
 

  

 

 
 

Gibalne delavnice - VDC Želva 

27. 3. 2017 ob 9. uri 

GLASBENA DELAVNICA z varovanci Varstveno 
delovnega centra  ŽELVA Kočevje (ga. Karmen Šmacelj) 
 

Učne urice MATEMATIKA 

20. 3. in 27. 3. 2017 ob 13. uri 

UČNE URICE MATEMATIKE so namenjene učencem 
OŠ, ki imajo težave pri matematiki. Učne urice bodo 
potekale v ponedeljek ob 13. uri. (ga. Lidija Gornik) 
 

Učne urice ANGLEŠČINE 

21. 3. in 28. 3. 2017 ob 13. uri 

UČNE URICE ANGLEŠČINE so namenjene učencem OŠ, 
ki imajo težave pri angleščini. Učne urice bodo potekale 
ob torkih ob 13. uri. (ga. Ira Štimec) 

 

Ustvarjamo iz naravnih materialov 

20. 3. in 27. 3. 2017 ob 10.30 uri 

Ustvarjalne delavnice za vse občane Kočevske, invalide ter 
vse ostale, ki jih privlači kreiranje izdelkov iz naravnih 
materialov. Ustvarjali bomo iz naravnih materialov. Vabljeni! 
 (ga. Anja Colnar) Informacije o delavnici na tel. št.: 01 
89 38 277 ali na e-mail: majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Kaj vemo o spolni zlorabi otrok 

20. 3. 2017 ob 16. uri 

Kaj vemo o spolni zlorabi otrok? Pogovorili se bomo z  

go. Katjo Bašič, z dolgoletnimi izkušnjami s področja  

dela z mladoletniki, ki so bili  žrtve  nasilja . Vabljeni! 

 
 

 

 

 

 

Pogovorni jezik - NEMŠČINA 

21. 3. 2017 ob 9. uri 

Delavnica je namenjena vsem starejšim odraslim, ki si želijo 
osvežitve pogovornega jezika NEMŠČINE. Vabljeni! 
 (ga. Dragica Gornik) Informacije o delavnici na tel. št.: 

01 89 38 277 ali na e-mail: majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Ročna dela  - kvačkanje, štrikanje  

MAKRAME … 

22. 3.  in 29. 3. 2017 ob 13. uri 

Delavnica ročnih del za otoke in starše. Čas od 13. do 15. ure 
je namenjen otrokom, čas od 15. do 17. ure pa staršem. Ves 
čas so lahko prisotni oboji. (ga. Barbara Mavrin)  Vabljeni! 

 
 

Vrtec na obisku  

22. 3.  in 29. 3. 2017 ob 9. uri 

Z igro do znanja nemškega jezika (ga. Tjaša Lubej). 
 

Zeliščno mazilo 

23 3.  in 30 3. 2017 ob 10.45 uri 

Zeliščne delavnice so namenjene odraslim udeležencem , da 
si pridobijo znanja in veščine za domačo uporabo zeli. 
Vabljeni! (g. Alojz Vidic) Informacije o delavnici na tel. št.: 
01 89 38 277 ali na e-mail: majda.valda@lu-kocevje.si 
 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

Obisk romskih družin  

23. 3.  in 30. 3. 2017 ob 15. uri 

Delavnica socialne vključenosti romskih družin. 
 

Center ponovne uporabe 

23. 3. 2017 ob 16. uri 

 Vabljeni na predstavitev centra ponovne uporabe. (ga. 

Barbara Jančič) Vabljeni! 
 

Opismenjevanje  

24. 3. 2017 ob 9. uri 

Učenje pisanja življenjepisa za dvig kariernih priložnosti. 
Vabljeni! (g. Gregor Krnc) 
 

Digitalna pismenost - fotografija 

27. 3. 2017 ob 11. ur 

Delavnice so namenjene odraslim, ki nimajo izkušenj z 
računalniško in digitalno fotografijo in potrebujejo to 
znanje v vsakdanjem življenju. Vabljeni! Informacije o 
delavnici na tel. št.: 01 89 38 277 ali na e-mail: 
majda.valda@lu-kocevje.si 
 

Vse o negi telesa 

30. 3. 2017 ob 16. uri 

 Vabljeni, da se nam pridružite in spoznate vse o negi 

telesa. (ga. Sanela Didović) Vabljeni! 
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Na Ljudski univerzi Kočevje smo januarja 

pričeli z izvajanjem aktivnosti v okvirju 

projekta Večgeneracijski center SKUPAJ (VGC 

SKUPAJ) katerega vodilni partner je RIC Novo 

mesto. Projekt VGC je sofinanciran s strani 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

in enake možnosti in Občine Kočevje.  VGC 

SKUPAJ predstavlja osrednji prostor zbiranja v 

lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, 

ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in 

zadovoljevanje potreb naših občanov. Temelj 

je prenos znanja med generacijami.  

 

V sklopu dejavnosti VGC SKUPAJ bomo v 

organizirali različne brezplačne dejavnosti. 

Delavnice in predavanja so številčno omejena, 

zato je potrebna  prijava.  

Veselimo se vaših prijav na : 

tel. št.:   051/433-566 ali 

e-mail: ivana.milavec@lu-kocevje.si 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sožitje generacij 

plemeniti naš vsakdan 

 

Dobrodošli v VGC Skupaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK 

BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

20. 3. 2017 – 31. 3. 2017 
 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 
2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s 
spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino 
oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 
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