
                                                                                                        
 
 

 

MUZEJI ZA VSE 

Vabilo na predstavitev SMERNIC in EVROPSKEGA PROJEKTA »COME-IN!« 

 

Vabimo vas na  predstavitev SMERNIC IN EVROPSKEGA PROJEKTA »COME-IN!«, ki bo v torek, 

12. 12. 2017 od 10.00 do 13.00 ure v hotelu SVOBODA v Strunjanu. 

 

Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran je, skupaj z drugimi muzeji in organizacijami iz 6 držav 

(Italije, Avstrije, Nemčije, Poljske, Hrvaške in Slovenije), ki delujejo na področju zagotavljanja 

boljših pogojev za osebe z oviranostjo, aktiven partner evropskega projekta »COME-IN!« 

(Cooperating to Open access to Museums – towards a widEr INclusion). Projekt je financiran s strani 

Evropskega strukturnega in investicijskega sklada Interreg Srednja Evropa. Z dejavnostmi so 

projektni partnerji uradno pričeli julija 2016, projekt pa bo trajal tri leta. S sredstvi iz projekta 

»COME-IN!« želimo izboljšati pogoje in dostopnost muzejev osebam z oviranostjo, tako za osebe z 

gibalnimi omejitvami, kot tiste s slepoto in slabovidnostjo, gluhostjo in naglušnostjo in tiste, ki 

potrebujejo boljšo dostopnost tudi z vidika percepcij različnih duševnih in psiho-motoričnih ovir. 

V Smernicah »COME-IN!« so zajete informacije, pridobljene med partnerji v okviru projekta. 

Zabeleženi so problemi muzejev osrednje Evrope pri svoji dostopnosti obiskovalcem z oviranostjo 

in primeri dobrih praks dostopnosti svetovnih muzejev. Kot rezultat skupnega sodelovanja bodo 

opredeljeni standardi za boljšo dostopnost muzejev osebam z oviranostjo. Smernice nas bodo 

vodile k realizaciji zastavljenega cilja v sinergiji z vsemi deležniki. S predstavitvijo Smernic 

»COME-IN!« želimo le-te ovrednotiti in jih skupaj z vami prediskutirati. 

 

PROGRAM POSVETA:  

10.00 – 10.20   Pozdravni nagovor in predstavitev projekta »COME-IN!«: Franco Juri, 

direktor Pomorskega muzeja »Sergej Mašera« Piran 

10.20 – 10.45   »Osebna izkušnja dekleta s cerebralno paralizo in pogled na dostopnost 

muzejev«: Natalie Finkšt, sodelavka na usposabljanju v  Pomorskem 

muzeju »Sergej Mašera« Piran 

10.45 – 11.30   »Predstavitev Smernic »COME-IN!« in primeri dobre muzejske prakse«: 

Snježana Karinja, muzejska svetnica, Pomorski muzej »Sergej Mašera« 

Piran 

11.30 – 12.15   Diskusija 

12.15 - 13.00   Pogostitev 

 

 

Prosimo vas za potrditev udeležbe na e-mail veronika.bjelica@guest.arnes.si ali telefonsko 

številko 05 671 00 40, kjer smo vam tudi na voljo za vse dodatne informacije. 

 

Prisrčno vabljeni!   
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