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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 septembru 2017 vabi s sledečim
programom

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

SEPTEMBER 2017
1.9.2017 ob 16 – 19h

SREČANJE STARODOBNIKOV NA MAROFU
Ponovno bomo lahko občudovali stare avtomobile, ki se bodo pripeljali
od blizu in daleč na parkirišče pred Dom upokojencev Marof. Skupaj
bomo poiskali najstarejše vozilo na srečanju ter nagradili najstarejšega
ter najmlajšega voznika starodobnika. Pridružite se nam tudi vi in
preživite z nami lepo popoldne!
V primeru slabega vremena dogodek odpade!

4.9.2017 ob 10 – 11h

V septembru zopet začenjamo z VADBO ZA ODRASLE –
SENIORJE/SENIORKE (leta niso omejitev)
Telovadba za starejše je nizko intenzivna skupinska vadba , od 6-10
max. oseb, ki vsakemu posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti
na lastne sposobnosti.
Vadba je primerna tudi za ljudi s poškodbami in omejitvami. Vsak
vadeči se individualno posvetuje s trenerjem o intenzivnosti, načinu,ter
morebitnimi omejitvami.
Vadba je sestavljena iz ogrevalnega dela, aerobnega dela, vaj za
krepitev mišic, raztezanja in sproščanja.
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.
Poleg fizičnih koristi se vam s pomočjo vadbe izboljša počutje,
postanete bolj umirjeni, na ta način pa si zagotovite bolj kakovostno
življenje z manj zdravstvenih težav.
Vadbi se lahko pridružite kadarkoli. V primeru večjega števila
prijavljenih, bomo sestavili dve skupini.
Kdaj: vsak ponedeljek in četrtek dopoldan ob 10.uri
Kje: v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu upokojencev Idrija
Cena: priporočen prostovoljni mesečni prispevek 30€
Vadbo vodi Zumra Ćoralić, licencirana osebna fitnes AFP trenerka, Nlp
Mojster Praktik in Nlp Coach

Obvezne prijave zbiramo na GSM 041 429 437 (Zumra) ali e -pošto:
ustvari.svojo.pot@gmail.com

4.9.2017 ob 19 – 20h

FIT EKSPLOZIV S STELO
Želiš transformirati svoje telo? Potem je vadba FIT EKSPLOZIV prava
zate. Vadba FIT EKSPLOZIV je skupinska visoko intenzivna vodena vadba
ob glasbi, ki se osredotoča na tri pomembne elemente – moč, hitrost in
koordinacijo, zato vam ob rednih treningih postreže z vidnimi
spremembami na vašem telesu.
Vadba FIT EKSPLOZIV je sestavljena iz štirih stopenj treninga –
ogrevanja, koreografije na stepu, intervalnega treninga ter raztega.
Zaradi pestrega izbora vaj vam vadba FIT EKSPLOZIV v nekaj mesecih
omogoči vidno izboljšano kondicijsko sposobnost in moč vašega telesa.
Vadba traja 55 min, izvaja se ob glasbi, zasnovana na način, da vadeči
lahko dela po svojih zmožnostih, pod inštruktorjevo spodbudo ter
usmeritvijo v pravilno izvedbo treninga.
Z vadbo FIT EKSPLOZIV pričnemo v mesecu SEPTEMBRU!
☺ZATO SI HITRO REZERVIRAJ SVOJ STEP NA VADBI ☺
Število mest je omejeno glede na število stepov!
Cena za mesečno karto (obisk 2x tedensko PONEDELJEK in SREDA od
19:00 do 20:00 ) = 38,00 € Polno!
Cena za mesečno karto (obisk 1x tedensko je možen samo ob TORKIH
od 19:00 do 20:00 ) = 22,00 € Še možne prijave!
Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 040 597 390
ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com

