PRESSITEADE: Ladies Circle ja Round Table korraldavad kogemusnõustajate toetuseks
konverentsi
Ladies Circle Eesti ja Round Table Eesti korraldavad 14.märtsil Tallinna Filharmoonia Mustpeade Majas
heategevuskonverentsi „Naise ja mehe koosloodud tänapäev“.
Me usume, et kui arvamusi, hoiakuid ja otsuseid kujundab rohkem inimesi, siis on maailm tervem paik,
kus meil kõigil on parem olla. Konverentsi eesmärgiks on algatada diskussioon naise ja mehe võimaluste
üle luua üheskoos harmoonilisem ühiskond. Toetada teineteist nii isiklikes kui ühistes unistustes ja
eesmärkides.
Konverentsi korraldamisega toetatakse MTÜ Kogemuse Jõud vabatahtlikke kogemusnõustajaid, et
laiendada abi kättesaadavust Eestis. Kogemusnõustajad on emad/isad, kes on võtnud südameasjaks olla
oma kogemuse ja läbielatu kaudu toeks peredele, kes on sattunud lapse tervise probleemide tõttu kriisi.
Nõustajate seas on väga erineva kriisikogemusega inimesi, kes pakuvad tuge peamiselt 4 sihtgrupile:
enneaegsed lapsed ning nende perekonnad; erivajadusega lapsed ning nende perekonnad; krooniliselt ja
pikaajaliselt haiged lapsed ning nende perekonnad; õnnetuse või trauma läbi kannatanud lapsed ja nende
perekonnad.
Ladies Circle Eesti president Kadri Sooberg- Aettik sõnub, et heategevuslikku konverentsi korraldatakse
juba teist aastat. Eelmisel aastal sai konverents sooja vastuvõtu osaliseks ning sel aastal on rõõm
korraldada seda koos Round Table Eesti noorte aktiivsete meeste liikumisega.
Round Table Eesti president Raigo Triik peab oluliseks üheskoos positiivsete muudatuste elluviimist
ühiskonnas ning lisab, et maailma paremaks muutmist tasub alustada iseendast. 14.märtsil tähistab Round
Table üle maailma Round Table päeva.
Konverentsi peaesinejad: Marina Kaljurand, Jüri Ennet, Sirje ja Väino Puura. Vestluspaneelis räägivad
kaasa teiste hulgas Tiina Saar-Veelmaa, Jesper Parve, Aigi Vahing ja Kaileen Mägi.
Konverentsi moderaator on Kris Leinatamm.
Konverentsi korraldajad on rahvusvaheline noorte naiste organisatsioon Ladies Circle Eesti ja noorte
meeste organisatsioon Round Table Eesti. Ladies Circle ja Round Table tegutsevad ülemaailmselt "Side
by Side" koostööpõhimõtte alusel. Organisatsioone ühendavad sarnased väärtused ja eesmärgid, millest
olulisel kohal on positiivsete muudatuste elluviimine ühiskonnas ning heategevus.
Konverentsi koduleht www.konverents2018.eu
Konverents Facebookis koos esinejate tsitaatidega: https://www.facebook.com/events/736701616532038/
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