Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
prijmite naše pozvanie na prvý z dvoch plánovaných seminárov,
ktoré realizujeme v rámci projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR

SPÁJANIA

cyklus seminárov a podporných prezentačných a vzdelávacích aktivít
pre realizátorov kultúrnych a vzdelávacích aktivít
so znevýhodnenými skupinami obyvateľov
Seminár 1.

Bez bariér

(telesne, zrakovo a sluchovo hendikepované skupiny)
Miesto a termín: Michalovce, 12.-13.10.2021
Program

12. 10. 2021

hotel Družba, Michalovce
do 13.00 hod. –príchod a registrácia účastníkov, ubytovanie
13.30 – otvorenie, 1. blok seminára
doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, n.o.
Bratislava, Inštitút bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach:
Svet doma - Duševná pohoda a zdravie pri vylúčení
sociálnych kontaktov počas karantény.
PhDr. Monika Piliarová PhD.,
Ambulancia klinickej psychológie, Košice:
Umenie v živote znevýhodnených, benefity kreativity pre mentálne zdravie

16.45 - 17.00 – prestávka
17.00 – 18. 00 – 2. blok seminára - príklady dobrej praxe
Ing. Júlia Jeleňová, riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice:
Integrácia hendikepovaných prostredníctvom umeleckého vzdelávania a remesiel.
Mgr. Martina Jurčová, riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska
- víťaza súťaže KOZ roka 2020
Prezentácia vzdelávacích aktivít a projektov HZOS s osobami so špeciálnymi potrebami.
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Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka Pohronského osvetového strediska:
Spolupráca a kooperácia pri aktivitách so znevýhodnenými skupinami obyvateľov

18.00 – 19.00 – večera
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce
19.00 – 21.00 - okrúhly stôl I. - výmena a zdieľanie skúsenosti, spätná väzba, diskusia

13. 10. 2021

hotel Družba, Michalovce
8.00 – 9.00 – raňajky, odubytovanie
9.00 – 10.30 - Príklady dobrej praxe II. – účasť na Abilympiáde,
aktivite Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
10.30 – 12.00 - Okrúhly stôl II. – výmena a zdieľanie skúseností realizátorov kultúrnych
a vzdelávacích aktivít so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva
12.00 – 13.00 – obed, odchod účastníkov

partneri
podujatia

Projekt Odborné zručnosti – cesta rozvoja v kultúre č. 20-414-02308
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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