VABILO NA
MEDNARODNI REGIJSKI SIMPOZIJ IASSW, EASSW, EEsrASSW

Proti socialnemu trpljenju: socialno delo v sodelovanju z ljudmi z ovirami v času krize
[Against Social Suffering: Social Work in Alliance with the People with Disabilities in
the Times of Crisis ]

Simpozij bo potekal na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo,
Topniška 31 v Ljubljani v ponedeljek 17. in torek 18. 06. 2013 z začetkom ob 9.00 uri

Ljudje z ovirami po vsem svetu še posebno pa ljudje z ovirami v vzhodni Evropi trpijo
številne neenakosti. Njihove osebne izkušnje ostajajo zamolčane in nevidne. Revščina,
socialna izključenost, skromni zdravstveni pogoji, izkušnje nasilja in zanikanje
posameznikovih spretnosti se prepletajo in povzročajo večkratno prikrajšanost. Ugledni gostje
iz univerz po vzhodni Evropi in drugih delov sveta (VB, ZDA, Sri Lanka, Indija, Južna
Afrika, Nordijske države, Rusija, Ukrajina, Kosovo, Albanija itd.) bodo reflektirali današnji
trenutek in spremembe, ki so privedle k še večji razlaščenosti in pavperizaciji ljudi ter odzive
socialnega dela in socialno varstvenih sistemov na te spremembe. Izkušnje ljudi s fizičnimi,
senzornimi, intelektualnimi ovirami, težavami z duševnim zdravjem in z družbeno
povzročenim hendikepom bodo teme, ki jih bodo obravnavali predvsem tuji gostje, med njimi
pa bo tudi nekaj domačih. Nacionalne in mednarodne globalne primerjave bodo doprinesle k
boljšemu razumevanju tega področja. Raziskovalci bodo pokazali, kako socialne politike, ki
niso neodvisne od ekonomskih politik in neoliberalnih vrednot povzročajo več ovir kot sama
telesna ovira in hendikepirajo posameznike, njihove svojce in druge ljudi. Simpozij bo
povezal ugledne in svetovno znane raziskovalce in predavatelje na področju socialnega dela v
regiji in širše po svetu s slovenskimi raziskovalci s področja študij hendikepa in strokovnjake
s področja socialnega varstva in načrtovalce socialnih politik v državi.
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Simpozij bo nagovorila ministrica dr. Anja Kopač Mrak, predsednica svetovne zveze šol za
socialno delo IASSW Prof. Vimla Nadkarni (India), predsednica evropske zveze šol za
socialno delo EASSW Prof. Sue Lawrence (UK) in dekanja Fakultete za socialno delo Prof.
Gabi Čačinovič Vogrinčič.

Vabljeni predavatelji so: Prof. Elena Iarskaia Smirnova (Russia), Prof. Pavel Romanov
(Russia), Jonas Ruškus (Lithuanina), Prof. Iago Kachkachishvili (Georgia), Natalija Lisak
(Hrvaška), Vjollca Kraniqui (Kosova) , Rahat Orozova (Kyrgistan), Prof. Sanela Sadić
(Bosna), Prof. Tetjana Semigina (Ukraine), Prof. Subhangi Herath, Prof. Chandani Liyanage
Dilrukshi Abeysinghe (Srilanka), in še mnogi drugi.
Podrobna vsebina programa bo objavljena v mesecu maju!

Slovenski organizacijski odbor:
Darja Zaviršek
Ana M. Sobočan
Gašper Krstulović

Prosim, če svojo udeležbo sporočite na
gasper.krstulovic@fsd.uni-lj.si

Dostopni smo na telefonu:
+386 01 280 92 47

Prof. Darja Zaviršek
vodja konference, organizatorka mednarodnega sestanka IASSW in predsednica EEsrASSW.
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