PLAN DELA KOMISIJE SKEI MLADI ZA LETO 2017
1. SEMINAR O VČLANJEVANJU MLADIH – Sanja Leban Trojar (sekretarka Mladi Plus):
Če bi sledili predlogu operacionalizacije, bi na tovrsten seminar oz. usposabljanje poslali poleg članov
Komisije za mlade tudi koordinatorje lokalnih in predstavnike podružničnih oz. šolskih kolektivov
mladih SKEI. Sicer pa v prvem planu vsekakor vsaj člane Komisije. Dobrodošlo bi bilo, da bi se
seminar izvedlo po regijah in da bi se ga udeležilo čim več zaupnikov.
2. SODELOVANJE
ČLANSTVA?

S

PROJEKTNO

SKUPINO

ZA

PRIDOBIVANJE

NOVEGA

V zapisniku 2. seje IO SKEI Ad.3. se navaja Projektno skupino za pridobivanje članstva. Komisija za
mlade bi se morala s projektno skupino povezati in sodelovati (npr. promocijski material). Morda za
začetek seznanitev z delom projektne skupine?
3. SODELOVANJE S SORODNIMI ORGANIZACIJAMI
V iskanju skupnih imenovalcev pri mladih v povezavi s trgom dela se slej ko prej soočimo vsaj z
dvema, ki ji predstavljata visoka brezposelnost ter zaposljivost v t.i. neklasičnih oblikah zaposlovanj,
ki odražata manjšo socialno varnostjo oz. negotovo prihodnost celih generacij.
Veljalo bi se pri iskanju odgovorov na vprašanja in iskanju rešitev za izzive, ki jih omenjeno stanje
predstavlja, povezovati in sodelovati s sorodnimi organizacijami, kot so:
 SINDIKAT MLADI PLUS – Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih
 GIBANJE ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO – se artikulirano ukvarja z
odpravljanjem in blaženjem posledic prekarnega dela
 SINDIKAT PREKARCEV – zastopstvo delavcev, ki se težko prepoznajo v klasičnih
zaposlitvah
 INŠTITUT ZA DELAVSKE ŠTUDIJE – vrnitev marksistične kritike politične ekonomije v
slovenski javni prostor; organizira predavanja, študijske bralne seminarje, kolokvije ter
pogovore; npr. v čet. 1. 12. ob 17.00 v prostorih ZSSS: »Uberizacija dela: delitvena ekonomija
in izzivi delavskega organiziranja«
4. PREDSTAVITVE NA ŠOLAH IN STOJNICAH
Narediti seznam srednjih in visokih šol, kjer bi potencialno lahko pridobivali člane oz. izvajali
predstavitve. Prav tako uskladiti koledar primernih dogodkov po regijah, kjer bi bilo možno
sodelovati s stojnicami.
5. AKTIVNOSTI IN AKCIJE
Aktivno sodelovanje v okviru aktivnosti ZSSS in SKEI.
Sledenje programu SKEI in sodelovanje oz. udeležba pri aktivnostih in akcijah.
Sodelovanje s sorodnimi organizacijami na republiški in regionalni oz. lokalni ravni.
Organiziranje ali soorganiziranje okroglih miz, pogovorov, izobraževanj, delavnic, družabnih,
delavnih in kulturnih srečanj za mlade.
6. TABOR
Tudi tokrat bi organizirali tradicionalni mladinski mednarodni tabor.
Dogovoriti bi bilo potrebno termin ter vsebino: delavnice, razvedrilo, izobraževanje, mentorji …
Morda vzpostaviti organizacijski odbor in vanj vključiti tiste, ki so že sodelovali pri organizaciji
tabora.

7. MEDNARODNE AKTIVNOSTI
V sosednji hrvaški deluje organizacija BRID – BAZA ZA RADNIČKU INICIATIVU I
DEMOKRATIZACIJU – raziskovalne, izobraževalne, medijske in terenske aktivnosti pri vprašanjih
delavskega organiziranja in participacije. Velja navezati stik in se udeležiti kakšne delavnice,
predavanja – često gostujejo tudi na našo stran meje.
Sicer bi aktivno vzdrževali že tradicionalne mednarodne aktivnosti:
 Mednarodni tabor na Bavarskem;
 Mednarodni tabor pri nas;
 EXIT, Novi Sad;
 Sodelovanje znotraj dunajske memorandumske skupine
8. AKTIVNOSTI NA SPLETU
Aktivnosti in promocijo na spletu moramo okrepiti in izboljšati. Splet je vendarle medij, ki je vsem
dostopen, je pa potrebno v tem času poplave informacij skrbeti za frekvenčno osveževanje spletnih
portalov z novicami in informacijami, ki pa morajo biti učinkovite, uporabne ter po možnosti
atraktivne.
FB profil – vsem članom Komisije naj se omogoči administratorska funkcija. Bi kod želel prevzeti
funkcijo glavnega administratorja FB strani?
9. MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA KOMISIJE
Če bi želeli okrepiti notranjo komunikacijo Komisije, predlagam da ustvarimo za to namenjen
poštni seznam (mailing listo), kjer lahko pregledno dopisno komuniciramo in za vsako temo
odpiramo ločeno korespondenčno nit za razpravo; lahko bi za korespondenčno komuniciranje ustvarili
tudi FB skupino; dokumente pa bi morda medsebojno lahko v skupni rabi urejali preko google.docs.
Kar se vam ostalim zdi primernejše in učinkovitejše. Lahko sicer tudi ostane, kot je: klasično po
telefonih in e-pošti s pošiljanjem dokumentov v priponkah in shranjevanjem besedilnih datotek iz
priponk v računalnik in obratno.
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