
Dobrodošli vsi, ki:

ź imate idejo ali projekt, ki 
lahko pripomore k višji 
kakovosti življenja (ter 
za katerega želite 
dodatne podpore ali 
idej).

ź želite podpreti druge pri 
razvijanju pobud!

Kaj pridobite?

ź navdih in (za)upanje – 
dragoceni valuti v teh intenzivnih 
časih  

ź iskreče pogovore in nove 
perspektive

ź pomoč za vaše ideje ali radost 
ob pomoči drugim

ź izkušnjo akcijsko naravnane 
metode, prenosljive v druga 
(organizacijska, poslovna, 
skupnostna) okolja

Program proaktivne kavarne:

ź 17.30: Odprtje srečanja in 
predstavitev pobud

ź 18.00: Trije cikli omizij za 
razvijanje pobud (z vmesnim 
odmorom)

ź 20.00: Skupna žetev 
rezultatov

ź 20.30: Zaključek

Kako proaktivna kavarna poteka?

Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji 
naravnane pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo 
iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, 
da jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri manifestaciji tega v svetu.
Proaktivno kavarno bo vodila ekipa izurjenih voditeljev skupinskih 
procesov, zbranih v Društvu moderatorjev Slovenije. 

Obvezne prijave sprejemamo na:

prijava@mgml.si ali 01 24 12 506. Prost vstop.

ČET
30. 3. 
2017

od 17:30
do 20:30

KAVARNA STOW
MESTNI MUZEJ

LJUBLJANA

PROAKTIVNA KAVARNA, 
skupnostno razvijanje projektov za učinkovitejše načine sodelovanja v družbi in 

inovativne rešitve perečih problemov

Razstava Nova doba prihaja! nudi bogat pregled podjetniških idej prvih ljubljanskih 
industrijalcev iz druge polovice 19. stoletja, prikazuje zasuk v novi državi med obema 
vojnama in nas popelje v čas industrializacije po drugi svetovni vojni vse do množične 
potrošnje današnjega časa. S tovarnami pa se v Ljubljani močno okrepi nov družbeni sloj – 
delavstvo in nove družbene napetosti, ki so aktualne še danes. Na proaktivni kavarni bomo 
skupnostno razvijali projekte, ki bodo iskali učinkovitejše načine sodelovanja v družbi in 
inovativne rešitve perečih problemov. Proaktivne kavarne se lahko udeležite kot pobudnik 
lastne ideje ali kot podpornik treh drugih idej.

Pred proaktivno kavarno vas vabimo na brezplačen voden ogled razstave Nova doba 
prihaja!, z začetkom ob 16.30 v atriju Mestnega muzeja. 

Dogodek poteka v sodelovanju s Sindikatom kovinske in elektro industrije ter Društvom 
moderatorjev Slovenije. Dobrodošli v družbi ustvarjalnih ljudi, ki nam ni vseeno!


