
ki jih prinaša organizacija Žive knjižnice, nato bomo vse udeležence treninga aktivno vključili
v pripravo in izvedbo dogodka, saj bo 6. decembra 2014 v Mariboru ponovno zaživela
praznična Živa knjižnica.
Če vas zanima, iz kakšnih koščkov je sestavljena Živa knjižnica in kakšni so njeni koščki, ko
so zloženi v sestavljanko, vas vabimo, da se odzovete našemu vabilu in do 24. novembra
2014 izpolnite spodnjo prijavnico.
Vse informacije o treningu in metodi najdete v priloženem pozivu in informacijskem paketu ali
pri kontaktni osebi Mladinskega kulturnega centra Maribor Marji Guček, tel. 02 25 003 22 (od
ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00) ali po elektronski pošti na marja.gucek@mkc.si.

Ekipa Žive knjižnice v Mariboru
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Mladinski kulturni center Maribor in Slovenska filantropija –
Združenje za promocijo prostovoljstva objavljata

POZIV ZA UDELEŽBO NA INTENZIVNEM TRENINGU ZA IZVAJALCE
ŽIVE KNJIŽNICE
Živa knjižnica je posebna inovativna metoda, ki skozi aktivni dialog ozavešča in izobražuje
o človeških vrednotah in človekovih pravicah, spodbuja razpravo o predsodkih in
stereotipih v družbi, prav tako pa doprinaša k razvoju prostovoljstva v organizacijah ter
lokalnih okoljih (dodatne informacije o metodi najdete v prilogi poziva – informacijskem
paketu).
Mladinski kulturni center Maribor in Slovenska filantropija – Združenje za promocijo
prostovoljstva organizirata intenzivni 4-dnevni trening za izvajalce Žive knjižnice med 4.
in 7. decembrom 2014 v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor.
Namen treninga je udeležence seznaniti ter usposobiti za izvajanje metode Žive knjižnice v
lastnih organizacijah.

Trening je namenjen vsem, ki:


se želijo seznaniti z metodo Žive knjižnice in jo vključiti med svoje aktivnosti,



želijo izboljšati izvajanje metode Žive knjižnice,



iščejo način, metodo za vzpostavitev prostovoljstva v organizaciji,



iščejo način, metodo za vzpostavitev aktivnosti, ki obravnavajo teme, povezane s
človekovimi pravicami, predsodki, stereotipi.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci:


starost nad 18 let,



udeležba na celotnem treningu.

Cilji treninga:


spoznati in razumeti metodo Žive knjižnice in jo preizkusiti v praksi,



seznaniti udeležence s koraki organizacije Žive knjižnice,



spodbuditi razpravo o predsodkih in stereotipih v družbi/lokalnih okoljih med
udeleženci treninga,
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razširiti izvajanje metode v druge organizacije oz. v druga slovenska mesta,



povezati zainteresirane organizacije in/ali posameznike, ki želijo aktivno uporabljati
metodo Žive knjižnice in prispevati k njeni kvalitetni izvedbi,



spodbujati razvoj organiziranega prostovoljstva skozi metodo Žive knjižnice.

Število udeležencev treninga je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava. V primeru
večjega števila prijav si organizatorja pridržujeta pravico, da izmed vseh prijaviteljev na
trening povabita udeležence, ki so se na trening prijavili hitreje in ki izkazujejo večjo
pripravljenost po uporabi metode v prihodnje.

Prijava in kotizacija:
Prijava na trening je možna do vključno 24. novembra 2014.
Kotizacija za trening znaša 83,61 evrov na udeleženca (102 evra z vključenim DDV).
Kotizacija vključuje:


prenočišče v Hostlu Pekarna v štiriposteljni sobi
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z vključeno turistično takso

(www.mkc-hostelpekarna.si),


polni penzion,



pijačo in prigrizke v času odmorov,



vse potrebne materiale za aktivno udeležbo na treningu,



povzetke/smernice za izvedbo Žive knjižnice,



povzetke/smernice za izvedbo nekaterih metod/aktivnosti, uporabljenih na treningu,



strošek organizacije in izvedbe treninga,



pomoč pri organizaciji Žive knjižnice v letu 2015 ter



presenečenje.
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Udeležba na treningu je na lastno odgovornost. Zavarovanje udeležencev ni vključeno v
kotizacijo. Organizatorja ne povrneta potnih stroškov udeležencev na trening in z njega.
Prijava na trening je mogoča samo s prijavnico, ki mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in
ožigosana, če se posameznik prijavlja v imenu organizacije. Prijavnica je v prilogi poziva.

