LISTINA O CILJIH IN NALOGAH CIVILNEGA ZDRUŽENJA
»FORUM UČEČIH SE«
Državljani, delujoči na različnih področij, še posebej učeči se, ki s pomočjo
programov vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju: VŽU) uresničujemo svoje
poslanstvo in razvijamo svoje mnogotere zmožnosti, pa tudi strokovnjaki in
praktiki na področju izobraževanja odraslih, zavezani vseživljenjskemu učenju
kot skupni vrednoti, sprejemamo listino (v nadaljevanju), s katero se
zavezujemo sodelovanju za doseganje ciljev in nalog, ki jih razglaša ta listina.
CILJI FORUMA:
- Ugotavljati in promovirati potrebe po vsebinah in oblikah VŽU.
- Odkrivati učinkovite oblike VŽU glede na ciljne skupine.
- Izražati, usklajevati in udejanjati vizije ter nova spoznanja na področju
VŽU in IO.
- Odkrivati in promovirati podporne vsebine VŽU za ranljive ciljne skupine.
- Spodbujati in voditi dialog s političnimi dejavniki, oblikovalci javnega
mnenja in financerji na lokalnih, nacionalni in mednarodni ravni.
- V partnerskem dialogu določiti prednostne naloge na omenjenih
področjih in jih vsestransko podpreti.
STRATEŠKE NALOGE:
- Ena temeljnih nalog podpisnikov bo animacija političnih dejavnikov na
lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, predvsem v okviru EU.
- Okrepili bomo civilno iniciativo za dosledno uveljavljanje strategije VŽU
na vseh področjih, tudi pri zagotavljanju programov (VŽU oz. IO) za
ranljive skupine, npr. invalide, mlajše odrasle, brezposelne, podizobražene (manj kot V. st.); starejše, še posebej moške 65+; za
deficitarne poklice; za IO na območjih, oddaljenih od izobraževalnih
središč ter za specifične dejavnosti (prostovoljstvo, trajnostni/zeleni
razvoj, medgeneracijsko sodelovanje, kulturni turizem) ter za pripravo
operativnega načrta za uresničevanje strategije VŽU.
- Podpisniki se s sodelovanjem v forumu odločamo za uspešnejše
povezovanje oziroma mreženje (pri projektnem delu, širjenju dobrih
izobraževalnih praks/programov ter podpore pri prijavah na razpise), za
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-
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-

boljšo obveščenost in podporo (forum bo pospešil pretok informacij,
pomembnih za izobraževalce in učeče se) ter izmenjavo dobrih/uspešnih
praks na vseh področjih VŽU.
Sodelujoči v forumu si bomo prizadevali za sistemsko umestitev
nekaterih posebnih znanj, ki jih v praksi primanjkuje (projektno vodenje,
prijave na razpise, modeliranje, moderiranje, motiviranje).
Spoznavali bomo uspešno tujo prakso na področju VŽU, novosti na
strokovnem področju in spremljali premike v izobraževalni politiki.
Učeče se bomo spodbujali k diseminaciji izkušenj z vključevanjem v
programe VŽU, s posledično spremembo življenjskega sloga ter osebnega
razvoja …
Svoje članstvo in druge, predvsem učeče se, bomo vključevali v
usposabljanja za dialog s politično, strokovno in drugo javnostjo, na
različnih ravneh.
Sodelujoči v forumu smo pripravljeni svoja znanja, veščine, informacije in
izkušnje deliti z drugimi, proces izmenjave pa organizirati tako, da bo
poskrbljeno za načrtno delo, financiranje, organizacijo izobraževalnih
dogodkov etc.

S podpisom te listine želim slovesno izjavljam, da želim aktivno sodelovati v forumu, civilnem
združenju Za Slovenijo, učečo se skupnost.
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