PROGRAM
14:00 – 14:05 Uvodni nagovor
14:05 – 14:20 Tam, kjer je volja, tam je pot
Robert Goreta, avtor spletne strani
www.osebna-rast.com

KARIERNI KAŽIPOT
ZA ŠTUDENTE S
POSEBNIMI
POTREBAMI
17. 5. 2018
14:00–18:00
Ekonomska fakulteta
Prijave in program: kc.uni-lj.si

Si študent s posebnimi potrebami in
načrtuješ svojo karierno pot?

V ČASU ŠTUDIJA
14:20 – 14:30 Kako si kot oseba s posebnimi
potrebami zagotoviti potrebno
podporo v študijskem procesu
dr. Mojca Mohorič Vrhovski, Pedagoška

fakulteta Univerze v Ljubljani

14:30 – 14:45 Poklicno usmerjanje mladih s
posebnimi potrebami v Centru za
poklicno rehabilitacijo
mag. Ana Petrović, univ. dipl.psih., Center za
poklicno rehabilitacijo, URI Soča

14:45 – 15:10 Izzivi in priložnosti v času študija
Maja Dizdarević, Karierni centri Univerze v

Ljubljani

Maja Zovko Stele, Prehod mladih študentov s
posebnimi potrebami na trg dela

15:10 – 15:25 Vprašanja in diskusija
15:25 – 15:55 Odmor za prigrizek in infotržnica
PO ŠTUDIJU
15:55 – 16:25 Vloga Zavoda RS za zaposlovanje
pri zaposlovanju invalidov
Sanja Kotnik in Lea Kovač, Zavod Republike

Slovenije za zaposlovanje

Poznaš možnosti in priložnosti,
ki jih imaš tekom študija?
Že razmišljaš, kako se boš podal na
trg dela in kako boš iskal službo?

16:25 – 16:40 Strah pred razkritjem diagnoze in
vprašanje stigmatizacije
dr. Andrea Margan, dr. med. spec. medicine
dela, prometa in športa

16:40 – 16:55 Odmor
16:55 – 17:45 Kako uspeti na trgu dela

Barbara Vegelj, Osebni fitnes Studio

Barbara Vegelj

Matej Lednik, univerzitetni diplomirani

Vabljeni na Karierni kažipot za študente s posebnimi
potrebami, kjer bodo predstavljeni programi, v katere se
lahko osebe s posebnimi potrebami vključijo v času študija
in po njem. Prikazani bodo primeri dobrih praks, dodatne
informacije pa boš lahko dobil na infotržnici. Seznanili se
boste z možnostmi gradnje karierne poti že med študijem
in s trenutnimi razmerami prehoda študentov s posebnimi
potrebami na trg dela.

inženir strojništva, Hella Saturnus Slovenija, d.o.o.

Metka Pavšič, diplomirana socialna delavka in
igralka, zaposlena v Domu upokojencev Idrija

Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje

17:45 – 18:00 Zaključek
izzivi

služba

Moderatorka: Nina Wabra Jakič

informacije

je
izobraževan

Na dogodku bo, ob predhodni prijavi, zagotovljen tolmač za
slovenski znakovni jezik. Prijave na e-naslov sabina.zalaznik@uni-lj.si.
Organiziran bo prilagojeni prevoz. Prijave za prevoz zbira Društvo študentov invalidov Slovenije.
Dogodek bomo predvajali v živo na Facebook strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

a
karier

študij
priložnosti

delo

V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih
omrežjih na profilu ter za druge potrebe promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

