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VABILO PROSTOVOLJCEM
Na Centru IRIS, centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in
slabovidne Ljubljana, iščemo nove prostovoljce! Želimo sodelovati s pestrim naborom prostovoljk
in prostovoljcev različnih fakultet, znanj in spretnosti.
Če te zanima delo s slepimi in slabovidnimi osebami, delo z osebami s kombiniranimi motnjami, če
bi rad_a pridobil_a nove, kvalitetne, raznolike izkušnje dela s posameznikom ali dela s skupino,
ponujamo na Centru IRIS številne možnosti prostovoljnega udejstvovanja in nabiranja še kako
pomembnih izkušenj za tvojo prihodnost.
Na Centru IRIS tako ponujamo možnost:





Opravljanja prakse pod strokovnim mentorstvom
Prostovoljnega dela pri projektu »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s
posebnimi potrebami v lokalno okolje«
Prostovoljnega dela v dijaškem domu slepih in slabovidnih mladostnikov – v popoldanskem
času
Sodelovanja s slepimi oziroma slabovidnimi mladostniki za potrebe diplomskega oziroma
magistrskega dela

Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo resnost, vestnost, kontinuiteto, željo po učenju,
predvsem pa veliko samoiniciativnosti pri sodelovanju z našimi mladostniki. Mladostniki, ki
obiskujejo Center IRIS in ki bivajo v dijaškem domu znotraj Centra, potrebujejo poleg strokovnega
dela, ki jim ga na Centru nudimo, tudi čim več dodatne podpore in pomoči v obliki spremljanja,
druženja, učenja in aktivnega preživljanja prostega časa nasploh.
Če te je naše vabilo nagovorilo, če čutiš željo po prostovoljnem udejstvovanju, te vljudno vabimo,
da se pridružiš soustvarjanju kvalitetnejšega življenja slepih in slabovidnih mladostnikov Centra
IRIS.
Kontaktiraj gospo Sabino Šilc preko e-pošte: sabina.silc@center-iris.si ali telefona: (01) 2442 763,
ki ti bo z veseljem odgovorila na vsa vprašanja ter te usmerila na najboljše področje sodelovanja z
nami, ki ustreza tvojemu urniku in željam.
V želji po sodelovanju vas lepo pozdravljamo!
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