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PROGRAM 

»TEAM BUILDING MODEL M SLOVENIJA«  
(2. STOPNJA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROJEKTA MODEL M SLOVENIJA) 

CELJE, petek in sobota, 26. in 27. januar 2018 
Lokacija: Mladinski center Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

 »MODEL M SLOVENIJA TEAM BUILDING« 
 

Prvi dan  Petek, 26. januar 2018 
URA VSEBINA 

8.00 – 9.00 Registracija udeležencev in mreženje 
9.00 - 11.30 
 

 ICEBREAKER (uvod v spoznavanje in timsko delo) 
 Uvod v usposabljanje (mreženje udeležencev in seznanitev s 

programom dela)  
 Pričakovanja (pričakovanja udeležencev in cilji usposabljanja - občutki, 

misli, namere - osebne in v usposabljanju, evalvacija osebnih dosežkov 
iz predhodnega programa usposabljanja) 

 Spoznavanje pristopov za oblikovanje lastne kariere (BMC in njegova 
vsestranska uporaba – osebna karierna, timsko delo, projekti) 

 Načrtovanje lastne kariere: novi pogledi, spoznanja, refleksije, trendi 
11.30-12.00 Mreženje, kava, čaj, keksi 
12.00 – 13.00  Nadgradnja projekta Model M Slovenija in Pakta za mlade, evalvacija 

in oblikovanje nadgradnje:  
 Cilji projekta, vloga udeležencev, diskusija: Kje lahko svoje 

izkušnje najbolj izkoristite? Kje sami vidite svoj največji doprinos 
k lastni viziji? Katere informacije še potrebujete? Kaj se lahko pri 
projektu naučite in kaj želite, da vam Model M Slovenija še da? 

 Dodatno debata o vrednotah in potrebah mladih ter problemih 
in možnih rešitvah. 

 Mreženje s potencialnimi delodajalci, vključitev le-teh v 
program po kosilu. 
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13.00-14.00 Mreženje, kosilo 
14.00 -16.30  Energizer 

 Uvod v skupinsko delo (razdelitev v skupine, povezovanje tima: moje moči, 
naše moči; pravila skupine) 

 Hiter pregled različnih inovativnih pristopov in primerov družbeno-
odgovornih projektov po kategorijah (naknaden dogovor - prehrana, 
naravovarstvo, urbanizem, družabni dogodki, dobrodelne iniciative, interesne 
skupine, podjetništvo, prostovoljstvo, mladinsko delo, natečaji, pisanje, 
razpisi…) 

 Razdelitev izzivov oblikovanja konkretnih projektov za mlade v sodelovanju z 
izbranimi institucijami/podjetji: Pakt za mlade, Model M Slovenija 

 
16.00-16.30 Mreženje, kava, čaj, keksi 
16.30 – 18.00  Ustvarjanje skupnosti v projektu Model M Slovenija 

 Samostojno skupinsko delo  za predstavitve rezultatov dela v naslednjem 
devu  

 Skupinski coaching – dileme in rešitve pri skupinskem delu, teambuilding 

 Refleksija dneva (Kaj odnašam s tega dneva? Česa me je najbolj strah? Česa 
se najbolj veselim?) 

18.00-20.00 Mreženje, večerja, koncert 
20.00-23.00 Zvečer tematsko povezan zabaven Team Building (morda vse do jutra!) in 

poslušanje Odprave zelenega zmaja: http://www.mc-
celje.si/sl/Koncerti/Koncert_Odprava_zelenega_zmaja/  

 

             
 

Drugi dan  Sobota, 27. januar 2018 
URA VSEBINA 

8.00-9.00 Mreženje, zajtrk 
9.00 – 12.00 Projektno delo, teambuilding in coaching  - kaj je to? 

Delavnica za pripravo konkretnih rešitev za posamezne izzive 
Dodatne rešitve - predlog uvedbe nove nagrade ter konkretnih načrtov za naprej 
 

12.00-13.00 Mreženje, kosilo 
13.00-16.00 Predstavitev dela po skupinah, oblikovanje skupnih zaključkov 

16.00-17.00 Izbor odličnih rešitev in podelitev posebnih nagrad 
Razdelitev potrdil o udeležbi na usposabljanju  
 

17.00-18.00 Mreženje, zaključek srečanja 
 
Opomba: TEAMBUILDING MODEL M SLOVENIJA bo izpeljan le ob prijavi najmanj 20 udeležencev. V primeru 
manjšega števila prijav bomo naredili samo enodnevni dogodek.  

http://www.mc-celje.si/sl/Koncerti/Koncert_Odprava_zelenega_zmaja/
http://www.mc-celje.si/sl/Koncerti/Koncert_Odprava_zelenega_zmaja/
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O PREDAVATELJICI IN MODERATORJU 
 
Helena Rous, predavateljica 
 

 

Helena Rous 

Helena Rous je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica, po 

izkušnjah pa organizatorka izobraževalnih vsebin, vodja projektov in 

coachinga. Svoje izkušnje pri delu z mladimi je nabirala najprej z delom 

v številnih študentskih društvih – pri mednarodnem Društvu študentov 

Evrope, Kulturno umetniškem društvu Študent in v Mestnem 

mladinskem svetu Maribor. Kasneje je z delom z mladimi nadaljevala 

kot asistentka mladim podjetnikom v okviru nacionalnega projekta 

Podjetno v svet podjetništva ter kot predavateljica mehkih veščin. V 

zadnjih letih se je podala na pot kariernega coachinga za mlade za  

katerega se je izobrazila pri vodilni slovenski instituciji za področje 

coachinga Glotta NOVI. Predvsem pri slednjem ji pridejo prav čut za 

delo z mladimi in svežimi idejami, kar se odraža v njenem entuziazmu, 

nalezljivi inspiraciji in topli mentorski vlogi. 

Dr. Aleš Lamut, moderator 
 

 

Dr. Aleš Lamut 

Dr. Aleš Lamut je etnolog in medicinski antropolog. Poleg kvalitativnih 

raziskav vedenja in tekstopisja, se ukvarja z urejanjem spletnih & 

Facebook strani in digitalizacijo. Kot mladi raziskovalec in strokovni 

sodelavec na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je delal na 

raziskavah vedenja ter preventivi pred nalezljivimi boleznimi, 

predvsem HIV/aids. Pri raziskavah, preventivi in predavanjih je 

sodeloval z nevladnimi organizacijami ter nacionalnimi institucijami na 

tem področju. Je avtor več strokovnih in znanstvenih prispevkov. 

Sodeloval je pri pripravi in izvedbi uspešnih online/offline preventivnih 

kampanj za preventivo pred rakom med mladimi na EU ravni ter 

organizaciji projektnega sodelovanja.  

Veselimo se srečanja s teboj! Prosimo, pripelji s seboj tudi tvoje prijatelje ali znance, ki bi 
jih program zanimal. Hvala. Zaposleni Modelke in Modeli prav tako vabljeni, le nočitev 
plačate sami. 
IN NE POZABI: Za bolj učinkovito delo je na voljo le 30 mest. Zato pohiti s prijavo in nam 
izpolnjeno prijavnico pošlji čim prej na e-naslov: info@irdo.si. Usposabljanje in nočitev sta 
brezplačna, tvoj čas pa bo koristno porabljen. Pridi in se prepričaj sam, odlično bo. Lahko pa 
nas tudi pokličeš, 051 365 443 (Martina) in 031 344 883 (Anita).  
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