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Spletne strani STA uporabljajo piškotke za štetje obiskovalcev. Ali
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Naslednja novica »
Prodaja hrane s pretečenim rokom
uporabe se dotika etičnosti in
človeškega dostojanstva

Na konferenci za enake možnosti oseb z avtizmom
opozorili na pomen zgodnje diagnoze
Pravila spremljanja volilne
kampanje za volitve v
Evropski parlament
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Ljubljana, 10. aprila (STA)  Na konferenci Za enake možnosti oseb z
avtizmom, ki jo je v Ljubljani danes popoldne organizirala Vseslovenska
iniciativa za enake možnosti oseb z avtizmom, so opozorili na pomen
zgodnje diagnoze avtistične motnje. Varuhinja človekovih pravic Vlasta
Nussdorfer je izpostavila tudi neizvajanje zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami.

Slovenija

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.740 znakov (brez presledkov) oziroma 294 besed.
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