Vljudno vas vabimo na izobraževanje

DOSTOPNOST ZA VSE
= SPOŠTOVANJE ZA VSE
KDAJ: 7. oktobra 2019 ob 10. uri
KJE:

URI – Soča, predavalnica (pritličje),
Čufarjeva 5, Maribor

Izobraževanje organiziramo v okviru projekta ZaVse/4ALL, ki je namenjen zmanjševanju
pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in
diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Ti se srečujejo predvsem s
težavami in ovirami pri dostopanju do grajenega okolja in informacij in posledično težjim
dostopom do zaposlitve na odprtem trgu dela.
Na izobraževanju bomo predstavili zakonodajne okvire pri dostopnosti grajenega okolja in
informacij in udeležence seznanili s tem, kako pomembno je pri načrtovanju objektov
upoštevati različne dokumente in standarde, zato da bo dostopanje do grajenega okolja,
cest in informacijskih tehnologij za invalide čim večje, da se bodo lahko enakopravno in
brez diskriminacije vključevali v družbo. Predstavljeni bodo tudi primeri tipičnih ovir pri
dostopanju do grajenega in komunikacijskega okolja.
PROGRAM (od 10.00 do 11.45)

ZIZRS

10.00: Splošno o projektu ZaVse/4ALL
10.15: Predstavitev različnih dokumentov in standardov pri načrtovanju objektov
za dostopnost grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij
Predavatelj: dr. Richard Sandi, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Linhartova 51
1000 Ljubljana

Izobraževanje je namenjeno predstavnikom nevladnih organizacij (društva, ustanove,
zavodi) in javnih institucij (upravne enote, lokalne skupnosti, sodišča, tožilstva, policija,
centri za socialno delo, izobraževalne institucije …).

Združenje izvajalcev
zaposlitvene rehabilitacije
v Republiki Sloveniji

T: 01 280 34 50
E: zizrs@siol.net
E: info@za-vse.eu
I: www.za-vse.eu

Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije svojo udeležbo potrdite prek spletne prijavnice
(klik). Prosimo vas tudi, da zaradi zagotovitve tolmača za znakovni jezik označite
oziroma dopišete, ali se bo delavnice udeležila gluha ali naglušna oseba.
Veseli bomo, če vabilo posredujete še drugim osebam, za katere menite, da bi jih
vsebina delavnice lahko zanimala. Udeležba je brezplačna.

Projektni partnerji:
Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije
v Republiki Sloveniji, Slovenska filantropija
in Zavod VOZIM.

VLJUDNO VABLJENI!
Karl Destovnik
Predsednik skupščine ZIZRS

