Zapisnik 5. seje Upravnega odbora (UO) Društva moderatorjev Slovenije (DMS)
5. seja je potekala 12. 11 .2018 v Ljubljani, v prostorih podjetja Danfoss Trata, od 16.30 do 18.30.
Prisotni: Novak Marjeta, Natalija Vrhunc, Dragana Prijanovič, Primož Kočar, Peter Tancig, Helena Matoh, Janko Lah, Vida
Ogorelec, Miran Morano
Dnevni red:
1. Pregled opravljenega dela glede na zaključke prejšnjega srečanja in spoznanja za naprej
2. Pregled tekočih in bodočih dogodkov
3. Razno
Podane informacije in sklepi UO
Ad1)
•
•

•

•

Članarina v IAF je plačana (po znižani tarifi), kar nam omogoči ohranjanje statusa IAF Chapter Slovenia.
Izvedena je bila Uvodna delavnica, ABC moderiranja, z 22+1 udeleženci. Spoznanja za organizacijo bodočih delavnic
so naslednja:
▪ Za prostor v MZ Zalog je bilo preveč udeležencev, zato se v bodoče striktno omeji število na
maksimalno 18, optimalno 16, vključno z organizatorjem.
▪ Po doseženem maksimalnem številu se prijave še vedno sprejema in oblikuje čakalno listo, ne pa
izključi to možnost. Ta sprememba pomeni preureditev prijavnega obrazca (izvede Dragana
Prijanovič).
▪ V primeru udeležbe več oseb iz istega podjetja se vzpostavi stik s tem podjetjem in predlaga oz.
preveri interes za izvedbo 'in-house' delavnice, ki je lahko potem bolj fokusirana na potrebe te
skupine.
Izvedena je bila anketa v zvezi z moderatorskimi usposabljanji, ki bi jih izvajali v okviru DMS. Prejetih je bilo 13
odgovorov od 200 poslanih povabil. Glede na slabo odzivnost, rezultati ankete niso reprezentativen vzorec. Lahko pa
se zaključi, da je za izvedbo nadaljevalne delavnice Moderator v akciji 2 (MVA 2) dovolj interesa. Glede na pogostost
izobraževanj iz anket izhaja, da se izobraževanja izvedejo 3-4x letno. Podrobnejša analiza rezultatov je v prilogi 1.
Izvedba Proaktivne kavarne, ki je bila predvidena 18.10.2018, v sodelovanju z Mestnim muzejem in Zvezo prijateljev
mladine je bila zaradi premajhnega interesa odpovedana. Spoznanja za organizacijo bodočih proaktivnih kavarn so
naslednja:
▪
▪
▪
▪
▪

Ad2)
•

Glede na slabo odzivnost na razpisane proaktivne kavarne v bližnji preteklosti, se v bodoče res
temeljito razmisli, ali/kdaj/kako/s kom jih organizirati; za nekaj časa pa z njimi prekinemo.
Izvedba 1x dogodkov je bolj tvegana, zato se zagotovi pravočasno objavo; dogodek se napove več
mesecev vnaprej.
V vabilu naj bo bolj jasno, za kaj gre; izraz proaktivna kavarna naj bo v drugem planu; mogoče se
celo najde drug izraz kot proaktivna kavarna.
Ena od možnosti je, da se PAK izvaja takrat, ko že obstaja strateški partner z oblikovanim interesom
za PAK (celoten projekt mora biti v skladu s poslanstvom in vrednotami društva).
Svetovni teden moderiranja, katerega oboležje letos je bila ravno proaktivna kavarna, se prav tako
promovira več mesecev vnaprej in k sodelovanju povabi tudi člane.

Moderator v akciji:
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

•
•

Ad3)
•
•

Glede razpisa Moderator v akciji 2 je bilo odločeno, da se, glede na dovolj velik bazen potencialnih
interesentov, tj. tistih, ki so zaključili uvodno delavnico in MVA 1 ter glede na to, da MVA 2 ustrezno
podpira kandidate za izpit CPF, katerega bo možnost opravljati naslednje leto na evropski IAF
konferenci v Milanu, MVA 2 izvede pred majem.
Usklajen predlog izvajalcev delavnice (Vida Ogorelec in Miran Morano) je 5.-6. april 2019 in 10.-11.
maj 2019. Evropska IAF konferenca v Milanu je 2.-4. maja. Po asap preveritvi razpoložljivosti
prostora se datum potrdi.
Predlog izvajalcev je tudi, da društvo objavi obe delavnici istočasno z neposrednim samostojnim
vabilom vsem, ki so se v zadnjih letih udeležili ABC moderiranja in MvA– tako bi ljudje lahko izbrali
njim najbolj primerno.
Koordinatorka orgnaizacije MVA 2 je Dragana Prijanovič.
MVA 1 je že razpisana za januar 2019, koordinatorsko vlogo je prevzela Helena Matoh.
Kot širši predlog je bila podana ideja, da se v bodoče programi izobraževanj oblikujejo po principih:
o z zbiranjem potreb
o ponudbo članov
o program se oblikuje v okvirju kompetenčnega modela IAF
o ugotovljeno je bilo, da se veščine (poslušanje, povzemanje, postavljanje vprašanj,
odnos z naročnikom, težavne situacije, zapisovanje, ...) ne goji dovol temeljito

Vida Ogorelec je predlagala, da se v prihodnosti poenoti koncept uvodne delavnice moderiranja med različnimi izvajalci
na trgu.
Interni projekt Predlog smernic za oblikovanje cen moderatorskih storitev, ki ga je vodila Voda Ogorelec je v zaključni
fazi. Na decembrskem klubskem srečanju se kot novoletno darilo in v obeležje zaključenemu projektu, udeležencem
podeli knjižica z rezultati projekta. Knjižico bo celostno pripravila članica Ana Kyra Bekš, tisk knjižice financira društvo
iz letosnjega presežka.

Datum zbora je sobota, 9.3.2019.
Iz plusa finančnega stanja društva, poleg tiska knjižice letos nabavimo še moderatorski material in kar je potrebno za
delavnico MVA 1 in 2 (flipchart papir, listki, ...).

Zapisala: Natalija Vrhunc
V Ljubljani, 14.11.2018
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