
 

  

 
 

Uporaba računalnika in 

pametnih naprav 
 

četrtek, 9. 3. 2017 ob 16. uri 

 

Na delavnici se boste seznanili z osnovno 

uporabe računalnika v povezavi z uporabo 

pametnega telefona, tablice, fotoaparata ... 

V kolikor še niste aktivni na družbenih in 

socialnih omrežjih pa je delavnica priložnost, 

da boste aktivni tudi na tem področju in v 

koraku s časom. 

 

Dobimo  se v četrtek, 9. 3. 2017  ob 16. uri v 

računalniški učilnici Osnovne šole Dolenjske 

Toplice. 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na 

telefonski številki 07 393 45 54, 051 670 968 

oziroma po elektronski pošti 

gregor.sepaher@ric-nm.si.  

 
 

Bralna in družinska pismenost  

ponedeljek, 6. 3. 2017 ob 16. uri 

 
Delavnica bralne in družinske pismenosti za 
otroke (beremo in ustvarjamo skupaj) je 
namenjena predvsem otrokom prve triade 
osnovne šole. Pod vodstvom mentorice bomo 
najprej prebrali zanimivo pravljico, se o njej 
pogovorili, nato pa z otroki na temo pravljice 
tudi ustvarjali. 
 
Dobimo se v ponedeljek, 6. 3. 2017 ob 16. uri v 
Knjižnici Dolenjske Toplice. 
 

Redeči križ se predstavi 

četrtek, 16. 3. 2017 ob 16. uri 

 
Želite biti humanitarni. Naj ne ostanemo samo 
pri besedah ampak preidimo k dejanjem.  
Pridružite se nam na predstavitvi krajevne 
organizacija Rdečega križa in spoznali boste 
kakšne so možnosti vključevanja ter 
sodelovanja. 
 
Dobimo se v četrtek, 16. 3. 2017  ob 16. uri v 
Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice. 

 
  

Dobra komunikacija 

četrtek, 23. 3. 2017 ob 16. uri 

 

Z odlično predavateljico se boste naučili dobre 

medosebne komunikacije, kako sebe predstaviti 

navzven, kako poskrbeti zase ... Pridite in se 

naučite povedati tako, da boste slišani. 

 

Dobimo  se v četrtek, 23. 3. 2017  ob 16. uri v 

Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice. 

 

Načrtovanje kariere 

četrtek,  30. 3. 2017 ob 16. uri 

 

Na delavnice boste spoznavali kako lahko dobro 

in učinkovito načrtujemo svojo kariero. Seznanili 

se boste z sodobnimi načini iskanja zaposlitve in 

vključevanjem v različna izobraževanja v okolju. 

Vse to vam bo koristilo pri načrtovanju vaše 

nadaljnje karierne poti. 

 

Dobimo  se v četrtek, 30. 3. 2017  ob 16. uri v 

Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice. 
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Spregovorimo po angleško 

 

Vsak ponedeljek od 13. 3. 2017 do  

10. 4. 2017 ob 16. uri 

 

Tečaj angleščine je namenjen tistim, ki bi se 

radi učili angleščine ali pa je že dolgo niste 

uporabljali. V 20 urah bomo ponovili ali pa 

se naučili osnovnega besednega zaklada, 

osnov komuniciranja, tvorjenja stavkov, 

pisanja ...   

Želimo, da se boste po koncu tečaja dobro 

odrezali v različnih situacijah, ko je 

angleščina nujna in zaželena. 

 

Dobimo se v ponedeljek, 13. 3. 2017 ob 16. 

uri v Kulturno kongresnem centru Dolenjske 

Toplice. 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na 

telefonski številki 07 393 45 54, 051 670 968 

oz. po elektronski pošti gregor.sepaher@ric-

nm.si. 

 

INFORMACIJE 
 

 

Vse do leta 2021 bomo za vas organizirali različne 

brezplačne aktivnost.  

 

Aktivnosti bodo načeloma potekale vsak ponedeljek 

in četrtek med 16. in 19. uro v Kulturno 

kongresnem centru Dolenjske Toplice, občasno pa 

tudi na drugih lokacijah.  

 

VGC SKUPAJ ima sedež v prostorih RIC-a Novo 

mesto, kjer je z novim letom  na voljo dnevni center 

za druženje, dnevno med 8. in 19. uro. Vabljeni, da 

ga obiščete. 

 

Mesečno nas spremljajte v gasilu, kjer bomo 

objavljali vse aktivnosti. 

 

Info: Gregor Sepaher, gregor.sepaher@ric-nm.si,  

 07 393 45 54, 051 670 968, www.ric-nm.si   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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