DELAVNICA
» U S T VA R J A L N O
S O D E L O VA N J E «
2 DNI
METODA POMEGRANATE
MILENKO MATANOVIĆ

Vljudno vabljeni na delavnico Ustvarjalno sodelovanje, ki bo potekala 27. in
28. 11. 2017 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) v Ljubljani.
Delavnica, ki jo organizira Slovenska filantropija, je namenjena usposabljanju
predstavnikov lokalnih skupnosti, stroke, nevladnih organizacij, civilnih pobud
za potrebe projektov skupnostno naravnanega urejanja prostora in družbeno
odgovornim podjetjem.

TEME:

PREDAVANJA
PRAKTIČNO DELO
NAČRTOVANJE PROJEKTOV
SKUPNOSTNO UREJANJE
PROSTORA
DISKUSIJA

Strukturiranje in implementiranje procesov odločanja in načrtovanja, s ciljem
povečanja pripadnosti skupnosti in rezultatom skupnega dela.
Kako postati učinkovit moderator, ki poskrbi, da se sodelujoči počutijo vključeni
in razumljeni.
Kako strateško obravnavati težavne posameznike, ki ogrožajo sodelovanje v
skupnostno naravnanih projektih.
Kako predloge sodelujoče javnosti hitro in kolektivno prenesti v rešitve.
Kako z »začetnim uspehom« poskrbeti, da ljudje ohranijo navdih in
ostanejo angažirani.

KDAJ: 27. in 28. november 2017, 9:00 – 16:00
KJE: Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova ulica 3, Ljubljana
CENA: 145,00 EUR
ROK ZA PRIJAVE: 6. 11. 2017
KONTAKT: Barbara Goričan, 041 799 768, barbara.gorican@filantropija.org
PRIJAVA:

http://www.filantropija.org/prijave/prijava-na-delavnico-ustvarjalno-sodelovanje/

KAJ BOSTE PRIDOBILI?
Praktično izkušnjo načrtovanja konkretnega skupnostnega projekta.
Naučili se boste kako skupnost vpeti v celoten proces načrtovanja,
ustvarjanja in izvedbe projekta.
Osvojili boste dolgoročno spremljanje rezultatov skupnega dela.
Ohranili boste stike s centrom Pomegranate in drugimi udeleženci.
Na dvodnevnem uvajanju v metodo Pomegranate, ki jo je razvil dinamični
Milenko Matanović s sodelavci, boste pridobili ogromno novega in
Milenko Matanović je umetnik, mislec in
učitelj, ki se zavzema za gradnjo povezanih,
kreativnih in vključujočih skupnosti. Prepričan
je, da je skupno delovanje umetnosti,
ustvarjalnega mišljenja in skupnosti nekaj
navdihujočega, zato je leta 1986 ustanovil
neprofitni Pomegranate Center.
V mladih letih je Milenko v Sloveniji uspešno
začel umetniško kariero kot član slavne
skupine OHO. Skupina je razstavljala na
mednarodnih prireditvah, med drugim tudi na
Information Show v Muzeju moderne
umetnosti v New Yorku leta 1970 in na
Beneškem bienalu leta 2017. Po ustanovitvi
centra Pomegranate je ustvarjalno energijo
preusmeril v skupnosti – posamezne skupnosti
so tako postale nekakšni »ateljeji«, v katerih
so se stikali umetnost, sodelovanje in gradnja
skupnosti. Pri delu se je naučil poslušati zamisli
drugih, kar omogoča skupne rešitve. Prepričan
je, da skupaj vselej vemo več – vsaj kadar gre
za skupnost. Njegov življenjski cilj je z iskanjem
novih in kreativnih načinov za izvajanje dobrih
idej ustvariti svet, v katerem ne bi razmetavali
ne z naravo ne s človeškimi sposobnostmi.

Center Pomegranate že več kakor 30 let krepi
skupnosti s pomočjo vzpostavljanja prostorov
sodelovanja. Med njihovo neprofitno delo
sodijo načrtovanje, svetovanje in usposabljanje.
Metodo Pomegranate so razvijali in
preskušali na več sto skupnostnih srečanjih in
v več kakor 60 dokončanih projektih. Metodo
bo sedaj prvič mogoče spoznati v Sloveniji.

specifičnega znanja za sodelovanje v skupnosti, izmenjali boste ideje in se
preizkusili v načrtovanju.

ZAKAJ SE UDELEŽITI?
Ker skupnosti bolj kot kadarkoli prej potrebujejo nove načine sodelovanja
in metode vodenja skupnostnih procesov. Delavnica ponuja orodja in
strukturo, ki vam bodo angažiranje v skupnosti bistveno olajšali.

Ker je potrebno zaupati v lastne sposobnosti vodenja in mediacije, bolje
spoznati procese sodelovanja v skupnosti in se povezati z mrežo podobno
mislečih posameznikov in organizacij, ki opravljajo zahtevno delo
angažiranja skupnosti.

Delavnico organizira Slovenska filantropija, ki si že 25. leto prizadeva za dvig
kakovosti življenja v skupnosti, opolnomočanje tistih, katerih glas ni vselej slišan, in
povezovanje lokalnih skupnosti, javnega sektorja in gospodarstva. Iskreno verjamemo, da lahko s sodelovanjem vseh družbo spremenimo na bolje in na tej točki se
naša vizija družbe prihodnosti sreča z Milenkovo.
Podpora: Moderna galerija, Ljubljana
V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova si boste prihodnje leto lahko ogledali
razstavo Milenko Matanović: 50 let, 29. 3. - 1. 7. 2018. Vabljeni!

