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Medgeneracijski center,
ki se nahaja v prostorih Doma upokojencev
Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija

vse občane občin Idrija in Cerkno

v mesecu aprilu 2019 vabi s sledečim
programom

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru v Domu upokojencev Idrija, d.o.o., na Arkovi 4, Idrija

APRIL 2019
1.4.2019 ob 9.30 – 10.30h

VADBA ZA DUŠO IN TELO
Če hodite k telovadbi, kjer poskakujete, se potite… in pri tem uživate,
potem je to prava telovadba za vas. Če pa hodite k telovadbi, ker
veste, da je to zdravo , ker je prav, da nekaj naredite za svoje telo,
ampak sploh ne uživate pri tem, imate občutek, da se preveč
izčrpavate, se utrujate… potem je MOJA VADBA pravi naslov za vas.
Pri moji vadbi boste naredili vse, kar potrebuje vaše telo in duša. Telo
vam bo hvaležno, mišice vam bodo hvaležne, duša vam bo skakala od
veselja in komaj boste čakali, da pridete na naslednjo uro, ker…TO JE
TELOVADBA ZA DUŠO IN TELO.
»A veš Zumra, da prav čutim da mi je telo hvaležno.. in duša!« (ena od
mojih udeleženk)
Vadba je sestavljena iz vaj za raztezanje in posebnih vaj za hrbtenico,
ter sproščanja. Primerna je za mlade kot malo manj mlade .
Redna vadba je nujno potrebna za zdravje in vitalnost v vseh življenjskih
obdobjih. Nikoli ni prepozno saj usmerjena gibalna dejavnost ohranja
mišično maso, kostno gostoto, vzdržuje in izboljšuje telesno kondicijo
ter pospešuje presnovo.
Vadba se bo izvajala:
PONEDELJEK in ČETRTEK dopoldan ob 9.30 uri
PETEK popoldan ob 17.30 uri
Prispevek na udeleženca vadbe mesečno znaša 30€ za 2 obiska na
teden ali 15€ za en obisk na teden.
Vadbo vodi Zumra Ćoralić, AFP osebna fitnes trenerka.

1.4.2019 ob 17 - 18h

Obvezne prijave na tel: 041 429 437 ali e-mail:
ustvari.svojo.pot@gmail.com
AEROBIKA MOŽGANOV

Z vajami za krepitev možganov spodbujamo nastajanje novih
možganskih povezav, poskrbimo da se stanje ne poslabša in
upočasnimo začetke demence.
Vaje bomo izvajali na zabaven način preko igre in tudi smeha nebo
manjkalo.
Pridružite se nam na zabavnih delavnicah!
Delavnice bo vodila Petra Čelik, dipl.del.ter.
Delavnice bodo potekale v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija.
Cena na udeleženca za 5 srečanj je 30€.
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si

1.4.2019 ob 18 – 19h

SKUPINSKO TAPKANJE
Vam je tapkanje všeč, pa se ne morete spraviti k tapkanju? Ne veste
točno, kaj bi sploh tapkali…? Vam je v skupini lažje?
Na skupinskih tapkanjih bomo tapkali skupaj. Tapkali bomo na tisto, kar
nas trenutno najbolj obremenjuje, na predlagane teme.
Metoda EFT je preprost način, kako si v stresnih, čustvenih situacijah
pomagate sami. Spada med tako imenovane meridianske energijske
tehnike. S tapkanjem po določenih akupresurnih točkah telesu
omogočite, da poišče in odpravi vzrok težave, ki se skriva v vašem
nezavednem. Postane pa lahko tudi vaše močno orodje za pozitivne in
trajne osebnostne spremembe.
Skupinska tapkanja so namenjena vsem, ki bi želeli tapkati in so
brezplačna.
Za vse ki niste še slišali za EFT in še nikoli niste tapkali, bo kratek uvod
v EFT ob 17.30. S sabo prinesite flaško z vodo!
Skupinska tapkanja vodi Mojca L.Portir (EFT izvajalka 2.stopnje po
AAMET)

