Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Ljubljana, Slovenija
info@socialna-druzba.si
https://www.facebook.com/socialna.druzba/

Zadeva:

TABOR 2021:
Pogum za spremembe: Skupaj nad prekarne delovne razmere
10. – 12 . 9. 2021
Cerklje na Gorenjskem, Pr' Ambružarju
Spremni tekst:
Tudi letos na Gibanju za dostojno delo, kot že vrsto let od leta 2012 do sedaj, prirejamo vikend srečanje
ali izobraževalni tabor o delu, delavskih pravicah, delavskem boju in prizadevanjih za izboljšanje stanja
in razmer na trgu dela: Pogum za spremembe.
Na tokratnem taboru se bomo dotaknili pravne pismenosti ter vrst delovnih pogodb in pasti
prekarnosti, ki se skrivajo v njih, z nami pa bodo tudi Cedrovci! Razkrili nam bodo tako svoje široko
teoretsko poznavanje področja delavskega organiziranja in boja kot tudi izkušnje iz prakse – aktivnega
povezovanja v sindikat delavk trgovine in storitev na primeru trgovske verige Lidl.
Vabljeni, da se nam pridružite drugi septembrski vikend, med petkom in nedeljo ali le posamični dan.
PRIJAVA tukaj (povezava na Gforms).
Za dodatne informacije pa pišite na: tina.bizjak@socialna-druzba.si

Do snidenja na Gorenjskem.
#skupajprotiprekarnosti #dostojnodelozavse #zadostojnodeloindružbo
Gostje:

ČLANI in ČLANICE Gibanja za dostojno delo in socialno družbo
ANDRAŽ MALI s predstavniki CEDRE ter sindikalistkami LIDLA, član neodvisnega
raziskovalnega kolektiva CEDRA – Centra za družbeno raziskovanje. CEDRA deluje na
področju raziskovanja, izobraževanja in aktivnega sodelovanja v razvoju in opolnomočenju,
napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja.

Turistično-kulturni program:

KULTURNO-ZGODOVINSKI SPREHOD po gorenjski prestolnici – Kranju

Dogodek sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino.

ZVOČNI SPREHOD OB SAVI po poteh kranjske industrijsko-družbene dediščine (sitarstvo,
gumarska ter tekstilna industrija) z Anjo Podreka, likovno pedagoginjo, umetnico ter ustvarjalko
zvočnih sprehodov

PROGRAM
Petek, 10. september 2021
19.00 – Prihod udeležencev in večerja
21.00 – Ogled filma z delavsko tematiko, pogovor in druženje

Sobota, 11. september 2021
9.00 – zajtrk
10.30 – Delavnica: Pravna in finančna pismenost za delavstvo 21. stoletja (Kakšne pogodbe
o delu poznamo in kje v njih se skrivajo pasti prekarnosti. Bruto in neto zagate na naših
plačilnih listah.)
12.00 – Pogovor: O sindikalnem organiziranju delavk in delavcev v trgovini s prepletom
izkušenj pri organiziranju delavk trgovske verige Lidl v ustanovitev sindikata Lidl (Andraž Mali
– CEDRA s sodelavci in sidnikalistkami podjetja Lidl)
14.00 – kosilo
16.00 – IZLET PO BLIŽNJI OKOLICI: Turistično-kulturno vodenje po Kranju
KRANJ: Po poteh gorenjske kulturno-industrijske dediščine, obisk in ogled gorenjske
prestolnice, zvočni sprehod (Anja Podreka)
20.00 – Večerja
21.00 – Sprejem novincev, pogovor in druženje
Nedelja, 12. september 2021
9.00 – Zajtrk in odhod domov
Vabljeni!
Do snidenja na Gorenjskem.
#skupajprotiprekarnosti #dostojnodelozavse #zadostojnodeloindružbo

Dogodek sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino.

PRIJAVE sprejemamo do 31. avgusta 2021 na: tina.bizjak@socialna-druzba.si //
Gforms povezava na obrazec
Ob prijavi jasno navedite paket, ki ga izbirate ter svoje podatke:

ime, priimek in elektronski naslov s telefonom, kjer ste dosegljivi
Če imate kakršnekoli prehranske ali druge specifike, prosimo, da nam to pravočasno sporočite.
Z vašimi podatki bomo ravnali V skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Uporabljeni bodo
izkjlučno za potrebe in namene organizacije vaše udeležbe na Poletnem taboru 2021 Gibanja za dostojno delo in socialno
družbo.

POLETNI TABOR - CENIK
PAKET A: udeležba na celotnem taboru
PAKET B: udeležba na polovici tabora

člani Gibanja nečlani Gibanja
55 €
25 €

80 €
50 €

*Prevoz na tabor ni vključen v ceno.

PAKET A vključuje stroške udeležbe na celotnem taboru. 2x polni penzion: 2 nočitvi z zajtrkom,
kosilom in večerjo ter plačilo turistične takse.
PAKET B vključuje stroške udeležbe na polovici tabora. 1x polni penzion: 1 nočitev z zajtrkom,
kosilom in večerjo ter plačilo turistične takse.
Stroški ter organizacija prevoza na tabor niso vključeni v paketa A in B. Za prevoz na lokacijo tabora
poskrbijo udeleženci sami.

Ob včlanitvi v Gibanje za dostojno delo in socialno družbo ste upravičeni do
članske cene za udeležbo na taboru Pogum za spremembe 2021.
Letno članarino – 15 eur lahko poravnate ob prijavi na TRR društva ali na taboru.

VABLJENI, da se nam pridružite!
Se vdiimo jeseni na Gorenjskem!
#skupajprotiprekarnosti #dostojnodelozavse #zadostojnodeloindružbo

Dogodek sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino.

