Vabilo na seminar / delavnico
Vabimo vas na predstavitev E-platforme, preko katere se lahko učimo ali dopolnimo znanje o evakuaciji in reševanju
oseb s trajno ali začasno oviranostjo!
Preskusite svoje znanje in spoznajte možnosti za izobraževanje, ki je dostopno vsem!

Seminar / delavnica
Evropski spletni tečaj o evakuaciji in reševanju oseb s trajno ali začasno oviranostjo Prva odprta večjezična platforma za e-učenje o evakuaciji in reševanju,
če so v požaru ali drugi nesreči udeležene osebe z oviranostmi

Motnje avtističnega spektra / Okvare vida in sluha / Gibalna oviranost / Intelektualna in razvojna invalidnost
Seminar / delavnica bo v petek, 13. maja 2022 od 9h do 12h
v Vurnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova cesta 12, Ljubljana.
Program dogodka
9.00 Sprejem udeležencev
9.15 Predstavitev projekta Inclusive Emergency
9.30 Načrtovanje evakuacije in reševanja oseb z oviranostmi
10.30 Odmor za kavo in prigrizek
11.00 Prikaz dostopa in raba brezplačne večjezične učne E-platforme
11.45 Razprava / zbiranje izpolnjenih vprašalnikov
12.00 Zaključek dogodka
Ta seminar / delavnica bo edini dogodek v živo ob zaključku projekta Inclusive Emergency v maju 2022, na kateri
bomo sodelujoči slovenski partnerji tega projekta – Slovensko združenje za požarno varstvo in Gasilsko reševalna
služba Kranj - pooblaščenim inženirjem in arhitektom ter odgovornim za požarno varnost v objektih, dostopnim vsem
ljudem, predstavili izzive načrtovanja evakuacije in reševanja oseb z oviranostmi in pristop k rešitvam problemov na
osnovi sodelovanja z gasilci. Udeleženci se boste lahko seznanili z dostopom in rabo brezplačne večjezične učne Eplatforme, pripravljene v okviru projekta, sofinanciranega s strani programa Erasmus+.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Prosili vas bomo le, da izpolnite vprašalnik, ki ga boste prejeli na dogodku.
Potencialne udeležence prosimo, da izpolnite elektronsko prijavnico na www.szpv.si ali obrazec na hrbtni
strani vabila in ga pošljete na info@szpv.si. Število udeležencev je omejeno. Na voljo je 50 mest. Udeležencem
bomo organizatorji dogodka izdali potrdilo o udeležbi.
Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani se zahvaljujemo za prijazno gostoljubje!

Ta dokument je bil izdelan s pomočjo Evropske unije.
Za vsebino tega dokumenta so izključno odgovorni partnerji projekta in nikakor ne odraža stališč Evropske unije.

Obrazec za prijavo na seminar / delavnico
Evropski spletni tečaj o evakuaciji in reševanju oseb s trajno ali začasno oviranostjo –
Prva odprta večjezična platforma za e-učenje o evakuaciji in reševanju,
če so v požaru ali drugi nesreči udeležene osebe z oviranostmi,
ki bo v petek, 13. maja 2022 od 9h do 12h
v Vurnikovi predavalnici
na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova cesta 12, Ljubljana
Naziv podjetja / ustanove
Naslov (ulica in poštna številka)
Ime in priimek udeleženca*
Področje dela udeleženca:
Prosimo, obkrožite ustrezno ali
dopišite svoje področje dela.
Obkrožite lahko več odgovorov.











pooblaščeni inženir
pooblaščeni arhitekt
predstavnik invalidske organizacije
odgovorna oseba za požarno varnost v podjetju / ustanovi
odgovorna oseba za požarno varnost pri upravniku stavbe
prostovoljni gasilec
poklicni gasilec
študent
drugo: _________________________

E-naslov
Tel. številka
Opombe:
* Dogodka se lahko udeležita največ dva udeleženca iz iste organizacije / podjetja / ustanove.

Kraj in datum: _____________________________

Podpis: _________________________

Ta dokument je bil izdelan s pomočjo Evropske unije.
Za vsebino tega dokumenta so izključno odgovorni partnerji projekta in nikakor ne odraža stališč Evropske unije.

