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SLOVENSKI MEPI FORUM 2014 

»Odličnost v sodelovanju, izvajanju in mreženju« 

22.  in 23 avgust 2014, Hotel Ribno, Bled  

Program srečanja  

 

Petek,  22. avgust 2014 

Plenarni del srečanja  

8.00 – 9.00  Prihod udeležencev in registracija ob jutranji kavi  

9.00 – 9.10  Uvodni pozdrav predstavnika Veleposlaništva Velike Britanije v Sloveniji  

9.10 – 9.20  »Zakaj MEPI spreminja svet na bolje?« 

  Sandi Češko, predsednik Sveta zavoda MEPI, podjetnik in ustanovitelj Studia Moderna  

9.20 – 9.30  »Dosežki v letu 2014 in ambicije MEPI za prihodnost«  

  Andreja Anžur Černič, direktorica Zavoda MEPI  

9.30 – 10.00  Podelitev častnih priznanj zaslužnim za izvajanje in podporo programa MEPI  

10.00 – 10.30     Odmor in možnostjo spoznavanja z metodo speed networking  

10.30 – 11.30     »Kako živeti sebe?« 

                             Predavanje uveljavljenega strokovnjaka iz področja vzgoje in izobraževanja.  

                             Pogovor s publiko.  

11.30 – 12.30 »Kako mlade opremiti za samostojno življenje in vloga mentorjev pri tem?« 

Pogovor z gosti in publiko. 

 12.30 - 14.00 Kosilo  

Dinamično popoldne z izkustvenimi delavnicami   

14.00 – 17.30 Popoldanske delavnice v dveh sklopih, vmes odmor med 15.30 in 16.00  

 

Delavnice z naslednjimi vsebinami bodo na voljo v 2 sklopih:   14.00 – 15.30  

                                                                                                                  16.00 – 17.30 

Uporaba metode NLP pri delu z mladimi 

 

 

Prepričljiv nastop - bližnjica do samozavesti 
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Umetnost povezovanja 

 

 

Specifike dela s prostovoljci 

 

 

Spodbujanje podjetnosti pri mladih 

 

 

Kam po Zlatu? 

 

 

Nosilci delavnic bodo vidni strokovnjaki iz predstavljenih tematskih področij.  

Udeležence prosimo, da  v prijavnici potrdijo in predhodno prijavijo svojo udeležbo na delavnicah, saj 

je za realizacijo v skupini potrebnih vsaj 10 prijav.     

 

18.00 – 19.00 Predstavitev zaključkov delavnic, povzetek dneva in zaključek delovnega srečanja. 

 

 20.00       Večerja, druženje in ogled dokumentarnega MEPI filma.   

 

sobota 23. avgust 2014 

8.30 – 9.30  Refleksija prejšnjega dne in priprava na  team building program dneva.  

Zabavni team building program z MEPI BBQ: TIMSKI IZZIV za MEPI URBANO PLEME 

MEPI timski izziv bo družabni dogodek namenjen  ekipam (4 do 7 članov), ki bodo 

premagovale ovire na zanimivi 10km trasi. Posamezna ekipa peš in s pomočjo zemljevidov, išče 

lokacije, kjer jo čakajo skupni izzivi. Gre za kombinacijo orientacije v naravi in timskih iger. 

Dogodivščina v MEPI duhu se nadaljuje s piknikom ob Savi na vadišču Mačkovec pri Bohinjski Beli, ki 

predstavlja zadnjo timsko preizkušnjo. 

Trajanje: 10.00 - 16.00     
Za skupino: do 60 oseb 
Lokacija:  Ribno pri Bledu – vadišče Mačkovec pri Bohinjski Beli 
 
Udeležence prosimo, da  v prijavnici potrdijo in predhodno prijavijo svojo udeležbo do 15.7. 2014 Vse 

dodatne informacije in dokončno oblikovan program bomo prijavljenim na dogodek posredovali 

najkasneje do 31.7. 2014. 

__________________________________________________________________ 

Iskreno vabimo vse, ki prispevajo k uspešnem delu in promociji MEPI  programa. Pridružili se nam 

bodo: mentorji, izvajalci, ravnatelji, učitelji, direktorji šolskih centrov, mladi, vključeni v program ter 

vsi, ki podpirajo naše družbeno aktivno poslanstvo: sponzorji, donatorji, mreža zunanjih strokovnih 

sodelavcev ter sorodnih nevladnih organizacij, sponzorji, donatorji, predstavniki Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Veleposlaništva Velike Britanije,  Britanskega 

sveta, Britansko slovenske gospodarske zbornice ter vseh, ki bi se radi pridružili naši MEPI skupnosti.  

Dogodek je tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so MEPI v zadnjih letih soustvarjali.  
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Slovenski MEPI Forum 2014 je srečanje brez kotizacije. Vse prijavljene obveščamo, da v kolikor se 

boste na dogodek prijavili in vaše prijave ne boste odpovedali do 20.8.2014, bomo vaši organizaciji 

zaračunali strošek v višini 50€ za pokritje stroškov pripravljenih gradiv in naročenih obrokov.    

 
Rok za prijavo:  je 15. 7. 2014.  

 
Informacije:  mepi@mepi.info, ga. Neda Kajfež, Nacionalnakoordinatorka 

tel: 041 926 068  

Prijava:                zaradi organizacije delavnic, rezervacije sob in obrokov je obvezna prijava.  

Prijavnica je v priponki vabila.  Na voljo je tudi na spletni strani:       

http://mepi.si/slovenski-mepi-forum-2014/ 

Lokacija:  Hotel Ribno Bled, Izletniška 44, 4260 Bled  

tel: 04 578 31 00, spletna stran: www.hotel-ribno.si 

 