1.4.2019 ob 19 – 21h

Obvezne prijave na GSM 041 430 581 (Nina Trček)
ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
EFT IN HUJŠANJE
Predstavitev 10 – dnevne delavnice
Se vam zdi mogoče, da je možno shujšati brez odrekanja in trpljenja
in je hujšanje lahko celo prijetno? Shujševalni programi navadno ne
raziskujejo globjih prepričanj in čustev, ki nas slej ko prej vodijo k
starim navadam in posledično ponovnemu nabiranju kilogramov. In
začarane krog se spet zavrti.
S tapkanjem, ki je poglavitni del 6-ih priporočenih smernic tega
programa, pa omilimo stres in naša negativna prepričanja, ki jih imamo
o sebi, svojem telesu in hujšanju. S stimuliranjem akupunkturnih točk in
hkratnem ozaveščanjem naših negativnih čustev, namreč umirimo del
limbičnih možganov - amigdalo, ki je kriva za naše nenehno stresno
odzivanje in omogočimo telesu, da se lahko vrne v sproščeno stanje.
Stres pa je skoraj nepremagljiv dejavnik pri hujšanju.
Vemo, da hujšanje ne prinese več samozavesti; samozavest vodi k izgubi
teže in bolj zdravemu telesu. In ko se začnemo spet sprejemati take kot
smo, bo hujšanje prijeten stranski učinek boljšega občutka o sebi. In
tapkanje nam pri tem lahko izjemno pomaga.
Ob zadostnem številu prijav bo delavnica vsak ponedeljek od 19.oo do
21. Trajala bo 10 tednov - skupaj 20ur. Potekala bo v omejeni skupini
največ 10 udeleženk.
Delavnico bo vodila Mojca L.Portir (EFT izvajalka 2. Stopnje po AAMET)
Predstavitev je brezplačna.

Obvezne prijave na: GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
GSM 041 48 38 70 (Mojca) ali e -pošto: lpmojca@gmail.com

1.4.2019 ob 19 – 20h

VISOKO INTENZIVNA VADBA Z BARBARO IN JERNEJEM
Vadba je sestavljena iz ogrevanja, kardio vaj in stabilizacijskih vaj (za
moč).
Je aerobna vadba ali kombinacija aerobne in anaerobne vadbe. Je
dokazano bistveno bolj učinkovita od običajnega kardio treninga, saj
hitreje dvigne srčni utrip, bolj pospeši metabolizem in močneje kuri
maščobo. Gre za krajše vaje (intervale) z zelo visoko intenziteto, ki se jih
izvaja stoje in na tleh. Uporabljate lastno težo. Visoko intenzivna vadba
hkrati krepi vaše srce, okrepi mišice in poveča vašo vzdržljivost, zato je
najboljša kombinacija za zdravo in fit telo!
Vadba predvideva izvajanje vaj, kot so npr. tek, poskoki, počepi, vojaške
sklece in podobno pri najvišji možni intenziteti. To v praksi pomeni, da
nekaj sekund izvajate vaje do svojih maksimalnih zmogljivosti, potem pa
nekaj sekund izvajate bolj umirjene vaje ali počivate.
Vadbo vodita inštruktorja Barbara in Jernej Šemrov, vaditelja nordijske
hoje in teka ter teka na smučeh.
Vadba poteka:
PONEDELJEK in SREDA od 19 – 20ure
Cena mesečne vadnine znaša za dva obiska tedensko 38 EUR in cena
mesečne vadnine za 1 obisk na teden je 22 EUR.
Vadnino se plačuje mesečno.
S seboj imejte vadbeno podlogo, pijačo, brisačo in bodite oblečeni v
športna oblačila.
ŠE MOŽNE PRIJAVE!

