
 

      
 

 

 

Združenje  bodi  ZDRAV      CIRIUS Vipava  Društvo Sožitje Ajdovščina 

 

 

VABILO na SEMINAR 
 o obravnavi otrok s posebnimi potrebami 

(avtizem in druge motnje v duševnem razvoju) 

 

za  

starše in strokovne delavce. 

 
ki bo  

v soboto 30. 11. 2013  

v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini 
 

 

PROGRAM: 

 
8:3o – 9:oo – prihod, prijava 

 

9:oo – 11:oo – zdravstvo, šolstvo in sociala - z roko v roki? 

Spregovorili bomo o vseh starostnih skupinah – od predšolskih, šolskih in pa tudi o obdobju 

po zaključku šolanja, saj so takrat nekatere možnosti odvisne prav od predhodnih izbir v 

šolskem obdobju. Kakšne možnosti obstajajo, da bi kar najhitreje zagotovili čim boljšo 

obravnavo čim večjemu številu otrok? Primerjava strokovne obravnave in terapevtskih 

možnosti, ki so na voljo v šolskih oziroma socialnih zavodih… 

- mag. Nadja Čobal, Ministrstvo za zdravje – Aktivnosti na ministrstvu, sodelovanje z 

drugimi resorji in nevladnimi organizacijami, financiranje programov… 

- dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med., Inštitut za avtizem – Zdravstvena oskrba otrok z 

avtizmom pri nas in v svetu, kaj je novega? 

- prim. dr. Alfred B. Kobal, dr. med., ekspert toksikologije – Možni vplivi okoljskih 

faktorjev na avtizem  

- dr. Franci M. Kolenec, Zavod RS za šolstvo – Kako šolstvo odgovarja na izzive 

avtizma, sodelovanje s starši in nevladnimi organizacijami…  

- dr. Erna Žgur, ravnateljica CIRIUS Vipava – Dinamika učnih procesov  

- dr. Valerija Bužan, direktorica CUDV Draga – Izobraževanje in terapije v socialnem 

zavodu 

- Sabina Korošec Zavšek, prof. def., JAZ, MIDVA, MI, Center za pomoč otrokom in 

staršem  – Zgodnja  terapevtska obravnava 

- Mojca Cesar, spec. ped., OŠ Glazija Celje – Učenje socialnih veščin 

 



11:oo – 12:oo – odmor za kavo in prigrizek v preddverju dvorane 

 

12:oo – 13:3o – Primorska na zemljevidu avtizma 

Starši potrebujejo več informacij o možnostih terapevtske obravnave, ki so že na voljo. 

Predstavitev nekaterih centrov, kjer je na enem mestu strnjeno znanje / ustrezen kader, 

prostorske kapacitete, dolgoletne izkušnje in dobra praksa… Kakšne programe se izvaja, po 

katerih metodah, kako je poskrbljeno za dodatno izobraževanje kadra, možnosti mobilnih 

terapevtov, sodelovanje z nevladnimi organizacijami… 

- mag. Marko Strle, ravnatelj CKSG Portorož – Predstavitev programov 

- Gabrijela Kodre, prof. def./logop., vodja vzgoje na Oddelku za invalidno mladino 

Stara Gora  – Predstavitev   programov 

- Barbara Lemut, dipl. fiziot., vodja terapij, Alenka Premrl Lemut, prof. def. – Celostna 

vzgojno izobraževalna in rehabilitacijska obravnava v CIRIUS Vipava 

- Jelena Komel, prof. def., Janja Žnidarčič, prof. def., Erika Perić, spec. ped. in Martina 

Mozetič Bratina, prof. def. – Gradimo mostove med bregovi različnosti na OŠ Kozara 

Nova Gorica 

- Barbara Vetrih Bolčina, prof. mat. – Skupina za samopomoč  

- Danilo Koren, Združenje bodi ZDRAV – Kaj pa je tebe treba bilo? 

 

13:3o - zaključek 

 

CENA: 
- za starše brezplačno 

- za strokovne delavce: 20 €  

Znesek nakažite na TRR št.: SI56-0475-1000-1449279, prejemnik: Združenje bodi ZDRAV, 

Budanje 92a, Vipava.  

 

PRIJAVA: 
Zaradi prostorskih omejitev in same organizacije je nujna predhodna prijava do srede          

27. 11. 2013 na:  info@zdravtizem.si   

Ob prijavi navedite tudi, če se prijavljate kot starš ali strokovni delavec in način plačila. 

 

 

 

 

 

 

 

Čaka nas še veliko dela, izobraževanja, 

informiranja, dogovarjanja, čas pa nas vse že 

zelo priganja... Zato apeliramo na vas, da se nam 

pridružite  - vljudno vabljeni!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostop z avtoceste do dvorane 

mailto:info@zdravtizem.si

