Mladi razmišljajo o prihodnosti

21.05.2017 ob 10.00

Trst, Kongresni center, 4. pomol
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PROGRAM
9.30 Prihod in prijava
10.00 Otvoritev in nastop vokalne skupine Anakrousis
10.15 Marco Cernaz: »Kakšna bo naša prihodnost – osnove za
razmišljanje o poklicni poti 2.0 / Intuire il futuro - Basi
solide per immaginare il lavoro 2.0« (predavanje v
italijanskem jeziku)
11.45 Sejem znanja se predstavi
12.00 Odmor
12.20 Okrogla miza: »Krepat, ma ne molat!» Sodelujejo
inovatorji, podjetniki, vrhunski športniki in glasbeniki.
Moderator: Peter Verč
13.20 Sejem znanja se predstavi
13.30 Odmor za kosilo
14.20 Sejem znanja se predstavi
14.30 Alenka Stanič: »Znanja in poklici prihodnosti«
15.45 Sejem znanja se predstavi
16.00 Odmor
16.20 Sejem znanja se predstavi
16.30 Rok Trkaj: »Slovenska hiša Vida: z idejo do uspeha«
17.15 Zaključek in žrebanje nagrad
17.30 Rok Trkaj – koncert v živo in druženje ob glasbi
19.00 Zaključek dogodka
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Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

OB LABORATORIJU
-

Sejem znanja, na katerem se predstavijo univerze, podjetja, društva in
ustanove.
Sejem robotike Mittelab
Virtualna resničnost

PRIJAVE
Dogodek je odprt za javnost. Za mlade do 30. leta je obvezna predhodna
prijava.
Udeležba je brezplačna.
Info na: 040 635627
Prijave mladih na: www.zssdi.it
NAGRADNA IGRA AURORA VIAGGI
Prijavljeni udeleženci Laboratorija bodočnosti, se bodo potegovali za posebni
nagradi, ki ju poklanja potovalna agencija Aurora viaggi.
ODMORI IN KOSILO
Ob prijavi bodo udeleženci prejeli kupon za brezplačno kosilo in malico med
odmori.
SLEDITE NAM NA FACEBOOKU
Ne zamudite intervjujev z gosti v živo, zanimivosti, in novic o Laboratoriju
bodočnosti na Facebook proﬁlu »Skupaj zmoremo«.
VSTOP PROST!
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Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

MARCO CERNAZ, novinar
Že vrsto let prireja tečaje komunikacje in
športnega marketinga za profesionalna in
amaterska športna društva, na katerih tudi sam
predava. Leta 2001 je ustanovil podjetje City
Media S.r.l. (Komunikacijska agencija in založnik
športnega tednika City Sport), v katerem je
zaposlen kot generalni direktor od leta 2007. Od
julija 2002 do leta 2012 je opravljal funkcijo vodje
stikov z javnostmi in nato generalnega direktorja
glavnega tržaškega nogometnega kluba U.S. Triestina calcio S.p.A. Od
septembra 2012 do decembra 2016 je bil svetovalec za komunikacijo in trženje
pri A.S.D. Bavisela. Kot alpinist in novinar se je udeležil številnih odprav v Tibetu,
Nepalu in nekdanjih sovjetskih republikah. Je inštruktor borilnih veščin in član
TAO - Training Arts Organization.
Na Laboratoriju bodočnosti bo navdihoval mlade s svojo vizijo vznemirljive in
uspešne prihodnosti ter delil svoje razmišljanje o možni bodoči poklicni poti.

ALENKA STANIČ, svetovalka za ključne kadre
Dr. Alenka Stanič je diplomirala iz biologije, magistrirala iz
antropologije in doktorirala iz interkulturnih ved. Zadnjih 20
let se ukvarja s kadrovskim področjem, je specialistka za
individualno karierno svetovanje, za iskanje in selekcijo, kot
svetovalka upravam pa pokriva strateške vidike
kadrovanja.
Poleg individualnega dela z vrhunskimi kadri sodeluje s
podjetji v tuji in domači lasti v Sloveniji in tujini. Več let je
predavala na Univerzi v Novi Gorici, leta 2013 pa je na
temo bega možganov govorila na TEDx dogodku v Celju.
Kot zunanja neodvisna strokovnjakinja je članica
Akreditacijske komisije Kapitalske družbe RS, Komisije za
oceno primernosti članov organov upravljanja SID Banke in je predsednica
sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
Na Laboratoriju bodočnosti bo predavala o poklicih prihodnosti.

ROK TRKAJ, raper in podjetnik
Rok Terkaj, poznan pod umetniškim
imenom Trkaj, je avtor, raper, pisec
besedil, novinar, popotnik, dvakratni
slovenski zmagovalec v freestyle battlu in
univerzitetni diplomirani teolog, ki mu rap
narekuje življenjski ritem že od leta 2001. S
prvim albumom V Času Enga Diha (2004)
je osvojil radijske valove in poslušalce ter
postal debitant leta v oddaji Videospotnice, do danes pa je v rapersko vesolje
poslal še pet albumov: z nagrado diamant za najboljšega moškega izvajalca
leta ovenčani Rapostol (2007), Pasož (2010), Vse je OK (2013) in Dan Zmage
(2015) in najnovejši album Kla Kla Klasika (2017), ki je že postal prodajna
uspešnica.
V letih 2015-2017 je bil tudi social media manager za podjetje Slovenska hiša
Vida, kjer je na digitalnih platformah pomagal, da se je prenovljeno skladišče
spremenilo v enega izmed najbolje ocenjenih Bed&Breakfast v Sloveniji. S
svojimi izkušnjami bo mladim pokazal, kako pomemben je osebni branding in
kako si vse lahko pomagamo, da zgolj s svojim znanjem, talentom in voljo
ustvarimo način, da delamo, kar nas veseli in ob tem tudi zaslužimo.