1.4.2019 ob 20 – 21h

Obvezne prijave na tel: Barbara ( 031 840 028 ) ali Jernej ( 041 555 122 )
PILATES Z ANO
Pilates je celostna telesna vadba, pri kateri je poudarek na težje
dostopnih, manjših in šibkejših mišicah, ki pripomorejo k pravilni in
zdravi telesni drži, krepitvi mišic in kardiovaskularnega sistema,
izboljšani telesni pripravljenosti in koordinaciji, ter bolj poudarjenemu
samozavedanju. Trening vključuje vaje za moč, raztezanje in dihanje.
Vse vaje se izvajajo počasi in tekoče, z upoštevanjem pravilnega
dihanja. (vir:https://sl.wikipedia.org/wiki/Pilates)
Vadbo vodi Ana Bogataj, inštruktorica Pilatesa.
Vadba bo potekala:
- ob ponedeljkih od 20 – 21ure v prostoru Medgeneracijskega
centra Doma upokojencev Idrija
- ob sredah od 20 – 21 ure v prostoru Medgeneracijskega centra
Cena mesečne vadnine za dva obiska tedensko je 38 EUR in cena
mesečne vadnine za 1 obisk na teden je 22 EUR.
S seboj imejte vadbeno podlogo in bodite oblečeni v udobna oblačila.
Vadnino se plačuje mesečno in se v izjemnih primerih prenaša naprej
v naslednji mesec.
Še nekaj prostih mest!
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 031 246 481
ali e -pošto: alcangie@gmail.com

2.4.2019 ob 17.30 –18.30h

Vpeljujemo študijski krožek
PORAJANJE IN DOJENJE SKOZI ČAS
Rojevanje in dojenje včeraj, danes, jutri.
Vsako zgodovinsko obdobje nosi s seboj prednosti in slabosti. Iz napak
se učimo in ustvarjamo boljši jutri. Povezujemo ženske skozi generacije,
da se učijo nosečnice in mamice od babic, prihodnji rodovi pa se bodo
učili od nas. Odpiramo vrata skupini za nosečnice in mamice, ki se bodo
učile iz medsebojnih izkušenj, od starejših generacij in od
strokovnjakov. Pridobljeno znanje bomo združili v eno in iz njega
potegnili najboljše.
Toplo vabljene ženske, nosečnice in mame, da se nam pridružite. S
seboj prinesite svoje izkušnje, znanje in jih podelite z drugimi, hkrati pa
boste prejele novo znanje. Ob medgeneracijski izmenjavi znanj o
porajanju in materinjenju bomo vse bogatejše odšle domov.
Tiste, ki ste tik pred porodom boste imele možnost dobre priprave na
porod in materinstvo, tiste, ki imate izzive z dojenjem ali hranjenjem,
boste dobile odgovore in podporo iz prakse mnogih drugih mamic, ki
so to že dodobra sprakticirale in ne nazadnje tiste, ki ne spadate ne v
prvo ne v drugo skupino, pa vas tema pritegne, pridite in s svojimi
izkušnjami obogatite druge!
Srečanja bodo potekala v okviru Študijskega krožka (Porod, Porajanje),
Rojstvo in dojenje skozi čas, katerega realizacijo so omogočili:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljudska univerza Nova
Gorica (LUNG), Medgeneracijski center Idrija.
Vodila ga bo mentorica Tita Tušar.
Dobivali se bomo vsak torek ob 17.30h. Predvidenih je 10 do 12 srečanj,
ki so za udeležence brezplačna.
Krožki bodo potekali v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija.

2.4.2019 ob 19 – 20h

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
JOGA
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi.
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila.
Skupina je polna!

