
Za strpno in socialno sožitje vseh generacij !

MEDNARODNA
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Prostovoljstvo povezuje 
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Prostovoljstvo je pomemben dejavnik pri 
utrjevanju družbene povezanosti in razvijanju 
solidarnosti med ljudmi. to je dandanes še po-

sebej pomembno zaradi demografskih trendov, ki 
spreminjajo razmerja med generacijami in zahtevajo 
spremembe na področju medgeneracijskega sode-
lovanja in sožitja.

v okviru strokovne konference, ki jo že tretje leto 
zapored organiziramo na Festivalu za tretje življenj-
sko obdobje, smo tokrat v ospredje postavili  pro-
stovoljstvo in še posebej prostovoljstvo, ki  združuje 
generacije. v času festivala bomo predstavljali različ-
ne poglede in razpravljali o pomenu, vlogi in učinkih 
prostovoljstva na različnih področjih človekovega 
delovanja – v kulturi, izobraževanju, e-vključenosti, 
sociali, lokalnih skupnostih in socialnem podjetni-
štvu. Posebni poudarek bo na prikazu primerov do-
brih praks iz slovenije in drugih evropskih držav, saj 
se zavedamo, da šele pristopi in aktivnosti, ki živijo v 
praksi, lahko prispevajo h krepitvi kakovosti življenja 
vseh generacij.

Mednarodna konferenca bo predstavila delček 
aktivnosti, ki jih v sloveniji izvajamo v okviru evrop-
skega leta prostovoljstva.

v sklopu konference bomo že letos predstavili 
izhodišča za prihodnje leto, ki ga je Evropska unija 
posvetila aktivnemu staranju in medgeneracijski 
solidarnosti. Prepričani smo, da bo Festival za tretje 
življenjsko obdobje, največja prireditev za medgene-
racijsko sodelovanje v Evropi, s tem dobil novo pri-
ložnost, da potrdi svoj pomen in razširi začrtano pot 
pri povezovanju ključnih nosilcev, ki so odgovorni za 
aktivno sodelovanje generacij in oblikovanje boljše 
prihodnosti za vse.  

Davor Dominkuš,  
predsednik programskega sveta  

Festivala za tretje življenjsko obdobje

PROGRAM 
KONFERENCE:
27. do 29. september 2011
Ljubljana, Cankarjev dom, 

KOSOVELOVA DVORANA

27. september 2011

13.00–14.30 
PROSTOVOLJSTVO PRI NAS IN V EVROPI 

Davor Dominkuš, predsednik programskega sveta 
Festivala za tretje življenjsko obdobje
Borut Pahor, v funkciji ministra za javno upravo, 
predsednik vlade rs

Vanda Remškar Pirc, Ministrstvo za javno upravo rs
Nives Ivelja, Hrvatska mreža volonterskih centara, 
Udruga Mi split, Hrvaška
John Lee, volunteer Development scotland, velika 
Britanija
András F. Tóth, Önkéntes Központ Alapítvány, 
Madžarska

15.00–16.30 
MEDGENERACIJSKO PODJETNIŠTVO: 
PROSTOVOLJNO IN SVETOVALNO DELO 
STAREJŠIH STROKOVNJAKOV
Vodi: Jožko Čuk, Združenje seniorjev slovenije

Alenka Bezjak, Ergo inštitut 
mag. Antonija Štucin, Združenje seniorjev slovenije
Jože Tišler, Kovinoplastika lož
Rudolf Benček, Zajednica udruga umirovljenika 
Zagrebačke županije, Hrvaška
Mateja Karničnik, Fundacija Prizma
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28. september 2011

10.00–11.30 
DOBRE PRAKSE MEDGENERACIJSKEGA 
PROSTOVOLJSTVA NA ZAHODNEM BALKANU

Marija Kaleborta, Matica umirovljenika grada 
Zagreba, Hrvaška
Dragi Argirovski, Združenje društev upokojencev 
Makedonije
Zoltan Kornfeind, ADA – Združenje za pravice 
starejših oseb, Italija
Polonca Šega, Ministrstvo za javno upravo rs

12.00–13.30
PROSTOVOLJSTVO V LOKALNI SKUPNOSTI 
Vodi: Primož Jamšek, slovenska filantropija

Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve rs
Lenka Vojnovič, slovenska filantropija
Sonja Bercko, Medgeneracijski festival velenje
Karl Destovnik, Centerkontura
Andrej Horvat in Ana Špat, Medgeneracijski center 
»Hudinja« Celje
Mateja Karničnik, Center razvoja človeških virov
Tina Divjak, CNvos

14.00–15.30
PROSTOVOLJSTVO V SOCIALNEM VARSTVU
Vodi: dr. Jana Mali, Fakulteta za socialno delo

Marjana Kamnik, Koroški dom starostnikov
dr. Valerija Bužan, skupnost organizacij za 
usposabljanje
mag. Darja Korva, skupnost centrov za socialno delo 
slovenije
dr. Suzana Oreški, socialna zbornica slovenije
Katja Krivec, Dnevni center aktivnosti za starejše
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Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

29. september 2011

10.00–11.30 
PRIBLIŽEVANJE INFORMACIJSKE DRUŽBE VSEM
Vodi: Peter Sterle, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo

dr. Pavel Gantar, prvi minister za informacijsko družbo 
v republiki sloveniji
dr. Simona Kralj Zatler, Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo
dr. Vesna Dolničar, Fakulteta za družbene vede
mag. Rudolf Skobe, tsmedia
mag. Marko Papić, Fakulteta za elektrotehniko 
Marko Mesec, Fakulteta za socialno delo
Andrej Jus, program roj

12.00–13.30 
MEDGENERACIJSKO PROSTOVOLJSTVO V 
IZOBRAŽEVANJU IN VSEŽIVLJENJSKEM UČENJU
Vodi: Irena Levičnik, Društvo upokojenih pedagoških 
delavcev

Irma Velič in Vida Bogataj, Društvo upokojenih 
pedagoških delavcev
Ksenija Leban Zega, osnovna šola Dornberk
Gabi Ogulin Počrvina,  rIC Novo mesto
Tjaša Arko, slovenska filantropija
Peter Košak, Ministrstvo za obrambo rs in Karmen 
Zupanc, oŠ Polzela
Maja Albahari Vernik, Mladinski svet slovenije

14.00–15.30 
PROSTOVOLJSTVO V KULTURI

mag. Igor Teršar, javni sklad rs za kulturne dejavnosti
dr. Uroš Grilc, Mestna občina ljubljana
Vida Koporc Sedej, Ministrstvo za kulturo rs
Milan Pavliha, Godba ljubljanskih veteranov
Mirko Ramovš, slovenska akademija znanosti in umetnosti
mag. Franci Pivec, Zveza kulturnih društev Maribor
Petra Grünfeld, Šodr teater
Jože Osterman, Zveza kulturnih društev ljubljana
dr. Staša Tome, Prirodoslovni muzej slovenije
Ema Tibaut, Zveza kulturnih društev slovenije
Pogovor bo vodil Tomaž Simetinger
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Organizacijski partnerji konference:

Ministrstvo za javno upravo RS, Služba za nevladne 
organizacije
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS,
Direktorat za informacijsko družbo
Združenje seniorjev Slovenije
Slovenska filantropija
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Zveza kulturnih društev Ljubljana
Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije

Udeležba na konferenci je brezplačna. 
Prijave na konferenco zbiramo do 25. septembra 2011 
na e-mail naslovu: simona.bezjak@f3zo.si

Veliki sponzor:
Zlati produktni sponzor:

Bronasti produktni sponzor:Srebrni produktni sponzor:
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