Vabilo

Strokovna konferenca 24. 10. 2012
na Ljudski univerzi Nova Gorica

VIDIM?

Gledam ali

Most med

temo in svetlobo

Poslušam ali

SLIŠIM?

GREM?
li

Gibam a

Odprimo oči, napnimo ušesa, premaknimo se!
Vabljeni na strokovno konferenco v okviru projekta Most med temo in
svetlobo, 24.10. 2012 ob 10. uri, v prostorih LUNG-a.

Spoštovani,
Veselimo se, da vas lahko povabimo na dogodek, ki vam bo odprl nov, drugačen pogled na svet
okrog nas. Po dogodku boste videli in slišali več ter se lažje znašli v vsakdanjem življenju.
Na strokovni konferenci vam bosta priznana slovenska strokovnjaka s področja dela z ranljivimi
skupinami g. Bogdan Žorž (psiholog in psihoterapevt) in ga. Mirjana Hafnar (univ. dipl.
tiflopedagoginja) predstavila strokovne poglede na osebe s posebnimi potrebami. Svetovala vam
bosta, kako ravnati ob srečanju z osebami s posebnimi potrebami tako v vsakdanjem življenju, kot
tudi pri vašem profesionalnem delu oziroma poklicu, ki ga opravljate.
Iz prve roke boste izvedeli, kako svet okrog sebe dojemajo osebe s posebnimi potrebami – člani
treh goriških društev vam bodo predstavili, kako se počutijo v določenih situacijah in s kakšnimi
težavami se srečujejo pri nekaterih nam samoumevnih vsakdanjih opravilih.
Po zaključku strokovnih predavanj se boste lahko seznanili z aktivnostmi društev in se preizkusili v
dojemanju sveta na njihov način.
Svojo kratko misel in sporočilo nam bodo uvodoma podali ga. Nada Uršič Debeljak, direktorica
LUNG-a, kot vodilnega partnerja pri projektu, g. Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica
in državni svetnik RS, kot predstavnik občin, ki sofinancirajo projekt, ter g. Igor Miljavec,
predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.
Program bodo popestrili dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica ter učenci Glasbene šole Nova
Gorica.
Skratka, zanimivo bo pogledati v temo, prisluhniti tišini in premagati fizično oviro.
Izkušnja, ki lahko vsakomur izmed nas omogoči širši pogled na svet okrog sebe, prinese nova
spoznanja, izboljša čut do sočloveka in končno omogoči tudi osebnostno rast.
Udeležba na konferenci je brezplačna. Ne zamudite je.

Nada Uršič Debeljak,
direktorica LUNG
Društva, ki sodelujejo pri projektu:
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Društvo paraplegikov Severne Primorske
Več o projektu najdete v priloženi zgibanki.
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 22. oktobra
na e-pošto: mojca.spacapan@lung.si ali na tel. št. 05/33 53 118.

