DVODNEVNI SEMINAR SKEI MLADI IN CEDRA:
ORGANIZIRANJE NI MAČJI KAŠELJ
Ne vsak zase, ampak vsi skupaj
8. in 9. september, Kostanjevica na Krki
Tako kot nogomet je tudi sindikalizem timsko delo. Tudi najboljši igralci brez ekipe ne zmorejo
osvojiti prvenstva. Samo sindikati, ki imajo dovolj aktivnega in povezanega članstva, lahko
stvari premikajo na bolje in spreminjajo življenja delavk in delavcev.
Ali drži, da se mladi delavci ne želijo včlaniti v sindikat? S kakšnimi pristopi zgradimo kolektivno
moč? Kako se lahko upremo pritiskom kapitala? Na dvodnevnem seminarju SKEI mladi v
sodelovanju s Centrom za družbeno raziskovanje (CEDRA) bomo skupaj iskali odgovore na
ta in podobna vprašanja. Nihče se ne rodi z znanjem sindikalizma, ampak se ga je treba
naučiti.
Predstavitve in delavnice bodo potekale dinamično in sproščeno, hkrati pa bo dovolj časa tudi
za druženje ali skok v Krko. Priložnost bo tudi za rekreacijo (mali nogomet, košarka), zato vsi
zainteresirani prinesite športno opremo.
Prihod udeležencev bo v soboto, 8. septembra do 8.30. Za zainteresirane pa bo omogočen
prihod tudi dan prej.
Povabi in pripelji tudi svojega sodelavca ali sodelavko! Naša moč je v številu in dobri
organiziranosti.
Prijavi se na:
SKEI mladi, skei.mladi@gmail.com ali
Mateja Gerečnik, mateja.gerecnik@gmail.com

Rok za prijave je 1. september 2018.
Za več informacij pokličite:
Jakob Gašpir: 051 851 182,
Mateja Gerečnik: 031 397 306,
Andraž Mali: 041 950 395.
Lepo pozdravljeni,
SKEI mladi in CEDRA

PROGRAM
Petek, 7. 9. 2018
17.00

Prihod organizatorjev in zainteresiranih udeležencev in udeleženk

17.00 – 19.00

Priprava prostorov za seminar

19.00 – ...

Večerja in druženje

Sobota, 8. 9. 2018
7.00 – 8.30

Zajtrk

8.30 – 9.00

Zbor udeležencev in udeleženk

9.00 – 9.15

Začetek uradnega dela: Spoznavne aktivnosti

9.15 – 11.30

1. delavnica: Delavska moč in pomen organiziranja
 Smernice za sindikalno organiziranje, pozitivne prakse in izsledki raziskave v
kovinski in elektro industriji

11.30 – 12.00

Odmor za kavo in prigrizke

2.0

– 13.30

2. delavnica: Kako se organiziramo na delovnih mestih?
 Praktična vaja A: mapiranje delovnega mesta in socialnih krogov.
 Praktična vaja B: določitev organizacijskih prioritet

14.00 – 15.30

Kosilo

16.00 – 18.00

Športne aktivnosti (nogomet, košarka, odbojka, kajak, sup)

18:00 – 18.30

Odmor za tuširanje in malico

18.30 – 20.00

3. delavnica: Ogled filma Ditching the Fear in razprava o konkretnem primeru
uspešnega delavskega boja
 Praktična vaja C: ključne značilnosti uspešnega sindikata - kako zmagamo?

20.00 – ...

Piknik in druženje

Nedelja, 9. 9. 2018
7.00 – 8.30

Zajtrk

8.30 – 10.00

4. delavnica: Delo iz oči v oči - ena na ena
● Ena na ena in soočenje s težavami pri aktivaciji sodelavcev
● Praktična vaja E: igranje vlog v organizacijskem pogovoru

10.00 – 11.15

Odmor

11.15 – 12.30

5. delavnica: Osnove kolektivnih pogodb v kovinski in elektro industriji

12.30 – 13.30

Zaključek in dogovori za naprej

13.30 – 14.30

Kosilo in konec uradnega dela

14.30 - ...

Prostočasne aktivnosti za zainteresirane (sup, kajak, ogled jame, ogled galerije,
drugo…)

