
 

 
 

VABILO 
 
Spoštovani, 
 
V veliko veselje nam je, da vas lahko povabimo na zaključni dogodek Erasmus+ šport 
projekta z naslovom ASporty, ki smo ga skupaj z islandskim in hrvaškim partnerjem izvajali 
zadnji dve leti. Dogodek bo potekal v četrtek, 5. maja s praktičnim delom, in soboto, 7. maja 
2022, na Centru Janeza Levca Ljubljana (Dečkova 1b). 
 
Namen projekta je bil, da partnerji med seboj delimo znanje in izkušnje s področja športnega 
programa za otroke z avtizmom in motnjami v duševnem razvoju. Tekom projekta smo 
partnerji nagradili že obstoječe metode in prakse, predvsem pa razvili in postavili temelje za 
spremljanje oseb s posebnimi potrebami na področju gibalnih sposobnosti. Izdali smo več 
praktičnih priročnikov, s katerimi prikazujemo metode dela v športu, prilagojene specifikam, 
s katerimi se srečuje populacija oseb s posebnimi potrebami, predvsem z motnjami v 
duševnem razvoju in z avtizmom.  
 
Program smo razvijali tudi na podlagi vadbe Specialni telovaj, ki jo naše društvo izvaja že več 
let. Ob zaključku projekta tako vsi partnerji pripravljamo mednarodni dogodek z namenom 
širjenja rezultatov našega projekta, predvsem pa orodij, ki lahko pomagajo tudi ostalim, ki 
delujete na področju športa za osebe s posebnimi potrebami. 
 
V želji, da se nam boste lahko na srečanju pridružili in imeli možnost diskusije v živo, vas 

vabimo, da se na dogodek prijavite preko spletne prijave. Prijave so možne do srede, 4. 

5. 2022. V nadaljevanju boste našli tudi program konference, ki bo potekala v angleškem 
jeziku. Udeležba je brezplačna. 
 
Veselimo se srečanja z vami!    
        Ekipa ASporty projekta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZ0HXCCd7KGmvEdzVj-SHXiSmESAITbrKrMzEkgZEz4VwRQ/viewform


 

PROGRAM MEDNARODNE KONFERENCE – ASporty, 5. 5. in 7. 5. 2022 
 
Lokacija: Dečkova 1b, 1000 Ljubljana 
 
Četrtek, 5. 5. 2022 
 
Praktične delavnice s primerom vadbe Specialni telovaj, ki je prilagojena otrokom in 
mladostnikom z avtizmom in drugimi kombiniranimi motnjami. 
 
Urnik v telovadnici šole: 

1. skupina otrok: 14:30–15:15 
2. skupina otrok: 15:30–16:15 
3. skupina otrok: 16:30–17:15 

 
Sobota, 7. 5. 2022 
 

Čas Predavatelj Tema 

8:00–8:30 Registracija udeležencev Mreženje udeležencev 

8:30–8:40 Boštjan Kotnik, predsednik 
Društva za kulturo inkluzije 
 
Viktorija Pečnik Oblak, 
predstavnica Fakultete za šport 

Uvodni pozdrav in nagovor 

8:40–8:50 Matej Rovšek, ravnatelj Centra 
Janeza Levca Ljubljana 

SLOVENIJA 
Center Janeza Levca Ljubljana – šola za 
otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami (organiziranost, cilji, 
smernice, vizija) 

8:50–9:00 Arnheiður Helgadóttir, 
ravnateljica Klettaskoli 

ISLANDIJA 
Klettaskóli – šola za otroke in 
mladostnike s posebnimi potrebami 
(organiziranost, cilji, smernice, vizija) 

9:00–9:10 Sandra Čavrak, ravnateljica 
Centra za avtizem Rijeka 

HRVAŠKA 
Centar za autizam Rijeka – šola za 
otroke in mladostnike z motnjami 
avtističnega spektra in pridruženimi 
motnjami (organiziranost, cilji, 
smernice, vizija). 

9:10–9:20 Matej Rovšek Potrebe in različnosti oseb s posebnimi 
potrebami 

9:20–9:35 Neža Adamič, SLO ASporty projekt 
- Cilji, izvlečki, gradiva 
- Primeri iz prakse – Specialni 

telovaj 

9:35–9:50 Marko Brusač, HR Predstavitev njihovega dela na področju 
športa s populacijo oseb s posebnimi 



 

potrebami. 
- Reševanje izzivov pri delu v 

športu z osebami z avtizmom v 
obdobju Covid-19. 

9:50–10:05 Baldur Thorsteinsson, ISL Predstavitev njihovega dela na področju 
športa s populacijo oseb s posebnimi 
potrebami. 

- Pomen plavanja za omenjeno 
populacijo. 

10:05–10:15 Mestna občina Ljubljana  Primer dobre prakse iz vidika podpore 
občine pri sofinanciranju programov 
športa za osebe s posebnimi potrebami 
v Ljubljani (organiziranost, 
sofinanciranja, programi). 

10:15–10:30 Lena Gabršček Paralimpijski komite Slovenije 
(organiziranost, vključevanje invalidov, 
izzivi). Osebna izkušnja v športu. 

10:30–10:50 Odmor za kavo 

10:50–11:05 Tina Jeromen Čuječnost s pomočjo plavanja med 
osebami s posebnimi potrebami 
(predstavitev Erasmus+ projekta). 

11:05–11:50 Neža Adamič, Marko Brusač, 
Baldur Thorsteinsson 

Delavnica: poligon in primeri vadbe za 
otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami (motnje v duševnem razovju 
in avtizem). 

12:00–12:15 Eric Chessen, ZDA Predstavitev koncepta »Autism fitness« 
- vadbe, ki je prilagojena osebam z 
avtizmom. 

12:15–12:45 Vodena razprava in vprašanja 

 


