Mednarodna konferenca OTROCI IN DRUGAČNI OTROCI
O KONFERENCI NA KRATKO
Mednarodna konferenca Otroci in drugačni otroci JE NAMENJENA VSEM, katerih življenje
je vsakodnevno povezano z otroki, predvsem pa drugačnimi otroki. To so:
-

v prvi vrsti starši in rejniki, ki se srečujejo s kupom drobnih težav, ki si jih marsikdaj ne
znajo razložiti in so od njih neizmerno utrujeni,
vzgojitelji v vrtcih, katerih pomoč pri prepoznavanju in poznavanju drugačnosti bi
marsikdaj rešila mnogo kasnejših težav otroku, njegovemu roditelju in tudi vzgojiteljici
pri njenem delu z drugačnim otrokom,
učiteljem, saj njihove razrede vsako leto polni več otrok z različnimi diagnozami in
problematikami,
prav tako pa je konferenca namenjena vsem ljudem iz podpornega okolja (nevladnim
organizacijam, združenjem in društvom, ki delajo z otroki in drugačnimi otroki) za
lažje prepoznavanje in razumevanje otroka, predvsem pa drugačnega otroka.

GLAVNI NAMEN KONFERENCE JE:
1.

Ponuditi pomoč stroke, ki jo zastopajo ljudje, ki že leta aktivno in vsakodnevno živijo
z otroki in drugačnimi otroki in zato znajo na najpreprostejši način predstaviti:

-

kako otrok razmišlja, govori in pripoveduje (ga slišati »med vrsticami),
kako razumeti drugačnega otroka,
kaj se dogaja v telesu otroka pri cerebralni paralizi, Downovim sindromom in avtizmu
ter kateri znaki opredeljujejo posamezno drugačnost,
kako psihično, emocionalno in fizično deluje mladostnik ter kaj se dogaja v njem v
času drugačnosti in težavnega obdobja,
kaj vse spada pod naziv socialna drugačnost in kako to sprejemajo ter dojemajo
socialno drugačni otroci in otroci, ki so ob njih,
kako pomagati drugačnemu otroku, kakšne vrste pomoči sploh lahko nudimo
drugačnemu otroku.

-

2. Pridobiti odgovore na naslednja vprašanja:
- kje lahko starš, rejnik, vzgojitelj ali učitelj najlažje in najhitreje dobi prvo in najhitrejšo
informacijo,
- kako rešiti kočljivo situacijo in kako pravilno postopati pri soočanju z drugačnim
otrokom,
- kam se obrniti ob rojstvu ali spoznanju, da imamo drugačnega otroka.
3. Podati informacije o izobraževanju in zaposlovanju drugačnih otrok in mladostnikov v
Sloveniji, podati mnenja in predloge na to temo ter jih posredovati pristojnim
ministrstvom, katerih predstavniki bodo prisotni na okrogli mizi prvega dne konference.

PRIJAVE in OSTALE INFORMACIJE:
KOTIZACIJA:
- za fizične osebe je 35 €,
- za pravne osebe je 70 €.
Kotizacija vključuje:
- tridnevno prisotnost,
- pogostitve med odmori vse tri dni,
- prigrizek ob slavnostnem zaključku,
- za prvih 50 udeleţencev posebno darilce sponzorja (mame drugačnega
otroka).
PRIJAVE:
Zaradi prostorske omejitve lahko sprejmemo največ 150 udeležencev, zato je
PREDHODNA PRIJAVA OBVEZNA. Prijavnico najdete na naši internet strani.
Prijave sprejemamo do torka, 8. 4. 2014 na otroci@lipica.org. Prijave so veljavne ob
plačilu kotizacije na TRR Zavod Moj Aron pri Abanki s št. SI56 0510 800 0024 145 in
sklicem Konferenca-otroci.
Informacije: Darja Ţnidaršič, M: 041 639 822 E: otroci@lipica.org

OSTALE UPORABNE INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE:
V času konference smo za udeležence pripravili tudi posebno ugodno ponudbo
nočitev in prehrane.
CENA KOSILA v restavraciji hotela Maestoso: od 5 € naprej
CENA VEČERJE v restavraciji hotela Maestoso: od 5 € naprej
CENA NOČITVE z zajtrkom v hotelu Maestoso: 26,40 €
Zadnji dan konference pa bomo vsem udeležencem omogočili:
-

BREZPLAČEN OGLED PREDSTAVE LIPIŠKE KLASIČNE ŠOLE JAHANJA in
VODEN OGLED KOBILARNE LIPICA.

Vabimo vas, da pri nas morda preţivite še kakšen dan več, kot traja sama
konferenca, ter izkoristite priloţnost, da doţivite še katero od naslednjih prijetnih
izkušenj:
-

miren sprehod do Doline Luške Matere Boţje,
učenje jahanja,
jahanje po kraški krajini,
ogled Lipikuma - muzeja lipicanca,
prelepo voţnjo s kočijo po lipiškem posestvu,
igranje golfa, za začetnike tudi učenje golfa,
sprostitev ob mini golfu ali
v podzemnem svetu kraške jame Vilenice,
morda pa si enostavno privoščite miren sprehod po naši čudoviti krajini ali
sproščujočo voţnjo s kolesom.

Prisrčno vabljeni v našo druţbo in prijateljsko pozdravljeni.
Darja Ţnidaršič
Vodja projekta

