Društvo za širjenje političnega prostora in Friedrich Ebert Sti tung Zagreb

vabita zainteresirano javnost na

PROGRESIVNO AKADEMIJO
Progresivna akademija je izobraževalni program za mlade aktiviste/ke progresivne levice v Sloveniji, ki ga
skupaj pripravljata Friedrich Ebert Stiftung Zagreb in Društvo Progresiva.

ZAKAJ NA PROGRESIVNO AKADEMIJO
Sodelovanje na Progresivni akademiji mladim omogoča spoznavanje aktualnih političnih in družbenih
problemov v Sloveniji, Evropi in v svetu, razvijanja sposobnosti kritičnega mišljenja, razpravljanja in
oblikovanja lastnih idej o aktualnih temah skozi soočenje drugih mišljenj in ob podpori strokovnjakov/inj,
srečanja z drugimi mladimi aktivisti/kami iz Slovenije, intenzivno delitev idej in družbeno povezovanje in
mreženje, ki vam bo pomagalo pri nadaljnjem delu.

POGOJI ZA SODELOVANJE
Od udeležencev/k se pričakuje, da bodo sodelovali na vseh treh seminarjih.
Prijavo za sodelovanje na Progresivni akademiji lahko zainteresirani/e pošljejo do 16. septembra 2019 na
elektronski naslov info@progresiva.si (na voljo tudi za dodatna vprašanja).
Prijava naj vsebuje:
življenjepis in motivacijsko pismo (obsega med 300 in 500 besed) v katerem, prosimo, odgovorite na tri
vprašanja
1. Zakaj ste se odločili biti družbeno aktivni in kakšne cilje bi radi dosegli?
2. Kaj smatrate za največji problem slovenske družbe in kaj bi sami storili, da ga rešite?
3. Katere teme vas ob aktualni politični in družbeni situaciji zanimajo in o čem bi radi izvedeli več?
Prijavijo se lahko osebe, ki so mlajše od 30 let.

ČASOVNICA IN VSEBINA SEMINARJEV
Progresivna akademija bo potekala v Grand Hotelu Primus (stroški nastanitve in prehrane so pokriti) na
Ptuju,
Vsak vikend bo posvečen eni temi:
18. – 20. oktober 2019 "Slovenija, mednarodni subjekt"
15. - 17. november 2019 "Misliti alternativo"
29. november – 1. december 2019 "Integriteta, morala, etika, pošteno in načelno ravnanje".

Program Progresivne akademije bo zavzemal predavanja, delavnice, srečanja z akterji družbenih procesov in
praktični trening veščin nastopanja.

Program Progresivne akademije z naslovom

SLOVENIJA, MEDNARODNI SUBJEKT
Petek, 18. oktober 2019
17:00 prihod in namestitev udeležencev in udeleženk

Progresivne akademije 2019
17:30 – 18:30 uvodne besede in predstavitev ekipe

Progresivne akademije ter udeleženk/cev
18:30 – 20:00 večerja
20:15 – 22:00 Slovenija, mednarodni subjekt

Sobota, 19. oktober 2019
8:00 – 9:00 zajtrk
9:00 – 9:45 prihodnost EU integracij
9:45 – 10:30 razprava
10:30 – 12:00 Kakšno EU hočemo? EU branik človekovih pravic in okolja!
12:00 – 12:30 razprava
12:30 – 14:00 kosilo
14:00 – 15:00 odmor
15:00 – 15:45 izzivi kohezijske politike EU in Slovenija
15:45 – 16:15 razprava
16:15 – 19:00 javno nastopanje
19:00 – 20:15 večerja
20:15 – pogovor Ustavimo populizem

Nedelja, 20. oktober 2019
8:30 – 9:30 zajtrk
9:30 – 10:30 skupna varnostna in obrambna politika
10:30 – 11:00 razprava
11:00 – 12:00 zaključek in evalvacija
12:15 kosilo in odhod

Program Progresivne akademije z naslovom

MISLITI ALTERNATIVO
Petek, 15. november 2019
17:30 prihod in namestitev udeležencev in udeleženk

Progresivne akademije 2019
18:00 – 18:30 uvodne besede in predstavitev ekipe

Progresivne akademije ter udeleženk/cev
18:30 – 19:45 večerja
20:00 – 21:30 ekonomska politika RS

Sobota, 16. november 2019
8:00 – 9:00 zajtrk
9:00 – 9:45 ideologije in ekonomija
9:45 – 10:30 razprava
10:30 – 12:00 ekonomska politika in pravičnost
12:00 – 12:30 razprava
12:30 – 14:00 kosilo
14:00 – 15:00 odmor
15:00 – 15:45 nove ekonomije – vloga inovacij
15:45 – 16:15 razprava
16:15 – 19:00 javno nastopanje
19:00 – 20:15 večerja
20:15 pogovor Lastniška struktura in

vpliv na medijsko krajino v SLO

Nedelja, 17. november 2019
8:30 – 9:30 zajtrk
9:30 – 10:30 misliti alternativo
10:30 – 11:00 razprava
11:00 – 12:00 zaključek in evalvacija
12:15 kosilo in odhod

Program Progresivne akademije z naslovom

INTEGRITETA, MORALA, ETIKA,
POŠTENO IN NAČELNO RAVNANJE
Petek, 29. november 2019
17:30 prihod in namestitev udeležencev in udeleženk

Progresivne akademije 2019
18:00 – 18:30 uvodne besede in predstavitev ekipe

Progresivne akademije ter udeleženk/cev
18:30 – 19:45 večerja
20:00 – 21:30 Slovenija, klientelizem,

korupcija in ugrabitev države

Sobota, 30. november 2019
8:00 – 9:00 zajtrk
9:00 – 9:45 definicije korupcije
9:45 – 10:30 razprava
10:30 – 12:00 integriteta, morala, etika,

pošteno in načelno ravnanje
12:00 – 12:30 razprava
12:30 – 14:00 kosilo
14:00 – 15:00 odmor
15:00 – 15:45 primeri dobre prakse

preprečevanja korupcije
15:45 – 16:15 razprava
16:00 – 18:30 javno nastopanje
18:30 – 19:30 večerja

Nedelja, 1. december 2019
9:00 – 10:00 zajtrk
10:00 – 10:45 tranzicija in privatizacija
10:45 – 11:15 razprava
11:15 – 12:00 zaključek Progresivne akademije 2019 in evalvacija
12:15 kosilo in odhod