OKROGLA MIZA: »Krepat, ma ne molat!«
Izposodili smo si istrski moto slovenskega jadralca Vasilija Žbogarja in osrednjo
okroglo mizo Laboratorija bodočnosti namenili inovatorjem in talentom
slovenskega prostora, ki so na raznih področjih z odločnostjo in vztrajnostjo
dosegli svoje visoko zastavljene cilje. Sodelujejo: podjetnika Marko in Fabio
Pahor (FerroJulija, Minimax, Kohišče), violinist Črtomir Šiškovič, odbojkarski
trener in bivši A ligaš Gregor Jerončič (Salonit Anhovo) in start up podjetniki iz
Slovenije. Moderator okrogle mize bo novinar Peter Verč.

Ivan Peterlin, predsednik ZSŠDI
Za mladega človeka prav gotovo današnji čas ni najbolj
rožnato obarvan. Enostavno mu ne zmore ponuditi
nobenih trdnih opor, pogled v jutrišnji dan je majav, vse je
dokaj nedorečeno in obzorja so prej meglena kot pa
jasno začrtana.
Mladi, ki so prav gotovo najbolj šibak člen naše družbe,
še zdaleč niso jokavi, pa tudi obupujejo ne. Kar nekako
so se sprijaznili z dejstvom, da je njihova bodočnost pač
nedorečena, a iskati je treba rešitve. Bodočnost! Toda – v
danih razmerah – o kakšni bodočnosti lahko sploh
govorimo? Tega vprašanja se že drugič zapovrstjo loteva
tudi ZSŠDI, krovna orgnizacija naših športnikov, torej mladih ljudi, ki so že
značajsko optimistično nastrojeni, ki se kljub težavam znajo in zmorejo zazreti v
svoj jutrišnji dan in so prepričani, da bo lepši in boljši od današnjega. Naše
Združenje ponuja predvsem razmišljanja, ki so vsa po vrsti pozitivno nastrojena.
Prav gotovo nekih pravih receptov mi sami ne bomo zmogli dati, a poskusiti le
velja.
Dobrodošli v našem drugem Laboratoriju bodočnosti.
dr. ADRIANO KOVAČIČ, predsednik ZKB
Svet okoli nas se naglo spreminja. Kot smo že
večkrat povedali, je napočil čas za velike
spremembe. Poti nazaj ni, zato bomo morali vlagati
v nadgradnjo naših znanj na vseh ravneh. V naše
organizacije je potrebno vnesti svež veter,
potrebujemo energijo, ki jo prinašajo mladi. Odprti
moramo biti za sprejemanje novih zamisli, udejanjiti
moramo konkretne investicije, ki jih lahko storimo
danes za boljši jutri. ZKB bo vedno pristopila k sodelovanju s partnerji za
oblikovanje projektov, ki so usmerjeni v prihodnost.
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Skupino ZKB mladi, ki skrbi za dejavnosti banke, namenjene mladim do
35. leta, sestavlja sedem mladih članov Zadružne kraške banke. Prvič se
je skupina sestala decembra 2016. Projekt ZKB mladi, ki ima kot glavni
cilj druženje mladih pod okriljem banke in prirejanje dogodkov, je
soorganizator Laboratorija bodočnosti. Na svoji stojnici bodo mladi
člani ZKB predstavili program prireditev za leto 2017. Udeleženci
Laboratorija bodočnosti bodo lahko sodelovali v anketi in se potegovali
za posebno nagrado, ki jo poklanja projekt ZKB mladi.

Slovensko deželno gospodarsko združenje s podjetjem Servis D.o.o. in
člani predstavlja možnosti za mlade na področju podjetništva in
svobodnih poklicev.
Na razpolago bodo za vse informacije:
Ivan Perčič, direktor podjetja Servis D.o.o. - 10.00-12.00
Petra Kukanja, odvetnica - 10.00-12.00
Peter Sterni, inženir, član predsedstva SDGZ - 10.00-12.00
Alan Oberdan, geometer, podpredsednik SDGZ - 12.00-14.00
Urška Ota, sodelavka SDGZ - 12.00-14.00
Majna Pangerc, sodelavka podjetja Servis D.o.o. - 14.00-16.00
Boštjan Starc, odvetnik - 14.00-16.00
Andrej Šik, direktor SDGZ - 16.00-17.00
Borut Sardoč, sodelavec SDGZ - 16.00-17.00
Mittelab deluje v sklopu svetovnega gibanja hackerspace. V tem
gibanju se družijo in sodelujejo osebe s skupnim zanimanjem za
računalništvo, tehnologijo, znanost, digitalizacijo in elektroniko.
Hackerspace so odprti laboratoriji, kjer si hekerji izmenjujejo mnenja in
izdelujejo visokotehnološke
predmete. Aktivni so na področju
elektronike, digitalne obrti in splošne tehnologije ter podpirajo
ideologijo odprte kode (open source) na računalniškem in
elektronskem področju. Mittelab je v Trstu v prostorih podjetniškega
pospeševalnika ZKB Starter na Trgu Libertà 5. Na Laboratoriju
bodočnosti bodo člani Mittelaba predstavili svoje najnovejše
tehnološke dosežke in projekte robotike.

Info:
ZSŠDI - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
Ulica/Via Cicerone, 8
34133 TRST-TRIESTE TS
Telefon + 39 040 635627; e-pošta: trst@zssdi.it
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji

Prijave: www.zssdi.it

ZKB
MLADI
ZKB
GIOVANI SOCI

Partnerji:

Pokrovitelji:

Cvetličarna
Elena

credito cooperativo del carso
zadružna kraška banka

Medijska partnerja:

Sodelujejo:

hic sunt futura