3.4.2019 ob
17 – 18.30h 1.skupina
18.30 – 20h 2.skupina

Skupaj z Idrijsko – Cerkljansko razvojno agencijo organiziramo
RAČUNALNIŠKI TEČAJ ZA STAREJŠE
Bi bili radi v koraku s časom in sledili modernim tehnologijam? Vas
zanima kako pravzaprav delujejo in kaj vse omogočajo računalniki?
Kako uporabljamo internet, elektronsko pošto, ipd.? Če ste vsaj na
kako vprašanje odgovorili z da, potem le zberite pogum in se prijavite.
Računalniški tečaji za starejše so brezplačni in se bodo izvajali v okviru
projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki je sofinanciran s strani
Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Na tečajih se boste najprej spoznali s osnovami računalništva, od tega
kako sploh zaženemo računalnik pa kasneje vse do uporabe interneta ,
elektronske pošte, ipd.
Vljudno vabljeni!

3.4.2019 ob 16.30 – 17.30h

Obe skupini sta polni! Zbiramo prijave za jesenski tečaj.
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo ob
16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta,
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem
vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev
Idrije.

3.4.2019 ob 18 – 19.30h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
SHENG ZHEN GONG
Skozi dotik pozornosti bomo pripeljali um in telo v stanje umirjenosti
in sproščenosti.
Vadba je primerna za vse, ki želijo spoznati svoj notranji jaz, zaznati
sedanji trenutek, krepiti voljo do življenja, zaznati veselje v drobnih
stvareh, za vse, ki imajo voljo in čas, da naredijo nekaj dobrega za svoje
zdravje, da dvignejo svoje emocije v stanje ravnovesja…
Učitelj Sheng Zhen Gong-a Bogdan Bajc.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Brezplačna vadba bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu
upokojencev Idrija.
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si

3.4.2019 ob 17.30 - 18.30h

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja izvajamo:
VARNA VADBA ZA NOSEČNICE
Telesna vadba je koristna, zlasti blaga telesna vadba v nosečnosti, ki je
lahko še posebej dobrodejna za zagotavljanje dobre telesne
pripravljenosti. V obdobjih nosečniške utrujenosti vam lahko telesna
vadba dejansko zagotovi več energije, moči in zagona za spopadanje z
utrujenostjo.
Vadba je namenjena vsem zdravim nosečnicam. Vabimo vse bodoče
mamice, da se nam pridružite vsako sredo, ko bosta z vami diplomirana
fizioterapevtka ter diplomirana kineziologinja.
Vadba je brezplačna.
Vadba poteka v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu
upokojencev Idrija.

8.4.2019 ob 18 – 19h

Obvezne prijave sprejemamo na CKZ 05-3734-222, na e-pošto: ckz@zdidrija.si ali osebno v ginekološki ambulanti.
SKUPINSKO TAPKANJE
Vam je tapkanje všeč, pa se ne morete spraviti k tapkanju? Ne veste
točno, kaj bi sploh tapkali…? Vam je v skupini lažje?
Na skupinskih tapkanjih bomo tapkali skupaj. Tapkali bomo na tisto, kar
nas trenutno najbolj obremenjuje, na predlagane teme.
Metoda EFT je preprost način, kako si v stresnih, čustvenih situacijah
pomagate sami. Spada med tako imenovane meridianske energijske
tehnike. S tapkanjem po določenih akupresurnih točkah telesu
omogočite, da poišče in odpravi vzrok težave, ki se skriva v vašem
nezavednem. Postane pa lahko tudi vaše močno orodje za pozitivne in
trajne osebnostne spremembe.
Skupinska tapkanja so namenjena vsem, ki bi želeli tapkati in so
brezplačna.
Za vse ki niste še slišali za EFT in še nikoli niste tapkali, bo kratek uvod
v EFT ob 17.30. S sabo prinesite flaško z vodo!

Skupinska tapkanja vodi Mojca L.Portir (EFT izvajalka 2.stopnje po
AAMET)

Obvezne prijave na GSM 041 430 581 (Nina Trček)
ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si

9.4.2019 ob 19 – 20h

JOGA
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi.
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila.
Skupina je polna!

10.4.2019 ob 16.30-17.30h

URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo ob
16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta,
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem
vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev
Idrije.

