Radovljica, 15. 3. 2022
Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Kranjska cesta 27 a
4240 Radovljica

Vabilo
Spoštovani,
vabimo vas na

posvet o možnostih vključevanja otrok z motnjo v duševnem razvoju v svet dela –

Poletimo skupaj!
v ponedeljek, 28. marca 2022, ob 18.00 uri v dvorano Knjižnice A. T. Linharta Radovljica (Vurnikov
trg 1, Radovljica, 3. nadstropje).
V prvem delu posveta se bodo predstavili učenci, ki sodelujejo v projektu »Socialna vključenost,
Enakopravnost in Možnosti za vse" (projekt SEM), in predstavnika delovnih organizacij, ki te mlade
sprejemajo v svoja delovna okolja. Spregovorili bomo o izzivih, strahovih in dodani vrednosti zaposlovanja
mladih z motnjo v duševnem razvoju.
V drugem delu bodo predstavljene možnosti urejanja statusa mladih z motnjo v duševnem razvoju po
izstopu iz šolskega sistema ter najpogostejše oblike delovnega in socialnega vključevanja, ki so trenutno na
voljo.
Zadnji del bo namenjen vprašanjem, mnenjem in razmišljanjem obiskovalcev posveta.

Veselimo se srečanja in vas lepo pozdravljamo,

Peter Kolman,
koordinator projekta na OŠ A. Janše Radovljica

Bojana Matić Risteski,
vodja projekta

Jelena Horvat,
v. d. ravnateljice OŠ Antona Janše Radovljica

JAVNI RAZPIS za izbor operacij: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno
okolje.« Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROGRAM POSVETA
UVODNI POZDRAV: Jelena Horvat, v. d. ravnateljice OŠ Antona Janše Radovljica
Na srečanju, ki ga bo vodil Peter Kolman, bodo sodelovali:


Mateja Šporn Valenčič – vključevanje mladih z motnjo v duševnem razvoju v zunanja delovna
okolja (primeri dobre prakse na OŠ Antona Janše Radovljica)







Jan Berlot (učenec OŠ A. Janše Radovljica in udeleženec projekta SEM)
Judita Cerkovnik (učenka OŠ A. Janše Radovljica in udeleženka projekta SEM)
Nina Dolenc (Kmetija Dolenc)
Silva Kos (Knjižnica A. T. Linharta Radovljica)
Barbara Berlot (mati učenca – udeleženca v projektu SEM)



Mateja Krvina (Zavod Vitis Ptuj) – prispevek o možnostih urejanja statusa mladih z motnjo v
duševnem razvoju po izstopu iz šolskega sistema ter o najpogostejših oblikah delovnega in
socialnega vključevanja, ki so trenutno na voljo

Sledi pogovor in odgovori na vprašanja obiskovalcev posveta.
Posvet bo trajal predvidoma uro in pol.

Srečanje je namenjeno staršem, ki imajo otroke z motnjo v duševnem razvoju, osebam z MDR,
delodajalcem, učiteljem, drugim strokovnim delavcem in vsem zainteresiranim.
Prosimo vas, da informacijo posredujete vsem, ki bi jih tema zanimala.

Udeležba na srečanju je brezplačna.
V prostorih knjižnice je obvezna uporaba obraznih mask.

JAVNI RAZPIS za izbor operacij: »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno
okolje.« Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

