
 
 

 

»IDEJE ZA ZASAVJE« 

Vabilo na Proaktivno kavarno 
 

 

 

Regionalna razvojna agencija Zasavje Vas v sodelovanju z Društvom moderatorjev Slovenije ob 

mednarodnem tednu moderiranja vljudno vabi na Proaktivno kavarno z naslovom 

 

 

»Ideje za Zasavje –  

s skupnimi močmi do bolj kakovostnega življenja za vse«. 

 
 

V proaktivni kavarni v Zasavju boste kot udeleženec na eni strani spoznali način proaktivnega in 

vključujočega skupinskega dela in hkrati imeli možnost bodisi razviti svoje ideje in predloge za nove 

projekte ali pa pomagali drugim udeležencem razvijati ideje, ki bi lahko doprinesli k bolj 

kakovostnemu skupnostnemu življenju v regiji.  

 

Proaktivna kavarna bo potekala v ČETRTEK, 20.10.2016, ob 17.00 v dvorani PGD Zagorje - 

mesto (Cesta Borisa Kidriča 11, Zagorje ob Savi). 

 

 

 

Zakaj bi sodelovali v proaktivni kavarni “Ideje za Zasavje”? 

 

Na dogodku bomo poželi pobude in predloge za dvig kakovosti življenja v regiji, ki vam, kot 

soustvarjalcu in podporniku razvoja regije lahko pomagajo pri uresničevanju želene prihodnosti 

skupnosti. Zasavje se nahaja na vmesni točki med industrijsko preteklostjo in prihodnostjo, ki je v 

veliki meri še nedorečena. Lokalne skupnosti, organizacije in posamezniki imajo ideje in predloge, 

ki lahko pripomorejo k trajnostnemu razvoju regije. Na proaktivni kavarni bo priložnost za 

identificiranje teh pobud in povezovanje z njihovimi nosilci in za prijetno ter ustvarjalno druženje. 

Nenazadnje bomo prav kmalu pričeli identificirati in zbirati predloge projektov za naslednjo 

finančno perspektivo. 

 

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. Medtem ko se udeleženci v 



 
 
sproščenem vzdušju selijo od mize do mize, se pogovori med seboj povezujejo, razvijajo in 

nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo«, udeleženci pa drug drugemu nudijo nove 

poglede in uvide o vprašanjih in temah, ki so pomembne v njihovem življenju, delu, organizaciji ali 

skupnosti. Cel proces traja približno tri ure, število možnih idej, ki se na eni delavnici lahko razvija 

in oplaja, pa je odvisno od števila udeležencev-več kot je udeležencev, več idej je možno razvijati. 

 

Proaktivna kavarna se običajno sklene s prijetnim druženjem ob prigrizku, ki ga udeleženci 

prinesejo s sabo in podelijo z drugimi. Tudi na ta način razvijamo sodelovanje in krepimo skupnost. 

 

 

Obvezne prijave preko spletnega obrazca ali na info@rra-zasavje.si, najkasneje do torka, 18. 

oktobra 2016. 

 

 

Prisrčno vabljeni! 

 

 

 

 

RRA Zasavje (info@rra-zasavje.si) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSht6E_7zyn3m_R7ww2iKM0P1LfZd-PKvkVSoIRP83idUYmA/viewform