11.4.2019 ob 17 – 18h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
ŽIVETI AKTIVNO ŽIVLJENJE Z DEMENCO
Tudi osebe obolele za demenco lahko ob ustreznih aktivnostih – redna
telesna aktivnost, prostočasne dejavnosti, druženja, možganski
treningi – dlje časa ostanejo dejavni in samostojni ter imajo
kakovostno in dostojno življenje.
Vljudno vabljeni na že tretje predavanje v sklopu izobraževanj Demenci
prijazne točke Doma upokojencev Idrije, ki ga pripravljamo skupaj s
Spominčico Slovenije.
Predava Elizabeta Štrubelj, višja delovna terapevtka.
Predavanje je brezplačno in bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega
centra Idrija, DU Idrija.

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

12.4.2019 ob 18 – 21h

SLIKARSKI ŽUR
Bi se radi preizkusili v slikanju pa nimate znanja, talenta in ste
prepričani, da ne znate slikati?
Potem je to delavnica za vas. Ne bomo se spuščali v podrobnosti, a kljub
temu se boste spoznali z nekaterimi slikarskimi zakonitostmi in dokazali
vam bomo, da tudi vi - popolni antitalent za slikanje- lahko ustvarite
čudovito slikarsko delo. Predvsem pa se bomo zabavali in sproščali ob
slikarskem platnu.
Vabljeni!
Slikarsko delavnico vodi Nina Trček, prof.likovne umetnosti
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v DU Idrija.
Prispevek na udeleženca znaša 15 eur in vključuje ves slikarski material.

16.4.2019 ob 19 – 20h

Obvezne prijave zbiramo do 11.4.2019 na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
JOGA
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi.
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila.
Skupina je polna!

16.4.2019 ob 18 – 19h

Predavanje
PREVENTIVA IN DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POJAV INKONTINENCE
Inkontinenca je težava, ki prizadene veliko ljudi, ne glede na starost, saj
že vsaka četrta ženska nad 35 letom doživi eno od oblik uhajanja urina
in že vsak četrti moški nad 40 letom se sooča z uhajanjem urina po
kapljicah. Zato je to stvar, ki se tiče vseh nas in ne samo starejših ljudi
in je izredno pomembno, da o teh stvareh govorimo in iščemo prave
rešitve.
Veliko naredimo zase že s spremembo življenjskega sloga oziroma, da
ohranjamo zdrav življenjski slog.
Če že imamo težave z uhajanjem urina in uporabljamo izdelke za
inkontinenco, vseeno čim dalj vzdržujmo kontinenco in samostojnost .
Predava Blanka Kacin, medicinska sestra in strokovna sodelavka za
inkontinenco, Simps'S
Vljudno vabljeni na brezplačno predavanje, ki bo potekalo v prostoru
Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija.
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

17.4.2019 ob 16.30-17.30h

URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo ob
16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta,
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem
vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev
Idrije.

18.4.2019 ob 18 - 20h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
Delavnica IZDELAVA VELIKONOČNEGA GNEZDA
V kolikor nimate ideje, Velika noč pa je tik pred vrati, potem ste lepo
vabljeni na delavnico, kjer bomo z Ivom Uršičem, floristom ter
cvetličarjem, ustvarili unikaten namizni aranžma, katerega boste
lahko v velikonočnem času dopolnili s pisanicami ali pa bo še dalj časa
lep pomladni ornament na vaši mizi.
Na delavnico s sabo prinesite vrtnarske škarje ter srednje veliko plitko
posodo na kateri bomo gradili aranžma.
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 20 eur in vključuje ves
ustvarjalni material.

23.4.2019 ob 19 – 20h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
JOGA
Joga po sistemu JVVŽ (joga v vsakdanjem življenju) je pri posamezniku,ki
ima gibalne težave,zelo učinkovit sistem,saj celostno obravnava nastalo
situacijo. Vaje izboljšujejo počutje, tehnike sproščanja pa duhovno
sprostijo. Lažje se soočamo z vsakodnevnim stresom,posledično se lažje
soočimo z poklicnimi in družinskimi dolžnostmi.
Na vadbi imejte armafleks in bodite oblečeni v udobna oblačila.
Skupina je polna!

