Pozývame VÁS na konferenciu

Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu
Kedy?

24. novembra 2017 (piatok)
v hoteli Mercure Bratislava Centrum.

Kto?
Pracujete v oblasti vzdelávania či sociálnych sluţieb pre osoby so zdravotným
postihnutím?
Realizujete aktivity neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí vo všeobecnosti?
Venujete sa výskumu zdravotného postihnutia, dobrovoľníctva či aktívneho
trávenia voľného času?
Zaujíma vás moţnosť zapájania nevidiacich a slabozrakých ľudí do
dobrovoľníckych a iných aktivít neformálneho vzdelávania?
Ste zvedaví na úspešných mladých lídrov a dobrovoľníkov so zrakovým
postihnutím či na príbehy aktívnych mládeţníkov bez zdravotného postihnutia?

Prečo?
Mladí ľudia so zrakovým znevýhodnením sú v našich podmienkach zväčša sústredení
v školách pre nevidiacich a slabozrakých. V súčasnosti však viacerí študujú aj
integrovane a zostávajú vo svojich regiónoch. Škola síce predstavuje vynikajúcu
moţnosť na utváranie nových priateľstiev a získavanie skúseností, ale po odchode z nej
sa mladým ľuďom so zrakovým postihnutím často zniţujú moţnosti aktívneho zapájania
sa do rôznych neformálnych aktivít a niektorí si osvojujú aj pasívnu rolu prijímateľa
starostlivosti.
Cieľom konferencie „Aktivizácia mládeţe – od ambície k úspechu“ je predovšetkým
vytvoriť priestor pre úspešných mladých lídrov a dobrovoľníkov a ich mentorov, ktorí na
svojom osobnom príklade predstavia moţnosti vlastnej angaţovanosti. Konferencia je
záverečnou aktivitou medzinárodnej spolupráce YALTA – Youth Activation – Long Term
Ambition: http://www.unss.sk/yalta/

Čo treba vedieť?
Začiatok konferencie: 24.novembra 2017 (piatok) o 10:00 hod (registrácia od
9:00 hod.).
Koniec konferencie: 24. novembra 2017 (piatok) o 16:00 hod.
Miesto realizácie konferencie: Mercure Bratislava Centrum hotel, Ţabotova 2,
811 04 Bratislava
Program konferencie: budeme posielať v dostatočnom časovom predstihu
všetkým prihláseným účastníkom
Jazyk konferencie: slovenský a anglický (počas konferencie bude zabezpečené
simultánne tlmočenie do a z anglického a slovenského jazyka)
Účastnícky poplatok: 0,00 € (účastníkom poskytneme všetky potrebné
konferenčné materiály, obed a ľahké občerstvenie)
Nahlasovanie účasti: najneskôr do 24. októbra 2017 prostredníctvom vyplnenia
priloţenej návratky.

Čo v prípade otázok?
Volajte alebo píšte na niţšie uvedené kontakty:
Tímea Hóková
E-mail: hokova@unss.sk
Mobil: 0911/469-652