1

Proti doplačilu ter v primeru prostih kapacitet v Hostlu Pekarna lahko udeleženci treninga zamenjajo prenočišče v dvoposteljni
apartma (doplačilo 6 evrov na noč na udeleženca (DDV je vključen)) ali garsonjero (doplačilo 9 evrov na noč na udeleženca (DDV je
vključen)).
2
Pomoč pri organizaciji Žive knjižnice v letu 2015 obsega pomoč preko telefona in/ali elektronske pošte ali osebnega svetovanja v
Mariboru, po predhodnem dogovoru.
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Izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati v skenirani obliki na elektronski naslov
marja.gucek@mkc.si.
Način plačila:
Po prejemu obvestila, da ste bili izbrani kot udeleženec treninga (predvidoma 25. novembra
3

2014), bo potrebno najkasneje do 28. novembra 2014 poravnati kotizacijo na naslov:
Mladinski kulturni center Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor
TRR: SI56 0127 0603 0354 536, UJP Slovenska Bistrica.
Gotovinsko plačilo ni možno.
Udeležba na treningu je mogoča samo ob predhodnem plačilu kotizacije.
Možnost odpovedi treninga s strani organizatorja in udeleženca:
V primeru višje sile ali nezadostnega števila prijavljenih, si organizatorja pridržujeta pravico
do odpovedi treninga. V tem primeru bo udeležencem v celoti povrnjena vplačana kotizacija.
Do vključno 30. novembra 2014 lahko udeleženci pisno odpovedo udeležbo na treningu na
elektronski naslov marja.gucek@mkc.si, Mladinski kulturni center Maribor pa udeležencem v
celoti povrne vplačano kotizacijo. Po tem datumu odpoved udeležbe več ni mogoča. Če se
udeleženec ne udeleži treninga, organizatorja kotizacije ne vračata. Tudi v primeru
nepravočasne odpovedi udeležbe na treningu, organizatorja kotizacije ne vračata.

Organizatorja bosta vse informacije, povezane s treningom, posredovala na elektronski
naslov prijavitelja, ki je naveden v prijavnici.

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije o treningu se lahko obrnete na predstavnico Mladinskega kulturnega
centra Maribor Marjo Guček, tel. 02 250 03 22 (od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00) ali
po elektronski pošti na marja.gucek@mkc.si.
Nina Arsenovič, direktorica
Mladinski kulturni center Maribor
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Če kotizacija ne bo poravnana pravočasno, bo mesto na treningu ponujeno drugemu kandidatu.
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PRIJAVNICA NA INTENZIVNI TRENING ZA IZVAJALCE
ŽIVE KNJIŽNICE
Maribor, 4. do 7. december 2014
Ime in priimek
Naslov
Pošta
Datum rojstva
Telefon
E-mail naslov
Organizacija
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a. polno ime:

(dopišite)

b. naslov:
c. davčna številka:

d. kontaktna oseba (ime, priimek, e-mail naslov):

Posebne prehranske in
druge zahteve
(označite in/ali dopišite)

a. vegan
b. vegetarijanec
c. alergije na:

d. drugo (druge prehranske zahteve, posebne
gibalne ovire …):

Nočitev
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(označite samo, če želite nočitev v
dvoposteljnem apartmaju ali

a. dvoposteljni apartma
b. garsonjera

garsonjeri)
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Prijavite se lahko tudi kot posameznik. V tem primeru pustite to mesto prazno.
V okviru kotizacije je zagotovljena nočitev v štiriposteljnih sobah. Proti doplačilu ter v primeru prostih kapacitet v Hostlu Pekarna
lahko udeleženci treninga zamenjajo prenočišče v dvoposteljni apartma (doplačilo 6 evrov na noč na udeleženca (DDV je vključen))
ali garsonjero (doplačilo 9 evrov na noč na udeleženca (DDV je vključen)).
5
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Na kratko opišite svoje delovne in neformalne izkušnje in navedite svojo izobrazbo.

Ali imate kakšne izkušnje z metodo Žive knjižnice (na primer ali ste že kdaj slišali za
metodo, ali ste bili mogoče udeleženec v kakšni Živi knjižnici, ste mogoče že kdaj
organizirali Živo knjižnico …)?

Zakaj se želite udeležiti treninga? Na kakšen način menite, da vam bo pridobljeno
znanje koristilo v prihodnje?

S podpisom potrjujem, da se bom udeležil/-a 4-dnevnega intenzivnega treninga za
izvajalce Žive knjižnice, ki bo potekal od 4. do 7. decembra 2014 v Mariboru. Strinjam se s
pogoji prijave/odjave in sodelovanjem na treningu in potrjujem, da bom sodeloval/-a v vseh
aktivnostih, ves čas treninga. Prav tako bom do 28. novembra 2014 plačal/-a kotizacijo v
vrednosti 102 evra (z vključenim DDV).

Datum, kraj:
Ime in priimek ter podpis udeleženca treninga:
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Podpis odgovorne osebe in žig organizacije (če ga organizacija uporablja) :

6 Prijavite se lahko tudi kot posameznik. V tem primeru podpis odgovorne osebe in žig organizacije nista potrebna.
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PRILOGA – POMEMBNEJŠI DATUMI

rok za oddajo prijavnice

ponedeljek, 24. november 2014

obvestilo prijaviteljem o izboru udeležencev za trening

torek, 25. november 2014

rok za plačilo kotizacije

petek, 28. november 2014

možnost oddaje pisne odjave za trening

nedelja, 30. november 2014

(v tem primeru bo udeležencem v celoti povrnjena vplačana
kotizacija)

trening

4. do 7. december 2014

