Za otroke
Si že kdaj poizkusil narediti kaj z zaprtimi očmi? Si predstavljaš kako bi se sprehajal v tvojem kraju in
kako bi prišel do svojih prijateljev, če ne bi hodil tako kot večina? Si morda že pomislil, kako bi se
pogovarjal s prijatelji, če ne bi slišal? S takšnimi in podobnimi ovirami se vsak dan srečuje kar nekaj ljudi,
ki živijo tudi blizu tebe. O njihovem življenju boš lahko marsikaj izvedel skozi pogovor in različne igre na
delavnici Bontonček. Vprašaj v šoli, če boste imeli tako delavnico ali pa se skušaj pozanimati kje drugje,
kje bi se lahko udeležil naše delavnice. Zelo zanimivo bo tudi zato, ker boš lahko spoznal in vprašal koga
izmed njih, karkoli te bo zanimalo.

Za mladostnike
Ponujamo različne oblike delavnic na katerih se lahko seznaniš z načinom življenja hendikepiranih in s
tem kaj moramo narediti zato, da bomo lepo živeli drug z drugim. Na delavnicah se boš lahko s pomočjo
različnih vaj in iger vživel v doživljanje ljudi z različnimi hendikepi. Zelo pomembno pa je tudi to, da bo
na delavnici vsaj eden izvajalec, ki je sam hendikepiran in ga boš lahko vprašal kar te bo zanimalo.
Izkoristi to priložnost! Pozanimaj se v šoli ali pa v kakšni drugi organizaciji, kjer sodeluješ, kakšna je
možnost, da nas povabite in preživimo skupaj poučen in zabaven del dneva.

Za odrasle
Pri društvu YHD želimo z delavnicami Kultura sobivanja, ki jih izvajamo v okviru projekta Bontonček
priti do vseh ljudi, saj je hendikep družbena realnost, ljudje s hendikepom živijo in delajo med nami.
Delavnice še posebej priporočamo vsem, ki se s hendikepiranimi srečujete ali veste, da se v bližnji
prihodnosti boste. Morda ste vzgojitelji ali učitelji hendikepiranim, morda njihovi starši, morda so
hendikepirani sošolci vaših otrok ali pa preprosto živijo med vami. Ljudje se pogosto znajdemo v zadregi,
ko ne vemo kako ravnati in kaj reči, da ne bomo koga prizadeli ali naredili kaj napak. Delavnice o kulturi
sobivanja bodo odgovorile na mnoge vaše pomisleke v zvezi s hendikepiranimi, še posebej zato, ker se
boste tam tudi srečali s kom, ki je hendikepiran in bo pripravljen odgovoriti na vsako vaše vpranje. Tako
boste spoznali marsikaj novega in v stikih s hendikepiranimi boste v bodoče lahko bolj sproščeni in
učinkoviti.
Z veseljem se bomo odzvali vašemu vabilu in pripravili bomo za vse poučno delavnico.

Organizacije s katerimi smo sodelovali
OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Božidarja Jakca, OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Alojzija Šuštarja, OŠ Vrhovci,

OŠ Danile Kumar, OŠ Maksa Pečarja, OŠ Vide Pregarc, OŠ Dravlje, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ
Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Vižmarje – Brod, OŠ Polje, OŠ Ketteja Murna, OŠ Ledina, OŠ Franc
Rozman, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Zadobrova, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Vodmat, OŠ Bičevje, OŠ
Valentina Vodnika, OŠ Miška Kranjca, OŠ Nove Jarše, OŠ Kolezija, OŠ Sostro, OŠ Mirana Jarca, OŠ
Bežigrad, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg, OŠ Notranjski odred Cerknica, OŠ Šoštanj, OŠ Polzela, OŠ Rečica ob Savinji,
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas, OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Frana Albrehta Kamnik, OŠ Preska Medvode,
OŠ Gustava Šiliha Laporje, Vrtec Urša Domžale, Vrtec Ribnica, Četrtni mladinski center Bežigrad,
Četrtni mladinski center Šiška, Četrtni mladinski center Črnuče, Četrtni mladinski center Zalog, Zveza
prijateljev mladine Lj-Vič Rudnik, Filozofska fakulteta – Oddelek za anglistiko in amerikanistiko,
Fakulteta za socialno delo, Festivali: Igraj se z mano, Lupa in Festival drugačnosti Slovenj Gradec,
Župnija Polje, Župnija Domžale, Slovenski etnografski muzej, Klub SOT 24,5.

Projekt sofinancirajo

FIHO, Mestna občina Ljubljana - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, JZ Mladi zmaji
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