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D
Življenje  

z disleksijo

Rotary distrikt 1912, RC Ljubljana Grad in Slovenska filharmonija



Sooapnštvi, lanič Ryoatr Klbau Ljjbluaan Gdar vsa lvjunod poormis za dcjnoiao sluakd „Žjjeeivln z Doiisleksj“. 
Sseadrtv slkaad os nmaeajann dšrtumvo in spoamezmniko, ik se sotrkvoon kuovjaraj s prmbloome Dkisljesie, 
oojprmoic zvdaaejna ni nazajn o jnje etr z vorjeamz ni upboora prpookmovč in teikhn, s tkeiairm oalkh ašstri 
lai čliuteji apgroidlioj čnueej, lbiirpžjao bvisnee in ooktorm z edkitsilčon tmnojo vteinsob jošlaaoj mreavzaun-
je osvni. Trjoe tstmii, ik auozrmje. In ik oajnz eiopsrbtk, da ob at oaekdstv ni jgvneoo svbnioe hlkao eaprrlb ni 
rzlmaeu iutd sdlkkteii.

Veliki dobrodelni koncert 
Rotary distrikt 1912, RC Ljubljana Grad in Slovenska filharmonija

Rotary klub Ljubljana Grad kot osrednji dobrodelni projekt vodi 
Življenje z disleksijo, v okviru katerega nudi pomoč strokovnjakom 
in staršem na področju dela z otroki z disleksijo. 

Prepoznavanje potreb otrok z disleksijo je v družbi še vedno velik 
izziv, zato želi RC Ljubljana Grad pripomoči k odpravi preprek 
pri stigmatizaciji in prispevati k razvoju potencialov dislektikov. 
Poslanstvo projekta je razumeti disleksijo kot priložnost, da 
prepoznamo posameznika kot potencial z različnimi oblikami 
inteligence, ki pomagajo spreminjati življenje.

Da bo zavedanje o znakih disleksije doseglo čim več ljudi, 
klub sodeluje s strokovnjaki v Društvu za pomoč otrokom in 
mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami (Društvo Bravo) in s 
pomočjo Facebook platforme Življenje z disleksijo javnost ozavešča 
o sami disleksiji in objavlja nasvete za lažji vsakdan, zanimiva 
dejstva ter izpovedi uspešnih Slovencev, ki se tudi sami soočajo s 
tem izzivom.

IZZIV ZA VAS



Če ste poskušali razvozlati pomen gornjega odstavka, ste 
ravnokar spoznali, s kakšnimi težavami se pri branju in 
razumevanju besedil srečujejo otroci z disleksijo. 
Ker razumemo in znamo, lahko pomagamo.

Na koncertu bodo sodelovali priznani slovenski poustvarjalci: 
sopranistka Nika Gorič, tenorist Martin Sušnik in mezzosopranistka 
Irena Yebuah Tiran. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral naš 
rotarijski prijatelj Simon Dvoršak, član RC Celje–Barbara Celjska. 
To je odlična priložnost, da utrdimo rotarijsko sodelovanje in 
obogatimo naše skupno dobrodelno delovanje.

Sredstva, zbrana iz prodaje vstopnic in drugih donacij, bodo 
namenjena dobrodelni strokovni podpori pri delu z otroki z disleksijo. 
Ozaveščanje o disleksiji, inovativne rešitve za lajšanje težav oseb 
z disleksijo, pomoč pri obogatitvi procesa izobraževanja in druge 
aktivnosti bodo pripomogle tudi k prepoznavanju prednosti 
dislektičnega razmišljanja in spretnosti na področju potreb 
sodobnega delovnega okolja, s čimer posredno prispevamo k 
gospodarskemu razvoju in razvoju skupnosti. 

Klub projekt nadgrajuje v sodelovanju z Rotary distriktom 1912  

in Slovensko filharmonijo  z velikim dobrodelnim koncertom,  

ki bo 20. septembra 2022 ob 19.30 uri.



Likovno delo učenke Mije iz 6. razreda OŠ Jožeta Krajca Rakek iz natečaja 

“Ozaveščanje javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah”. Življenje z disleksijo

Vstopnice so naprodaj v distriktni pisarni ali preko priložene  
QR kode z obvestilom o nakupu na info@rotaryslovenija.org.
Cena vstopnice: 30 EUR.

Za informacije pišite na info@rotaryslovenija.org ali  
pokličite na (01) 500  32 68.


