Zapisnik 7. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
6. seja je bila 12.11.2014 od 9h do 12h v prostorih Humus d.o.o., Ljubljana
Prisotni: Marjeta Novak, Dragana Prijanovič, Janko Lah, Natalija Vrhunc
Dnevni red:
1. Aktualni dogodki DMS do konca leta
2. Zbor članov 2015
3. Program DMS 2015
4. Prenova statuta
5. Drugo
Ad 1 - Aktualni dogodki DMS do konca leta
1-a
-

Proaktivna kavarna (PAC) 20.11.:
Natalija Vrhunc zbere skupaj skupino za izvedbo; potencialni kandidati: Jaka Kovač (nosilec), Andreja Cepuš, Janko
Lah; Andrejina sestra opcijsko izvede 5' uvod z gongom
naslednji teden so s strani Mestnega muzeja potrjeni datumi za PAC naslednje leto

1-b
-

Forum prostovoljstva 3.12. (organizator Slovenska filantropija, DMS je partner):
Dragana P. pošlje logotip Primožu Jamšku
proces je okvirno zasnovan; Marjeta N. vso korespondenco pošlje Nataliji V., ki je koordinatorica projekta

1-c
-

klubsko srečanje DMS 8.12.
izvede Petra T.B. s svojo ekipo, z metodo Active Review Cycle; namen srečanja je izvesti pregled delovanja društva
za nazaj in določiti smernice delovanja za naprej;
v klubsko srečanje se vključijo rezultati e-vprašalnika/povabila članom in simpatizerjem za soustvarjanje programa
DMS 2015; rezultate konec novembra pripravi Janko L.
klubsko srečanje se združi s predpraznično pogostitvijo (prevzameta Dragana P in Natalija V.)
Marjeta N. odpre dogodek za klubsko srečanje in PAC – nov. na FB

-

Ad 2 – Zbor članov DMS 2015
2-a
2-b
2-c
2-d

datum zbora je 17.1.2015, lokacija: Orehov gaj (kontakt Žiga N.)
9.1.2015 Marjeta N. članom z e-pošto pošlje vsa poročila (vsebinsko in finančno poročilo 2014, program dela DMS
2015, finančni osnutek 2015 in predlog prenovljenega statuta s predstavitvijo sprememb)
do 20.11.2014 vsi člani UO DMS pomagajo pripraviti vsebinsko poročilo (Natalija V. – klubska srečanja; Dragana P.
– statistika članov)
izvedba zbora članov: zbor vodi Tone L.; zbor se izvede v skladu z veljavnim statutom; naslednje leto se zbor izvede
skladno s prenovljenim statutom; zbor se izvede v 2 delih: v prvem delu se izvede ca 3h izobraževalna delavnica za
člane (predlog. Tičo Zupančič, 'heart power' pristop, skoordinira Marjeta N.); v drugem delu se predstavi in potrdi
poročila ter predlog prenovljenega statuta DMS

Ad 3

Program DMS 2015

3-a

do konca novembra 2014 Janko zbere priporočila, predloge članov (e vprašalnik) za program DMS 2015 in jih pošlje
UO in Petri T.B.
osnutek programa DMS 2015:
PAC: PAC se v sodelovanju z MM izvaja celo leto 2015; 9.2.2015 se izvede 1d izobraževanje za vodenje PAC;
organizatorska ekipa: Dragana P., Janja R., Marjeta N., Natalija V.
'Appriciative inquiry' (AI): izvede se 3d izobraževanje, ki je vezano tudi na kakšno aktualno strateško vprašanje za
DMS (npr.: kako društvo lahko pomaga pri razvoju participativne kulture v SLO); izvajalka Mary Alice Arthur; april oz.
maj 2015; delavnica se izvede nerezidenčno oz. opcijsko, torej v Ljubljani ali dovolj blizu (predlog lokacij: Sv. Marjeta

3-b
-

1

-

nad Kranjem; Brdo; City hotel v Lj); jezik: angleški; izhodiščni predlog cen: 300 EUR (NVO, samoplačniki) – 500 EUR
(podjetja)
Uvodna moderatorska delavnica za NVO: izvajalka Vida O.W. (Janko L. koordinator); marec 2015
Nadaljevalna moderatorska delavnica: 1d izobraževanje; pogoj za udeležbo je udeležba na uvodni delavnici,
predlog za izvajalko: Petra T.B. (opcijsko Tadej Petek); jesen 2015
delavnica 'Krogi': julij oz. avgust 2015, izvajalki Marjeta N. in Natalija V.

Ad4

Prenova statuta

4-a

z e-vprašalniki se člane povabi k dajanju predlogov sprememb statuta DMS (pošlje Marjeta N.); okvirna časovnica:
15.11.-9.12. podajanje predlogov
do 20.12. Janko L., Dragana P. in Neda M. pripravijo predlog prenovljenega statuta
na seji UO DMS 23.12. se potrdi predlog statuta
predlog prenovljenega statuta s predstavitvijo sprememb se članom pošlje z e-pošto 9.1.2015

4-b

sklep UO DMS 12.11.2014: Etični kodeks DMS, ki je že v uporabi se prečisti/ažurira in sprejme.

4-c

v osnutku statuta statutu se spremenijo določila o članarini tako, da spremembe članarin potrjuje zbor članov.
Predlog za naslednje leto je, da se polovična članarina za drugo polovico leta ukine, ravno tako članarina za
profesionalne moderatorje.; moderatorji s plačilom (predlog 100 EUR) dobijo možnost promocijske objave referenc
na spletni strani DMS.

-

Ad5

Drugo. Sodelovanje DMS na razpisih

5-a

na naslednjih sejah UO se razišče možnost sodelovanja DMS na večjih (predvsem) EU razpisih; namen je
predvsem razširit družbeni domet delovanja DMS na osnovi aktualnih slovenskih zgodb (npr. partnerstva); DMS
bi bil v projektih partner; pravočasne signale in orientacijske povezave na EU razpise pošlje Janko L.

Naslednja seja UO DMS: 23.12.2014, od 11h do okvirno 13h (sklicateljica Natalija V.)
Zapisala: Natalija Vrhunc

2

