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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 maju 2019 vabi s sledečim
programom

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

MAJ 2019
1.5.2019 med 9.30 in 10.uro

BUDNICA ZA 1.MAJ
Kot vsako leto bomo tudi letos z velikim veseljem prisluhnili
Godbenemu društvu rudarjev Idrija, ki nas v 1.maj že tradicionalno
popeljejo v veselih in poskočnih ritmih prvomajske budnice. Če jih boste
zamudili na ulicah Idrije pa jih lahko ujamete in jim prisluhnite tudi v
Domu upokojencev Idrija, v obeh enotah doma, kjer jih skupaj z našimi
stanovalci že nestrpno pričakujemo.
Živel 1.maj!

2.5.2019 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.
Obvezne prijave na tel: 041 429 437 ali e-mail:
ustvari.svojo.pot@gmail.com

6.5.2019 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.
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.
Na skupinskem tapkanju načeloma ne razlagam metode EFT ampak samo tapkamo.
Namenjena so vsem, ki bi želeli tapkati. Je pa fino, če metodo
poznate vsaj v osnovah.
(Začetna uvodna delavnica NAUČIMO SE TAPKANJA bo 20. maja
2019 od 18.oo – 20.oo v Štiblcu(DUI)
Skupinska tapkanja so brezplačna.
S sabo prinesite flaško z vodo!
Skupinska tapkanja vodi Mojca L.Portir (EFT izvajalka 2.stopnje po
AAMET/ EFTInternational)

7.5.2019 ob 19 – 20h

Obvezne prijave 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!

8.5.2019 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!

8.5.2019 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

8.5.2019 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!

8.5.2019 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.

8.5.2019 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

8.5.2019 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.

14.5.2019 ob 19 – 20h

Obvezne prijave sprejemamo na CKZ 05-3734-222, na e-pošto: ckz@zdidrija.si ali osebno v ginekološki ambulanti.
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!

15.5.2019 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.
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

15.5.2019 16 – 18h

Teden Rdečega križa: BREZPLAČNE MERITVE KRVNEGA TLAKA IN
SLADKORJA
Slogan letošnjega Tedna Rdečega križa, ki tradicionalno poteka od 8. do
15. maja, se glasi: »Hvala Rdeči križ Slovenije.«
Vljudno vabimo na drugi dogodek, ki ga Rdeči križ Idrija organizira v
Bevkovi knjižnici Cerkno, kjer boste preverili svoj krvni tlak in sladkor
ter se pogovorili s strokovnim zdravstvenim delavcem. Tisti, ki ste
pozabili temeljni postopek oživljanja, ga boste lahko ponovili s pomočjo
uporabe defibrilatorja (AED) naprave.
Pridite torej v Bevkovo knjižnico Cerkno (v primeru lepega vremena
bomo zunaj) med 16- in 18.00 uro.
Ponovimo skupaj veščine in znanje iz nudenja prve pomoči.

17.5.2019 ob 17 – 20h

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.
Obvezne prijave zbiramo do 11.4.2019 na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si

20.5.2019 ob 18 – 20h

ZAČETNA DELAVNICA TAPKANJA
Naučimo se tapkati – Kaj je EFT in kako nam lahko pomaga?
Vas zanima, kaj sploh je EFT oz. TAPKANJE in kako vam lahko
pomaga ob ob neprijetnih občutkih tesnobe, strahu, jeze, žalosti…
Kako pomaga pri bolečini ali npr. ko se spopadate s tremo?
Metoda EFT ( oz. TAPKANJE) 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
Naučili se boste osnov kako začeti in kako sploh tapkati :
osnovni recept tapkanje,
začetna vaja za globino vdiha,
kako se spopasti s telesno bolečino oziroma nelagodjem.
In kaj vam bo prineslo poznavanje in uporaba tapkanja oz. metode
EFT? - predvsem spoznanje, da:
neprijetnim občutkom sami lahko odvzamete moč ali jih
povsem odpravite,
lahko upravljate s svojimi čustvi in stresom,
lahko spremenite negativna prepričanja, ki vas omejujejo,
naenkrat čutite več notranjega miru in ustvarjalne energije,
se lahko sprejemate točno take, kot ste.
Cena delavnice je 20€.
Delavnico bom vodila: Mojca L.Portir (EFT izvajalka 2. stopnje/ AAMETEFTInternational)

21.5.2019 ob 19 – 20h

Obvezne prijave in ostale informacije na:
GSM 041 48 38 70 (Mojca) ali e-pošti: lpmojca@gmail.com
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!

