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PROSTOR ZA VSE 
 

 strokovna konferenca 
 stojnice 

 zabavno-kulturni program  
 

 

Organizatorji: 

 

 

Vljudno vas vabimo,  

da v sredo, 11. maja 2022, od 9.30 do 16.00,  

na Ljubljanskem gradu delite z nami 
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Ljubljana, 14. april 2022 

Spoštovani, 

v sredo, 11. maja 2022, bo na Ljubljanskem gradu potekala zaključna konferenca 
projekta Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami 
v lokalno okolje. Projekt je financiran s strani Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru evropske kohezijske politike 2014 
–2020. 

Na Ljubljanskem gradu želimo izvesti egalitarno okolje*, kjer se bodo predstavljale 
številne ustanove in organizacije in bodo lahko mladi aktivni udeleženci kot 
soorganizatorji dogodka, pridobili delovne izkušnje. V izvedbo ne želimo vključiti le 
ustanov, ki so neposredno povezane z osebami s posebnimi potrebami, ampak tudi druge. 
Le tako lahko zares govorimo o okolju, kjer je PROSTOR ZA VSE. 

Dogodek je za nas in številne druge ustanove izjemnega pomena, saj želimo nasloviti 
prihajajočo evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2021–2027 ter, v prihodnje, omogočiti 
mladim uspešnejše prehode do zaposlitve kot tudi njihovo večjo vključenost v lokalno 
okolje. Izvedba bo edinstvena, saj bo v organizacijo vključenih na desetine ustanov. 
Predstavljala se bo tudi ideja spletnega orodja: povezovanja deležnikov, za katero je 
bilo izvedeno več predstavitev na državni ravni in katero so udeleženci v veliki meri 
podprli. 

Na dogodku Prostor za vse se bodo na stojnicah predstavljale številne ustanove, tako s 
svojimi izdelki kot tudi z drugimi interaktivnimi vsebinami. Sočasno si bo mogoče 
ogledati različne video vsebine, preko katerih bodo udeleženci dogodka predstavljali 
svoje aktivnosti, obveščali o prihajajočih dogodkih ali pa predstavljali uspešne zgodbe. 
Pripravljamo tudi pester zabavno-kulturni program. 

Na dogodek se je obvezno prej prijaviti, in sicer preko povezave: 
https://forms.gle/jUhMyYijHN1eNDr7A, najkasneje do 4. maja 2022 oz. do 
zapolnitve prostih mest. 

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu:  

matija.silc@center-iris.si in na telefonski številki 01 244 27 68.  

Vljudno vabljeni! 

 
Koordinator projekta                                                      Ravnateljica Centra IRIS                
       Matija Šilc                                                                         Romana Kolar    
 
 
*Egalitarnost temelji na načelu, da so vsi ljudje enakovredni in si zaslužijo enake pravice in možnosti. 
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PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE 

Dvorana Palacij 

Ura Vsebina Izvajalec 
9:30–10:30 Registracija udeležencev  

10:30–11:00 Pozdravni nagovor in predstavitev 
projekta »Socialna vključenost« 

Matija Šilc,  
Center IRIS 

11:00–11:45 Inkluzivna enakost za družbeno 
opolnomočenje 

Dr. Dušan Rutar  
 

11:45–12:00 Mednarodno festivalsko leto Igraj se z 
mano 

Boštjan Kotnik,  
Center Janeza Levca 

12:00–12:15 Zaposlovanje oseb s posebnimi 
potrebami 

Spomenka Valušnik, 
Društvo Vesele nogice 

12:15–12:30 Enostavno potepanje po Ljubljani – 
turistični vodič v lahkem branju 

Nataša Tanko, 
Društvo Downov sindrom 
Slovenija 

12:30–13:00 Odmor  

13:00–13:15 Osebe z motnjo v duševnem razvoju in 
učenje za življenje po načelih 
trajnostnega načina življenja 
(samooskrba, ekološko vrtnarjenje) 

Suzana Žunko Vogrinc,  
Center Gustava Šiliha 
Maribor 

13:15–13:35 Ranljive družbene skupine za sočutje in 
solidarnost 

Konzorcij CIRIUS Kamnik 
(OŠ dr. Ljudevita Pivka, 
Društvo Sožitje Ptuj) 

13:35–14:05 Socialno vključevanje in delovne 
izkušnje – vodena diskusija z mladimi, 
predstavitev zgodb 

Neža Adamič,  
Center Janeza Levca 
 

14:05–14:20 Izkušnje delodajalcev   

14:20–14:35 Spletno orodje – Povezovanje 
deležnikov v času hitrih sprememb 

Matija Šilc,  
Center IRIS 

14:35–14:50 Razprava  

15:00 Zaključna prireditev  

 


