DELAVNICA ZAGORJE

Datum: 4. 10. 2017
Ura: 14.00–17.00
Kraj: PGD Zagorje-mesto
Predavatelji:
Andreja Albreht, Zavod DOSTOP
Peter Rot, Center Iris
Dea Černe, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Soorganizatorja delavnice:
DOSTOP, Zavod za spodbujanje dostopnosti
Občina Zagorje ob Savi
Vsebina delavnice:
 Splošno o dostopnosti
 Prostorska dostopnost in predstavitev standardov na tem področju
 Praktična predstavitev gibanja slepih in slabovidnih
 Taktilne oznake za slepe in slabovidne
 Dostopnost mesta in javnih stavb
 Gluhi in naglušni pri dostopu do javnih storitev – izkušnje in predstavitev
prilagoditev za ljudi z okvarami sluha
 Dostopnost sprejemnega prostora
 Dostop do informacij za ljudi z okvarami vida – izkušnje in predstavitev
prilagoditev za ljudi z okvarami vida
 Informacije o prostoru in orientacija
 Ljudje z motnjami branja pri dostopu do informacij - izkušnje
 Informativne table, letaki in druga informativna gradiva
 Elektronski mediji
 Veččutna predstavitev vsebin – predstavitev dobrih praks
Sodelujoče organizacije:
 Center Iris
 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

O PROJEKTU
Zavod Dostop v septembru in oktobru 2017 izvaja projekt ČUTIM PROSTOR, ki
predvideva serijo izobraževalnih delavnic po Sloveniji, namenjenih izboljšanju
dostopnosti mestnega prostora in objektov v javni rabi za ljudi z okvarami vida
in sluha.
Delavnice so namenjene predvsem strokovnim delavcem, ki so na občinah in
drugih javnih institucijah odgovorni za urbano politiko, vsem ki delajo na področju
načrtovanja in graditve objektov in predstavnikom javnih ustanov, ki lahko vplivajo
na kakovost mestnega prostora in dostopnost objektov v javni rabi.
Izobraževalne delavnice potekajo v šestih mestih po Sloveniji in so brezplačne.
Udeleženci delavnic se na njih seznanijo z novimi standardi na področju
dostopnosti prostora in z izkušnjami ter dobrimi praksami urejanja dostopnega
okolja. V sodelovanju z organizacijami, ki združujejo slepe in slabovidne ter gluhe in
naglušne, udeleženci spoznajo tudi tehnične pripomočke, ki jih ljudje z oviranostmi
uporabljajo za pomoč pri gibanju in komunikaciji. Hkrati pa so na delavnicah
predstavljene tudi težave, ki jih imajo pri vključevanju v skupnost ljudje z motnjami
branja.
Sodelujoče organizacije v projektu:
Center Iris, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Medobčinsko društvo slepih in
slabovidnih Nova Gorica, Občina Postojna, Mestna občina Slovenj Gradec, Občina
Zagorje ob Savi, Mestna občina Nova Gorica, Občina Jesenice, Občina Ajdovščina
Termini delavnic:
Postojna: 14. 9. 2017
Slovenj Gradec: 27. 9. 2017
Zagorje ob Savi: 4. 10. 2017
Jesenice: 12. 10. 2017
Nova Gorica: 17. 10. 2017
Ajdovščina: 26. 10. 2017
Projekt Čutim prostor je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na
področju urejanja prostora in graditve v letu 2017.