22.5.2019 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.

22.5.2019 ob 16.30-17.30h

Obvezne 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.

24.5.2019 ob 18.30-19.30h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
Potopisno predavanje
TEKMA DONČIČ-DRAGIĆ ali KAKO JE MIAMI ZA EN DAN POSTAL
SLOVENSKI
28.marec 2019 bo vsaj 2000 Slovencem ostal v najlepšem spominu,
toliko in še nekaj več, jih je namreč poletelo preko Atlantika na Florido,
da si v mestu Miami ogleda sedaj že zgodovinsko košarkarsko tekmo,
kjer sta se vsak v svojem klubu med sabo pomerila slovenska NBA
zvezdnika. Kako smo resnično doživljali tekmo, kako so nas doživljali v
Miamiju in kaj vse smo uspeli videti ter doživeti v enem tednu, kolikor je
trajalo moje doživetje čez lužo pa na potopisnem predavanju.
Vabljeni!
Nina Trček
Potopisno predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega
centra v DU Idrija.
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

28.5.2019 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!

28.5.2019 ob 17.30 – 19h

ANGELSKA MEDITACIJA
Pozdravljene angelske dušice,
maj je mesec ljubezni, zato bomo skupaj z angelsko terapevtko Nino
Sterle, v našo družbo povabile nadangela Chamuela, angela ljubezni.
Zdravil bo našo srčno čakro in odpiral vrata najmočnejši sili na svetu, ki
lahko premika gore in dela čudeže. Chamuel nam vedno pomaga na
poti do srečnih/srčnih odnosov in pri uresničenju iskrenih srčnih želja.
Seveda bo vsaki udeleženki tudi prišepnil osebno sporočilo ljubezni. Ne
pozabite na ležalko, dekico in kaj mehkega za pod glavo. Veselimo se
ponovnega druženja z vami.
Cena na udeleženca meditacije je 15 eur.
Meditacija bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev
Idrija.

28.5.2019 ob 18.30-19.30h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
Potopisno predavanje:
ODPRAVA MLADIH MEDICINCEV V KENIJO

Kakšne izkušnje so pridobili bodoči zdravniki in zdravstveni tehnik,
Idrijčan Andraž Jereb v odročnem mestecu Majiwa, kjer so tri
mesece kot prostovoljci oskrbovali in zdravili revne domačine iz
Kenije? Izveste na zanimivem predavanju.
Vljudno vabljeni!
Predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v DU
Idrija, omogoča ga OZ RK Idrija.
Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si

29.5.2019 ob 16 – 19h

Tradicionalni SPREHOD TREH GENERACIJ SKOZI RAKE
Vljudno vabljeni na sedaj že tradicionalni sprehod skozi Rake, ko se
bomo v dobri družbi podali na slikovito pot, in kjer se nam vsako leto
pridruži tudi Geopark Idrija ter nas popeljejo skozi sprehod z vedno
zanimivimi in novimi informacijami, katere poznajo le redki domačini.
Tudi tokrat bi sprehod radi omogočili stanovalcem Doma upokojencev
Idrija na vozičkih, zato bomo veseli vsakega prostovoljca, ki bi bil
pripravljen stanovalce spremiti po tej lepi naravoslovni učni poti. Vse
prostovoljce, ki bi s sabo radi popeljali tudi stanovalce doma prosimo,
da nas pokličete na 041 430 581.
V primeru slabega vremena dogodek odpade.
Zbirno mesto je na parkirišču pri Kamšti .

29.5.2019 ob 16.30-17.30h

Obvezne 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
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
V mesecu maju in juniju si lahko ogledate prekrasne slike idrijske
krajine ter lokalnih znamenitosti. Domačin in umetnik Ludvik
Modrijan se zaveda lepot idrijske vedute zato je mnoge odlično zajel
v svoja slikarska dela, danes pa jih na ogled postavlja tudi v našem
centru. Sprehodite se skozi lepo razstavo.

Vljudno vabljeni!

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

