VABILO
na zaključno konferenco projekta Mladinske kreativne produkcije

Spoštovani oziroma spoštovana,
v Mladinskem centru Dravinjske doline, v Slovenskih Konjicah, smo julija 2016 začeli izvajati
projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
Unija iz Evropskega socialnega sklada.
V projektu MKP smo vzpostavili mehanizme, s katerimi mladi ustvarjalci s področja arhitekture in
oblikovanja pridobivajo delovne kompetence in prepoznavnost na trgu dela. V sklopu projekta je
bila ustanovljena Kreativna skupnost, ki je pripravljala idejne projekte za prazne prostore, za
katere je posamezna lokalna skupnost želela najti novo vsebino ali jih samo obnoviti. Trenutno
šteje 23 mladih s področja arhitekture, krajinske arhitekture in grafičnega oblikovanja. Pod
mentorstvom uveljavljenih arhitektov in arhitektk iz gospodarstva je uspešno izvedla štiri idejne
projekte za štiri lokalne skupnosti: Slovenske Konjice, Vitanje, Celje in Velenje. V vsakem
sodelovanju z lokalno skupnostjo so mladi brezplačno izdelali en projekt po meri in željah
skupnosti s podrobnejšo analizo prostorskih pogojev in ga na koncu tudi javno predstavili. Tekom
projekta se je sodelovanje lokalnih skupnosti z mladimi izkazalo za zelo pozitivno, saj so bili
naročniki z našim delom izjemno zadovoljni.
Nastali so idejni projekti:
Slovenske Konjice: Mladinski center s hostlom;
Vitanje: Prenova trške hiše v Vitanju in celostna grafična podoba – Vitan'ka;
Celje: Ureditev območja Mestne plaže Celje, celostna grafična podoba Mestne plaže in igra za
otroke Knežje mesto;
Velenje: Dom krajanov Podkraj in celostna grafična podoba.
Ker se projekt MKP bliža zaključku (15. september 2018), bomo naše projekte, še enkrat javno
predstavili na zaključni konferenci projekta MKP, kamor vas tudi vabimo. Rezultate dela
mladih, ki so na ogled tudi na spletni strani www.kreativneprodukcije.si, bomo predstavili na
zaključni konferenci skupaj z mednarodno uveljavljenimi gosti iz stroke, ki bodo predstavil svoj
vidik ustvarjanja svoje blagovne znamke. Na zaključni konferenci se bodo predstavili mladi avtorji
in avtorice, ki si podobnih sodelovanj želijo tudi z drugimi lokalnimi skupnostmi, z namenom da
začnejo svojo poslovno pot. Morda jim pri tem lahko pomagate tudi vi.
Zaključna konferenca projekta MKP bo potekala v sredo, 12. septembra 2018, s pričetkom ob
12. uri, na Dvorcu Trebnik (Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice).
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@mcdd.si ali 051 308 500 do vključno 7. septembra.
Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo.
Vljudno vabljeni in vabljene!

Direktorica MCDD,
Nežika Pavlič Brečko

Program zaključne konference projekta
Mladinske kreativne produkcije
Čas

Vsebina

11.30 – 12.00

Registracija udeležencev in udeleženk

12.00 – 12.45

Kreativna skupnost se predstavi

(Dvorec Trebnik, Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice)

Mladinski center s hostlom
Prenova trške hiše v Vitanju
Mestna plaža Celje
Dom krajanov Podkraj

12.45 – 13.30

dr. Jure Kotnik (Arhitektura Jure Kotnik): Gradnja lastne blagovne znamke

13.30 – 13.50

Odmor za kavo

13.50 – 14.35

Tine Lugarič (kreativni direktor (Luna\TBWA)): Storyselling

14.35 – 15.20

Okrogla miza z gostoma: Izzivi mladih na trgu dela

15.30 – ...

Pogostitev in neformalno druženje

(Mladinski center Dravinjske doline, Žička cesta 4a,
3210 Slovenske Konjice)

Sreda, 12. 9., ob 12. uri,
Dvorec Trebnik

Projekt MKP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

