Poročilo o strokovnem dogodku EPUO
S sožitjem do zaposlitve
na Ljudski univerzi Škofja Loka

Na strokovnem dogodku EPUO, ki smo ga izvedli četrtek, 28. maja 2015, smo iskali nove
možnosti usposabljanja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji odraslih z motnjami v
duševnem razvoju.
Tako smo se odzvali na aktualno problematiko v lokalnem okolju, saj zaradi pomanjkanja
prostih mest v varstveno delovnem centru vse več odraslih z motnjam v duševnem razvoju
ostaja doma, brez možnosti aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje.
Njihovi starši, organizirani v društvu Sožitje, želijo ustanoviti dnevni center v sklopu
katerega bi izvajali tudi alternativne oblike zaposlitev, predvsem v gostinstvu in zelenem
programu (kmetijstvo, vrtnarstvo).
V strokovnem delu dogodka je dr. Valerija Bužan, direktorica Centra za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančić Draga, predstavila pot od idejne zasnove do ustanovitve
in uspešnega delovanja gostilne Druga violina, v kateri so zaposleni odrasli z motnjami v
duševnem razvoju.
Mag. Petra Rozman, direktorica Ljudske univerze Škofja Loka, je predstavila
izobraževalne programe Ljudske univerze Škofja Loka za odrasle z motnjami v duševnem
razvoju (študijski krožki, UŽU – Knjige so zame, projekt SNIO, medgeneracijsko učenje).
Udeleženci so v krajši razpravi ob zaključku strokovnega dela dogodka EPUO oblikovali
naslednja menja in priporočila:
- v Škofji Loki je potrebno organizirati in izvajati nove oblike zaposlitev pod posebnimi
pogoji za odrasle z motnjami v duševnem razvoju, ki jim bodo omogočile socialno
vključevanje in usvajanje novih znanj, veščin in spretnosti (komunikacijske in socialne
spretnosti …),
- nove oblike zaposlitev pod posebnimi pogoji bodo imele pozitiven vpliv na okolje, saj
bodo občanom omogočale sprejemanja drugačnosti z neposredno izkušnjo,
- pri ustvarjanju inovativnih delovnih mest za odrasle s posebnimi potrebam je
nujno sodelovanje vseh deležnikov.
Strokovnega dogodka se je udeležilo 19 predstavnikov lokalne skupnosti, državnih
organov ter nevladnih organizacij.
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V praktičnemu delu dogodka smo organizirali delavnico Dober dan za vsak dan, v kateri je
6 odraslih z motnjami v duševnem razvoju pridobivalo prve izkušnje v strežbi. Delavnico je
izvedla Tea Finžgar Plavčak s pomočjo sodelavcev iz gostilne Druga violina.
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