PROGRAM
09.30 - 10.00

Registracija udeležencev

10.00 - 10.45

Uvodni pozdrav in pozdravni nagovori
Uvodni nagovor
Uvodni pozdrav in recital uporabnikov VDC Želva
Dragica Bac, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in
žrtve vojnega nasilja
mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI - SOČA
Zoran Jankovič, Župan Mestne občine Ljubljana
Mira Potokar, direktorica, Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov, d.o.o.
mag. Anka Čufer, direktorica, IP Posočje d.o.o.,
Dorotej Čuček, direktor, CRI Celje d.o.o.
dr. Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju Slovenije

10.45 - 11.15

Predstavitev projekta »Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj
in zaposlitve – ZELENA DOLINA« in njegova dodana vrednost
Jasmina Tkalčič, univ.dipl.prav., URI - Soča, Poslovni vodja Centra za poklicno
rehabilitacijo in Vodja Službe Maribor

11.15 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.30

Predstavitev učnih delavnic (delavnica za arhivarja –
vnašalca podatkov, delavnica za pomožnega vrtnarja z
namenom urejevanja okolja, delavnice na zelenih programih
za obdelovanje kmetijskih zemljišč, delavnica za obdelovalca
lesa)
Mag. Andreja Kitek, koordinatorica projekta, URI - Soča, Center za poklicno
rehabilitacijo
Drago Šimnic, Želva d.o.o.
Marjeta Simončič Tonkli, IP Posočje d.o.o.
Matjaž Lipovec, CRI Celje d.o.o.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013,
4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

12.30 - 13.00

Odmor

13.00 - 14.00

Izkušnje udeležencev v okviru sodelovanja v posameznih
učnih delavnicah (delavnica za arhivarja – vnašalca
podatkov, delavnica za pomožnega vrtnarja z namenom
urejevanja okolja, delavnice na zelenih programih
za obdelovanje kmetijskih zemljišč, delavnica za
obdelovalca lesa)
Mag. Andreja Kitek z udeleženci, koordinatorica projekta, URI - Soča,
Center za poklicno rehabilitacijo
Drago Šimnic z udeleženci, Želva d.o.o.
Marjeta Simončič Tonkli z udeleženci, IP Posočje d.o.o.
Matjaž Lipovec z udeleženci, CRI Celje d.o.o.

14.00 - 14.20

Evalvacija projekta
dr. Janez Drobnič, IPT-1 d.o.o.

14.20 – 15.00

Zaključna razprava in zaključek konference
Plesna točka VDC Želva

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013,
4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,
4. 1. Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

