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Vabilo na 

PREDAVANJE GOSPODA MARINA KAČIČA  
»Invalid ali človek s hendikepom: dve poti ali le igra besed?«  

 

 
Vir fotgrafije: http://www.isidorbajic.edu.rs/wp-content/uploads/timinkluzija.jpg, 14.02.2019 

 
Spošovani starši, 
 
V okviru projekta Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro 
vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja Vas 
vabimo na predavanje gospoda Marina Kačiča, asistenta na Fakulteti za socialno delo, 
Univerza v Ljubljani, tudi univ. dipl. socialnega delavca, sistemskega psihoterapevta, učnega 
terapevta in supervizorja, z naslovom »Invalid ali človek s hendikepom: dve poti ali le 
igra besed?« 
 
Pogovor bo tekel o konkretnih razlikah na poti. Npr. kako se udejanja ena ali druga pot in 
razmišljali, kje se zataknemo, čeprav tega ne želimo ali morda sploh ne vemo. Omejujoče 
ovire niso le v družbi, enako omejujoče so tudi v nas. Le ob upoštevanju obojega, lahko 
upamo na drugačne izide. 
 
V Dnevniku so zapisali (Vir: https://www.dnevnik.si/135904):  
»LJUBLJANA - Ko sem prvič srečala Marina Kačiča, sem bila prepričana, da sem narobe 
razumela, ko so mi rekli, da je slep. Pričakal me je med vrati, že od daleč pozdravljal, segel v 
roko in me gledal v oči. To se ni ujemalo z mojo predstavo o slepih. Marino Kačič je leta 
1988 v nesreči izgubil vid. Kot sam pove, je bil to zanj prelomni trenutek. "Vedno pravim, da 
mi je nesreča postavila življenje na noge in ne na glavo, kot bi marsikdo mislil. Če spustim 
tistih nekaj let, ko sem se dobesedno postavljal na noge, sem pozneje bolje, bolj kakovostno 
zaživel. Prej sem iskal nekaj, pa še sam nisem vedel kaj," pravi Kačič.« 
 
Pogovor bo potekal v Centru IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana, in sicer  
v torek, 19. marca od 17.15  do 18.45. 
Udeležba na predavanju je brezplačna. 
Prijave so obvezne in jih zbiramo do petka, 15. marca 2019, na naslov: 
nina.celesnik@center-iris.si.  
 
Mag. Nina Čelešnik Kozamernik,     Katjuša Koprivnikar,                                                    
koordinatorica projekta      ravnateljica                                                                                  
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