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CENTER ZA USPOSABUANJE
DELO IN VARSTVO DOBRNA
LOKOVINA 13a

3204 DOSRNA

Dobrna, april 2021

RAZPIS ZA 3. MEDNARODNI POSVET IZ PRVE ROKE
CUDV Dobrna v mesecu septembru organizira 3. mednarodni posvet Iz prve
roke. Vabimo vas, da se nam pridružite s svojim prispevkom.
Tematika:
-Življenje in delo v skupnosti
-Življenje pod masko - kako sem živel v času epidemije Covid 19?
-Osebna asistenca - pomoč ali ovira.

Datum in kraj izvedbe:
29. september 2021, v Termah Dobrna
Prijava:
V prilogi pošiljamo prijavnico, ki jo izpolnite in skenirano pošljete, najkasneje do
31. maja. na e-naslov: izprveroke@cudv-dobrna.si

Rok za oddajo prispevka:
Zadnji rok za oddajo prispevka in povzetka je 15. julij 2021. Vsaka
organizacija se lahko na posvetu predstavi z največ tremi prispevki. Iz ene
organizacije se lahko posveta udeleži skupaj največ 5 oseb. Podporna
oseba/mentor pripravi povzetek celotnega prispevka uporabnika, na največ 1
strani formata A5. Povzetek bo objavljen v zborniku posveta.
Prispevke in povzetke pošljite v VVORDU. V kolikor boste imeli video
predstavitev pa posnetke posredujete v MP4 formatu na e-naslov:
izprveroke@cudv-dobrna.si. Avtorji, ki bodo pripravili video prispevke, pa je
zaradi velikosti pošiljanje po mailu oteženo, lahko svoj prispevek oddajo tudi v
mapo na našem strežniku: https://drive.qooqle.com/drive/folders/lx lxb6mTuplLuyEMlX6yn6qA-2iwK0r?usp=sharino
Časovna omejitev in način izvedbe:
- Za posamezni nastop uporabnika je predvidenih največ 15 minut.
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Ekošola

Kotizacija se poravna ob izstavljenem računu:
-za uporabnika s prispevkom je 1O€
-za podporno osebo je 12€
-za poslušalca je 15€
Na posvetu je potrebno upoštevati navodila NIJZ. V skupnih prostorih je
nošenje maske OBVEZNO za vse udeležence. Glede na epidemiološko sliko v
mesecu septembru, si pridružujemo pravico do odpovedi dogodka.
Natančne informacije o 3. mednarodnem posvetu Vam bomo poslali 10 dni pred
izvedbo dogodka.
Za dodatna pojasnila smo dosegljivi:
-Darja D. Gačnik: dar ja.drobne.qacnik@cudv-dobrna.si; 031 394 715
-Urška Perko: izprveroke@cudv-dobrna.si; 03 780 10 24
-Tajništvo CUDV Dobrna: ta inistvo@cudv-dobrna.si; 03 780 10 00

Dlrektorica:

Koordinatorke prireditve:
Darja Drobne Sačnik
Urška Perko
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