__________________________________________________________________________________

Općina Konavle i Zajednica sportova Općine Konavle pozivaju sve zainteresirane da se prijave za
sudjelovanje u Okruglom stolu na temu “Prava i položaj osoba s invaliditetom u općini Konavle” koji će
se održati u hotelu Croatia u Cavtatu, 24.08.2020. s početkom u 16 sati.
Okrugli stol se organizira u sklopu projekta “Podignimo letvicu visoko”, financiranog iz Europskog
socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kojeg provode
Općina Konavle i Zajednica sportova Općine Konavle s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom i djece
s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport.

Ciljevi Okruglog stola su sljedeći:
▪

▪

▪

Upoznavanje i pregled trenutnih društvenih prilika osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u
razvoju na području općine Konavle te izazova i problema s kojima se susreću u svakodnevnom
životu, s naglaskom na pojedina društvena područja i primjere dobre prakse
Provođenje rasprave o predmetnoj problematici te potrebnim poboljšanjima radi osiguranja
ravnopravnog sudjelovanja u društvu i unaprjeđenja kvalitete života osoba s invaliditetom na
području općine Konavle
Prepoznavanje i sumiranje različitih mišljenja i prijedloga, posebno u svrhu izrade nove
Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području općine Konavle te
usmjeravanja budućeg razvoja lokalne zajednice

Poseban naglasak bit će stavljen na područja obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, socijalne
skrbi, te obitelji i života u zajednici.
Na Okruglom stolu želimo uključiti predstavnike nadležnih institucija, lokalne udruge koje se bave
zaštitom i promicanjem prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, sve zainteresirane
dionike te javnost (pojedinci osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju).

Iznesena mišljenja i zaključci Okruglog stola koristit će se i prilikom izrade nove Strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom na području općine Konavle, u svrhu identificiranja relevantnih i
provedivih mjera i aktivnosti.

__________________________________________________________________________________
Božo Lasić, načelnik Općine Konavle
Perica Pušić, pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU
fondove Općine Konavle
Maja Horvat, koordinatorica radne skupine za izradu Strategije Općine Konavle
o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021.-2025.

Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
Nina Skurić, zamjenica pročelnice Odjela za društvene djelatnosti DNŽ
Slavica Prkačin, viša stručna savjetnica, Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Dubrovnik
Silva Capurso, savjetnica Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih OB Dubrovnik
Ružica Misir, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dubrovnik
Antonija Kovačić, predsjednica udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
DVA SKALINA
Jelena Đuraš Gleđ, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Josipovac
Antonija Roszahegy Nikolić, predsjednica Društva distrofičara, invalida cerebralne paralize i dječje
paralize i ostalih tjelesnih invalida DNŽ

Mario Bukvić, novinar

Broj sudionika na Okruglom stolu je ograničen, stoga su PRIJAVE OBAVEZNE!
Dolazak je potrebno potvrditi do petka, 21.08.2020. u 15 sati telefonom 020/301 080 ili putem emaila: marija.galiot@opcinakonavle.hr
Registracija: 15:45-16:00
Osiguran catering.

