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PROSTOR ZA VSE 
 

 Stojnice z interaktivnimi vsebinami in aktivno 
udeležbo obiskovalcev 

 Zabavno-kulturni program 
 Strokovna konferenca 

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, 21. april 2022 

Spoštovani, 

v sredo, 11. maja 2022, bo na Ljubljanskem gradu potekal dogodek v okviru 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. 

Namen dogodka je omogočiti prostor, kjer udeleženci preko različnih aktivnosti skupaj 
ustvarjamo ''prostor za vse''. Na dogodku sodelujejo mladi ob pomoči mentorjev in   
aktivno izvajajo celoten dogodek.  

Sočasno poteka zaključna konferenca projekta, zabavno-kulturni program, stojnice ter 
druge vsebine, kot npr. igranje družabnih iger ter različni senzorični preizkusi. V izvedbo 
ne vključujemo 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. S 
tem namenom vabimo tudi vas, da se nam pridružite. 

Dogodek je za nas in številne druge ustanove izjemnega pomena, saj želimo nasloviti 
prihajajočo evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2021–2027 ter v prihodnje ustvarjati 
''odprtejšo družbo'. Posledično bomo skupaj omogočali mladim uspešnejše prehode do 
zaposlitve kot tudi večjo vključenost vsem v lokalnem okolju. 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. Nismo pa pozabili niti na lačne 
in žejne, saj bo tudi temu področju namenjenih nekaj stojnic. 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. 

Še nekaj osnovnih informacij o zabavno-kulturnem programu ter programu stojnic. 

Vrste nastopov zabavno-kulturnega programa: 

- pevski nastopi, 
- igra na različne inštrumente, 
- plesni nastopi, 
- gledališka igra, 
- … 

Nastopi se bodo vrstili od 10.30–11.30, nato sledi 30 min gledališka predstava za 
osnovnošolce. Drugi del programa sledi ob 13.45–14.30. Ob 15.00 sledi zaključna 
prireditev. 
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Vrste vsebin, ki bodo na voljo obiskovalcem stojnic: 

- prodaja izdelkov mladih in njihovi unikatni izdelki, 
- keramični in leseni izdelki, 
- strokovno gradivo in informiranje javnosti, 
- družabne igre, senzorični preizkusi, 
- hrana, pijača, ekološki izdelki, 
- razstava ilustracij, 
- interaktivne vsebine, 
- …  

Stojnice bodo na voljo od 9.30–15.00. 

Dostop do gradu je mogoč tudi z vzpenjačo in sicer (povratna karta = 4 €, skupina 15 oseb 
ali več = 3 € na osebo, oseba s statusom invalida = brezplačno). 

Dogodek je brezplačen. 

 

Prijava na dogodek je, zaradi lažje organizacije, obvezna. 

Povezava za prijavo skupin: https://forms.gle/SpMUoKoGTi9BVP2U8, najkasneje do 
srede, 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    
 

 

Iskreno se zahvaljujemo našim vidnim donatorjem in vsem drugim, ki so nam dogodek v 
taki meri omogočili:  

  

https://forms.gle/SpMUoKoGTi9BVP2U8
mailto:matija.silc@center-iris.si

