
  

                                                                                                                

 

Voščilnice in origami2018  

3.9., 10.9, 17.9. in 24. 9. 

ob 8.00 uri 

Ustvarjali bomo z Anđelo Krstnik, Nejo 

Ivetič in Varstveno delovnim centrom Želva 

Kočevje. Vabljeni na barvite ustvarjalnice, 

kjer bomo lepili, rezali, slikali in izdelovali 

izdelke z veliko domišljije. 

 

Preventivne delavnice v romskem 

naselju 

4. 9., 11. 9., in 18. 9. 2018  

ob 10.00 uri 

S pripadniki romske skupnosti se bomo 

pogovarjali o zdravem načinu življenja, negi 

otroka in o korakih pridobitve zaposlitve.  

Mentorice: Marija Kobe, Edita Jusič, Anđela Krstnik in 

Suzana Grm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina za ženske 

4. 9., 11. 9., in 18. 9. 2018  

ob 16.00 uri 

Spoštovane, pridružite se skupini za ženske, 

ki poteka ob torkih, v dnevni sobi VGC 

Skupaj. Pogovarjamo se o vsakdanu, 

položaju ženske v družbi, nudimo si oporo 

in lepo besedo. Tema v mesecu septembru 

je nenasilna komunikacija. Mentorica 

skupine za ženske: ga. Jadranka Glavač. 

 

 Zvoki in gibi iz pradavnin 

6. 9., 13. 9. in 20. 9. 2018 in 

27.9.2018 ob 17.00 uri 

Dobrodošli na tečaj joge Zvoki in gibi iz 

pradavnin. Sprostili bomo duha in telo in 

slišali sebe. Mentorica: Aleksandra Marentič s 

prijatelji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nena Dautanac 

 27.9.2018 ob 18.00 uri 

Dobrodošli na tečaj joge Zvoki in gibi iz p 

Z motivatorko go. Neno Dautanac se bomo 

pogovarjali o dobri komunikaciji na 

delovnem mestu. Pogoj za dosego le te je 

sprejemanje drugačnosti, edinstvenosti 

vsakega od nas. 

 

Milena Miklavčič 

27. 9. 2018 ob 16.30 uri 

Pogovarjali se bomo o medgeneracijskih 

odnosih nekoč in danes, z go. Mileno 

Miklavčič, novinarko, pisateljico, 

raziskovalko odnosov med spoloma na 

Slovenskem prostoru, avtorico knjig za 

otroke in odrasle. 

 

Digitalno opismenjevanje 

27. 9. 2018 ob 13.00 uri 
 

Dobrodošli na osnove računalništva. Učili se 

bomo uporabe osnovnih računalniških 

programov, kot so Microsoft Word, Excel, 

uporabo interneta in spletnih omrežij.  

Mentorica: ga. Katja Papež. 
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Večgeneracijski center SKUPAJ predstavlja 

osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov 

namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje 

socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih 

oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh 

življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih 

skupin. Različne preventivne dejavnosti so 

namenjene socialnemu vključevanju ranljivih 

družbenih skupin oziroma preprečevanju 

izključenosti. Večgeneracijski center SKUPAJ deluje 

na območju 8 občin v JV regiji (MO Novo mesto, 

Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, Občina 

Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina 

Kočevje, Občina Kostel in Občina Sodražica). Vse 

vključene občine zagotavljajo brezplačne prostore 

za delovanje centra in prispevajo del finančnih 

sredstev za njegovo delovanje.V sklopu dejavnosti 

VGC SKUPAJ organiziramo različne brezplačne 

aktivnosti. 

 

 

Veselimo se vaših prijav 

na: 

tel. št.:   051/433-566 ali e-mail: 

info@lu-kocevje.si 

tel. št.: 01/89-38-277 

majda.valda@lu-kocevje.si 

 

 

 

 

 

Sožitje generacij 

plemeniti naš vsakdan 

 

Dobrodošli v VGC Skupaj           

LUK Kočevje 

 
 

 

 

 

 

 

http://vgc-skupaj.si/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

URNIK BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

  3. 9. 2018 – 27. 9. 2018 
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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