
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov, razvojne prioritete "Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti", prednostne usmeritve "Dvig zaposlenosti 
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti". 

 

V okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih vas vabimo na 

 

brezplačno delavnico 

 

MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH 

 
 
KDAJ 
13. november 2014, od 9.00 do 16.00 
 
KJE 
Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Kotnikova ulica 32, Ljubljana 
 
PRIJAVA 
Delavnica je brezplačna. Prijave sprejemamo do srede, 12. novembra 2014, oziroma do zasedenosti 
skupine, in sicer: 
 

 s spletno prijavnico 

 po e-pošti: nika.mesner@gis.si 

 po telefonu: 01 200 29 28 

 po faksu: 01 425 06 77 ali 

 po pošti: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana. 
 
O DELAVNICI 
Slepi se poleg komunikacijskih in orientacijskih ovir pogosto soočajo še s problematiko zaposlovanja 
zaradi družbenih stereotipov o slepoti. S pomočjo posebnih pripomočkov in novih tehnoloških rešitev 
lahko slepi in slabovidni delajo z najsodobnejšimi komunikacijskimi sredstvi. S tem so si v zadnjem 
desetletju pridobili možnost večje socialne vključenosti, hkrati pa so se jim odprle nove oblike in 
možnosti zaposlovanja. Namen delavnice je ozaveščanje potencialnih delodajalcev in strokovne 
javnosti ter tako povečati možnost za vstop slepih in slabovidnih na trg dela. 
 
Več informacij o delavnici v priloženi zgibanki. 
 
Za dodatne informacije nas pokličite na 01 200 29 28 ali nam pošljite elektronsko pošto na naslov 
nika.mesner@gis.si.  
 
 
Vljudno vabljeni, 

     Nika Mesner 
organizatorka delavnice 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdLalRxRm1wUnlUMnZobjRmQU5GWGc6MA
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PRIJAVNICA NA DELAVNICO 
 

Možnosti zaposlovanja slepih in slabovidnih 
 

 (13. november 2014, Ljubljana) 
 

___________________________________________________________________ 

Ime in priimek 
 
___________________________________________________________________ 

Elektronski naslov 
 
___________________________________________________________________ 

Telefon 
 
_________________________________________________________________ 

Ustanova/Podjetje 
 
___________________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in kraj 
 
 

 

   

 

     
 

_________________       _________________ 

Kraj in datum         Podpis  
 

 
 

  
 
 
 
Prijavnico pošljite: 
 

 po e-pošti: nika.mesner@gis.si 

 po faksu:  01/425 06 77 ali 

 po pošti:  Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana. 
 


