
  

  

Računalniško opismenjevanje  

4. 9. in 14. 9. 2017  

Brezplačni tečaj računalništva v ponedeljek, 

4.9.2017 ob 9. uri in v četrtek, 14.9.2017 ob 10. 

uri z g. Blažem Rubinom. 

 

Ustvarjalne delavnice 

5. 9. in 12. 9. 2017 od 8. do 10. ure 

Ustvarjalne delavnice z varovanci VDC Želva vsak 

torek v septembru. (ga. Tina Sevnšek in ga. Nataša 

Patafta)  

 

Pogovorna delavnica v romskem  

naselju o veščinah preživetja za vsakdan 

6. 9. in 13. 9. 2017 ob 13.30 uri 
 

Z go. Suzano Grm se bomo pogovarjali o vsakdanjih 

opravilih, finančnem načrtovanju v gospodinjstvu, 

vrtičkanju in samooskrbi romskih družin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delavnice ročnih spretnosti za invalide 

   6. 9. in 13. 9. 2017 ob 15. uri 

 

Vas mika, da bi se preizkusili z ročnim delom in si izdelali 

unikatni izdelek ?! Priložnost se vam ponuja na Ljudski 

univerzi Kočevje, oba dneva. Izvajalec aktivnosti bo 

Društvo invalidov Kočevje. Vabljeni! 

 

Delavnice za ženske 

  Vsak torek v septembru ob 16. uri 

Vsak torek v mesecu se v dnevni sobi družijo ženske, 

ob kavici, v zaupnem prostoru z go. Jadranko Glavač. 

 
 

Delavnica rožnata pletilka 

7. 9. in 14. 9. 2017 ob 16. uri 

Pletilje dobrodošle! Skupinsko bomo pletli 

rožnato oblekico, ki bo objela drevo v sklopu 

projekta Europa Donna »Rožnate pletenine 

2017«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina za ljudi, ki se soočajo z 

odvisnostjo 

     8. 9. in  15. 9. 2017 od 9. do 11. ure  

Vabljeni v zaupno okolje, kjer se bomo ob kavi 

pogovarjali o vsakdanjem življenju in nudili 

podporo drug drugemu. (ga. Ivana Milavec)  

 

Družina in zasvojenosti 

   18. 9. 2017 ob 16. uri 

 

G. Dare Kocmur, ustanovitelj društva Stigma, z 

dolgoletnimi izkušnjami na področju zasvojenosti, 

nam bo predstavil dejavnost društva in zasvojenost 

kot takšno. 

 

Zvočna kopel z gongi 

   18. 9. 2017 ob 16.30 uri 

 

Delavnice Zvočna kopel z gongi se bodo izvajale v 

telovadnici na OŠ Zbora odposlancev - Reška (poleg 

avtobusne postaje Kočevje). Pridite športno oblečeni. 

S seboj si prinesite podlogo iz flisa, toplo odejo in 

sobne copate.  (g. Stanislav Knežič) 

 



  

 

     

 

Na Ljudski univerzi Kočevje smo 

januarja pričeli z izvajanjem aktivnosti v okviru 

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, Občine Kočevje, Občine 

Kostel in Občine Sodražica. 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 

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 

in 

tel. št.: 01/89-38-277 

majda.valda@lu-kocevje.si 

 

 

 

 

 

 

Sožitje generacij 

plemeniti naš vsakdan 

 

 

Dobrodošli v VGC Skupaj 

v prostorih LU Kočevje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNIK BREZPLAČNIH 

AKTIVNOSTI 

4. 9. 2017 – 18. 9. 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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