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Posvet

»Staranje, duševno zdravje in motnje v duševnem razvoju
oseb z okvaro sluha«
sreda, 15.07.2020, ob 13.00 uri M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana
Duševno zdravje je opredeljeno, kot pozitiven odnos do sebe in drugih, sposobnost uspešnega soočanja
z izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizem in sposobnost
soočanja s težavami. Osebe z okvaro sluha se zaradi komunikacijskih ovir soočajo z izzivi na področju
duševnega zdravja. Izpostavljeni so dolgotrajnemu, ponavljajočemu in intenzivnemu stresu, ki lahko
vodi v razvoj različnih psihosomatskih simptomov ter čustvenih in vedenjskih težav.
Med nami živijo tudi osebe z okvaro sluha z motnjami v duševnem razvoju. Sistemsko ti posamezniki
niso bili posebej obravnavani ne kot otroci, mladostniki ali odrasli.
V Sloveniji je potrebno zagotoviti sistemsko skrb za osebe z motnjami v duševnem zdravju ter za osebe
z motnjami v duševnem razvoju. Na Posvetu se bomo seznanili s primeri dobrih praks ter začrtali
nadaljnjo pot razvoja na tem področju.
Program:
12.30 – 13.00

Ogled oddaje Prisluhnimo tišini; Predstavitev oskrbe gluhih plus v Linzu

13.00 - 13.15

Pozdravni nagovori
- Mladen Veršič, predsednik ZDGNS
- Mag. Cveto Uršič, državni sekretar Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

13.15 - 13.35

Duševno zdravje in motnje v duševnem razvoju oseb z okvaro sluha
- Matjaž Juhart, ZDGNS

13.35 - 14.00

Prikaz stanja v Sloveniji
- Anton Petrič, ZDGNS

14.00 – 14.10

Dnevni center za starejše gluhe, naglušne in gluhoslepe
- Gorazd Orešnik in Valentin Jenko, DGN Ljubljana

14.10 - 15.00

Izzivi za kvalitetno življenje oseb z okvaro sluha na področju duševnega
zdravja, motenj v duševnem zdravju in staranja
- dr. Johannes Fellinger, Inštitut, Linz

15.00 - 15.30

Odmor

15.30 – 17.00

Razprava in smernice za nadaljnjo delo
- dr. Johannes Fellinger
- Matjaž Juhart

Vljudno vabljeni!
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Mladen Veršič, predsednik
Dogodek bo tolmačen v slovenski in slovenski znakovni jezik. Dvorana bo opremljena s slušno zanko. Prosimo
vas, da vašo udeležbo potrdite na tel.: 01 500 15 00 ali po e-pošti: info@zveza-gns.si do 10.07.2020.

