VABILO
na 24. statistično posvetovanje – Statistični dan 2014

MLADI O STATISTIKI – STATISTIKA O MLADIH

Posvetovanje bo 22. OKTOBRA 2014 na BRDU PRI KRANJU.
Letošnji Statistični dan bo namenjen mladim. Kaj lahko storimo – tudi na ravni državne statistike –, da
bo za mlade prihodnost nekaj, kar jih ne bo navdajalo z negotovostjo? Kako lahko statistični podatki
pomagajo tistim, ki odločajo o tem, kakšne ukrepe pripraviti, da bomo spremenili sedanje razmere in
omogočili mladim, da bodo lažje razvili svoje potenciale v procesih izobraževanja, zaposlitve in
uresničili svoje zamisli z vidika kariernih možnosti, ekonomskih in bivanjskih razmer, načrtovanja
družine, zdravja in družbenega udejstvovanja? Da bodo postali samostojni, uspešni, ustvarjalni in
zadovoljni posamezniki in povezani skupaj sestavljali k enotnim ciljem usmerjeno družbo blaginje in
trajnostnega razvoja. Da bo to, kar je danes cilj, jutri in za prihodnje rodove realno dejstvo…
Razprava bo tekla v dveh omizjih:
– ker bodo mladi osrednja tema dneva, bo prva okrogla miza njihova: usmerjena bo k mladim in
njihovim pričakovanjem, idejam, ustvarjalnosti in tudi problemom – vse to v luči razpoložljivosti,
dostopnosti in uporabe statističnih podatkov ter novih znanj in tehnologij;
– druga okrogla miza bo namenjena državi in ustreznim službam, pa tudi raziskovalcem, katerih cilj in
poslanstvo je priprava strategij in ukrepov na podlagi razpoložljivih statističnih podatkov in informacij.
1. okrogla miza: Uradna statistika po meri mladih
Namen prve okrogle mize je:
• izmenjati mnenja o sedanji uporabi podatkov Statističnega urada RS med mladimi in ugotoviti,
kakšne so njihove želje za naprej;
• raziskati, katere statistične produkte in vsebine naj Statistični urad RS razvija, da bi se z njimi
lahko v prihodnje približal mladim;
• ugotoviti, po katerih sodobnih informacijskih poteh za posredovanje podatkov in informacij
lahko Statistični urad RS v prihodnje doseže več mladih.
2. okrogla miza: Uradna statistika – država in ukrepi, povezani z mladimi
Z razpravo želimo ugotoviti, v kolikšni meri statistični podatki zadoščajo državi, ustanovam in
raziskovalcem za načrtovanje strategij in ukrepov, za izvajanje analiz in pripravo politik za mlade. Pri
tem si zastavljamo osnovna vprašanja:
• Je podatkov o mladih dovolj?
• So to res tisti podatki, ki jih pripravljavci politik, ukrepov, strategij in analiz potrebujejo in tudi
uporabljajo? Jih poznajo? Kako ocenjujejo njihovo kakovost? So na voljo v primerni obliki, so
dovolj razpoznavni in dostopni?
• Kateri so ključni podatki? So v podatkih kakšne vrzeli? Na katerih vsebinskih področjih?
• Kdo v državi še zbira podatke o mladih?
• Kakšne naj bodo prihodnje usmeritve državne statistike na tem področju? Kako povečati
uporabo in uporabnost teh podatkov?
3. Slavnostna podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije za leto 2014
Posvetovanje bo 22. oktobra 2014 med 10.15 in 16. uro v Kongresnem centru Brdo. Prijavite se lahko
do 15. oktobra 2014 na strani http://www.stat.si/StatisticniDnevi/. Udeležba na posvetovanju je
brezplačna. Program je v nadaljevanju.
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PROGRAM

Statistični dan 2014
22. oktober 2014
Kongresni center Brdo

9.30–10.15

Registracija

10.15–11.00

Pozdravna nagovora
dr. Andrej Blejec (Statistično društvo Slovenije, predsednik)
Genovefa Ružić (Statistični urad Republike Slovenije, generalna direktorica)

10.15–11.00

Uvodni nagovor
Borut Pahor (predsednik Republike Slovenije)

11.00–12.50

Prva okrogla miza: Uradna statistika po meri mladih
Moderator: Žiga Vavpotič (pobudnik medgeneracijskega projekta Simbioz@,
član Sveta vlade RS za mladino, član upravnega odbora sekcije mladih
menedžerjev, direktor Global DreamVision)
Razpravljavci:
Matic Bitenc (direktor podjetja Toshl)
mag. Marija Paladin (blog Udomačena statistika)
Jan Peloza (mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, evropska mladinska
zveza za alkoholno politiko, predsednik)
Katja Prevodnik (Fakulteta za družbene vede, mlada raziskovalka)
Aljaž Vindiš (načrtovalec vidnih sporočil)

12.50–13.00

70 let slovenske državne statistike. Predstavitev videoposnetka
Genovefa Ružić (Statistični urad Republike Slovenije, generalna direktorica)

13.00–14.00

Odmor za kosilo

14.00–15.30

Druga okrogla miza: Uradna statistika – država in ukrepi, povezani
z mladimi
Moderator: dr. Miran Lavrič (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)
Razpravljavci:
mag. Peter Debeljak (Urad za mladino, direktor)
dr. Daša Farčnik (Ekonomska fakulteta, Katedra za ekonomijo, asistentka)
mag. Maja Hostnik (Mreža MaMa, v. d. direktorja)
Tea Jarc (Mladinski svet Slovenije, predsednica)
Damjana Košir (MDDSZ, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, generalna
direktorica)
mag. Mirko Stopar (MIZŠ, Direktorat za visoko šolstvo, vodja sektorja za
visoko šolstvo)

15.30–15.45

Odmor

15.45

Slavnostna podelitev priznanj Statističnega društva za leto 2014
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