23.4.2019 ob 17.30 – 19h

ANGELSKA MEDITACIJA
Pozdravljene angelske dušice,
tokrat bomo v našo družbo povabile nadangela Rafaela, vrhovnega
poveljnika angelov zdravja. Skupaj z angelsko terapevtko Nino Sterle
bomo kanalizirali zdravilne angelske energije. Ko pomislimo na zdravje,
najprej pomislimo na naše fizično zdravje. Resnica pa je veliko globlja in
širša. Rafael pomaga vnašati zdravje v naša življenja na vseh nivojih.
Zato, da smo notranje mirni in uspešni na svoji poti, potrebujemo poleg
fizičnega, tudi mentalno, duševno in energetsko zdravje. Rafael bo
najprej pokazal na katerem področju imate vi trenutno največji izziv,
potem pa bo s svojo zdravilno energijo podprl zdravljenje na način, ki je
v vaše najvišje dobro. Vsekakor bo meditacija ugodno vplivala na naše
zdravje in počutje. Nabrale si bomo novih moči za naprej, naša aura pa
bo zažarela v svetlobi.
Ne pozabite na ležalko, dekico in kaj mehkega za pod glavo.
Cena na udeleženca meditacije je 15 eur.
Meditacija bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev
Idrija.

24.4.2019 ob 16.30-17.30h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsako sredo ob
16.30 uri. Pridruži se nam lahko vsakdo, tudi tisti brez pevskega talenta,
saj je glavni namen druženje ob pesmi, besedi, kitari in ob pravem
vzdušju nas znajo zasrbeti tudi pete.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Prepevamo in družimo se v prostoru Fizioterapije V Domu upokojencev
Idrije.
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

30.4.2019 ob 18 – 21h

MALA ŠOLA VEDEŽEVANJA
Želite vedeti kaj vam prinaša usoda? Kaj se bo dogajalo s službo, v
partnerstvu, v financah…? Na takšna in podobna vprašanja si boste
lahko odgovorili že sami na tej delavnici, kjer se bomo naučili:
-pomen in moč vsake karte
-kako brati preteklost, sedanjost in prihodnost
-pomen kart na različnih področjih življenja
-kako pogledamo v prihodnost naslednjih 24 mesecev
- tehnike polaganja kart
- kako iz kart prebrati napoved zase in za druge
-etika vedeževanja
Program je razdeljen na dva dela. Prijave so obvezne, da lahko
zagotovimo material, učno skripto, karte in potrdilo v obliki certifikata o
udeležbi na »Malo šolo vedeževanja iz ciganskih kart«. Ciganske karte in
skripta so obvezne in so že vključene v ceno.
Delavnica samohipnoze bo potekala v prostoru fizioterapije v DU Idrija.
Prispevek na udeleženca delavnice znaša 30 eur za dve srečanji.
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na
GSM: 041 430 581 ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
SREČNI OTROCI-SREČNI STARŠI.
Da učenje ne postane mučenje.

Po dogovoru

Brezplačna učno-pedagoška pomoč otrokom.
Uspeh zagotovljen.
Pedagoško pomoč nudi Amir Ćoralić. Termin po
dogovoru.
Kontakt: 041 429 439
BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE ZA STAREJŠE
Dedovanje, pogodbe o prenosu lastništva in podobno.

Po dogovoru

Svetovanje izvajajo Nataša Luša, Julijana Mlakar ter Sebastjan
Kerčmar.
IDRIJA

Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581
(Nina Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si

NAPOVEDNIK
BEBIONIKA – VADBA ZA DOJENČKE
V aprilu nadaljujemo z vadbami ob zadostnem številu prijav. Vadba je namenjena vsem mamicam
ali očkom z dojenčki, kjer se boste spoznali z osnovami rokovanja, dvig in odlaganje dojenčka,
obračanje na trebušček in hrbet, ogrevalne vaje.
Vadba poteka 60 min, zajema 4 obiske po 60 EUR.

Anastasia Preložnik je z vodenjem začela po rojstvu hčerke leta 2006. Vadbo za dojenčke je v teh
letih obiskalo že veliko število mamic, ki so po vadbi opazile ogromen napredek v motoriki in
splošnem razvoju otroka. Anastasia se je za to vrste vadbe izobraževala v Moskvi, že vrsto let pa kot
učitelj kundalini joge vodi tudi jogo za nosečnice, poporodno jogo in je prvi v Sloveniji certificiran
inštruktor Baby Yoge.
Razen vadbe za dojenčke ponuja tudi svetovanja in predavanja na temo zgodnjega razvoja otroka.

Vadba za dojenčke BEBIONIKA
Otrok ima že od rojstva naprej potrebo po gibanju, ki mu ga moramo starši omogočiti, ravno tako, kot
tudi potrebo po hrani, higieni ali komunikaciji.
Vaje, ki jih izvajamo na vadbi, dajo otrokom, ob raznovrstnih gibalnih izkušnjah, tudi več drugih
pozitivnih učinkov:
poglabljajo dihanje in izboljšajo prekrvavitev vseh tkiv telesa
izboljšajo prebavo
uravnotežijo mišični tonus
spodbujajo gibalni razvoj otroka.
vzbudijo ogromno dražljajev živčnemu sistemu, s čimer močno
spodbujajo razvoj otroka
izboljšajo komunikacijo med starši in otroci, saj komunikacija pri
tej starosti poteka preko dotika.
Na vadbo vabljeni z dojenčki od 1. meseca naprej ( NEKOBACAČKI ), v kolikor bo dovolj tudi
KOBACAČKOV ( od nekje 8.meseca naprej) pa bomo uvedli tudi drugo skupino ob udeležbi vsaj 5
mamic.
Vadba bo potekala v prostoru Medgeneracijskega centra ob petkih dopoldan v Domu upokojencev
Idrija.
Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

Brezplačno objavo programa Medgeneracijskega centra nam omogočajo naslednji portali:
www.visit-idrija.si
www.idrija.si
www.cerkno.si
www.duidrija.si
www.kolektor.si
www.hidria.si
www.zalozba-bogataj.si ( Idrijske novice, ABC bilten )
Tekoči program in obvestila o dogodkih in aktivnostih v Medgeneracijskem centru pa najdete tudi na
naši Facebook strani.

https://www.facebook.com/Medgeneracijski-center-Idrija-494182174120952/

Vedno nas lahko kontaktirate, pohvalite, pograjate, predlagate nove vsebine na elektronski
naslov medgeneracijski.center@duidrija.si ali GSM 041 430 581 (Nina Trček), ali pa se nam
pridružite kot prostovoljec, nam predstavite kako vaše znanje, veščino. Vsakega bomo zelo
veseli.

Vabljeni vsi, ki so vam teme, ki smo jih pripravili blizu, ne glede na starost,
sposobnosti in znanje.

Dogodki so namenjeni vsem občanom občin Idrija in Cerkno.

Pomembna obvestila:
Zaradi omejenega števila mest je za udeležbo na aktivnostih potrebna prijava na:
o Nina Trček 041 430 581 ali
o e-pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
Aktivnosti pri katerih ni navedene cene za vadbo/delavnico, potekajo za vse
udeležence brezplačno.
Kjer ni navedeno drugače, aktivnosti navedene v programu potekajo v prostorih
Medgeneracijskega centra, v Domu upokojencev Idrija, Arkova 4, Idrija.
V primeru nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

Vljudno vabljeni.
Skupaj naredimo življenje pestro in zabavno!

IDRIJA