4.9.2017 ob 20 – 21h

Obiščite teden brezplačne vadbe ( 4.9. ter 6.9. )
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.
Število prijav bo omejeno. Glede na pretekle izkušnje in veliko število
prijav, vas prosimo, da se odločite za termin, ki ga boste obiskovale,
da lahko zagotovimo dovolj prostih mest za čim več kandidatk.
Vadnino se plačuje mesečno in se v izjemnih primerih prenaša naprej
v naslednji mesec.
Za člane Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Ljubljana, Društvo članu subvencionira mesečno karto v višini 5 EUR.
Članstvo se izkazuje s člansko izkaznico – na članstvo opozorite
vaditeljico.
Sprejemamo nove prijave!

5.9.2017 ob 16.30 - 17.30h

Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 031 246 481
ali e -pošto: alcangie@gmail.com
URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek 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

5.9.2017 ob 19 – 20h

Nova vadba
FIT MIX S STELO
Če sodite med ljudi, ki dnevno po več ur presedijo za računalnikom,
potem je vadba FIT MIX natanko za vas. Vadba FIT MIX temelji na
razgibavanju hrbtenice ter obenem uspešno pomaga pri manjšanju
bolečin v križu in vratu. Vadba FIT MIX je nizko intenzivna vadba, ki je
sestavljena iz posameznih sklopov vaj za krepitev mišic trupa, hrbta in
vratu. Traja 55 min, izvaja se ob glasbi, s pomočjo rekvizitov ter lastne
teže telesa.
Cena za mesečno karto (obisk 2x tedensko TOREK in ČETRTEK od 20:00
do 21:00) = 38,00 € Še možne prijave!

7.9.2017 ob 10 – 11h
9.9.2017 ura po dogovoru

Število mest je omejeno, obvezne prijave zbiramo na GSM 040 597 390
ali e-pošto: stella.aerobika@gmail.com
VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE
REFLEKSNO CONSKA MASAŽA STOPAL ali OBRAZA ZA STAREJŠE
Dotikanje akupunkturnih točk in masaža refleksnih con obraza in stopal
delujeta na celoten organizem človeka. Izboljšata krvni obtok,
stimulirano živčevje in energijske poti (meridiani) pa uravnovesijo svoje
delovanje. Najbolj nenadne in izrazite spremembe so psihofizična
umiritev ter izboljšan ten kože obraza in lahkotnejša stopala.
Refleksno consko masažo se izvaja v okviru prostovoljstva v
Medgeneracijskem centru, zato je za upokojene občane masaža
brezplačna.

9.9.2017 ob 15 - 22h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN
Da imamo tudi doma kar nekaj odličnih kraft pivovarjev, se boste
lahko prepričali in tudi preizkusili piva na zanimivem in zabavnem
dogodku, ki bo potekal v parku Mejca.
Mladinski center Idrija v sodelovanju z Zavodom PrevHub tudi letos
organizira Karavano domačih pivovarn v Idriji. Na dogodku se bo
prestavilo 7 slovenskih kraft pivovarn, poskrbljeno bo tudi za hrano in
zabavni program. Vabljeni!
Info: 051 231 049 (Maša )
Vstop je prost.
V kolikor pa bi tudi sami radi osvojili veščine varjenja domačega piva pa
nam to sporočite na GSM: 041 430 581 ali e-pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si , saj v kratkem načrtujemo tudi tečaj
oz. delavnico varjenja piva.

11.9.2017 ob 10 – 11h
12.9.2017 ob 16.30-17.30h

VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE
URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek 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.

12.9.2019 ob 17 – 19h

Prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina Trček) ali e -pošto:
medgeneracijski.center@duidrija.si
RISANJE MANDAL
Z risanjem mandale se v človeku ustvari globok mir, sproščenost,
povezanost, zbranost, harmonijo in izpolnitev. Preveva nas občutek
živosti, radosti in pomirjenosti s samim seboj. Zato pravijo mandali tudi
»zdravilni krog« in »krog svetlobe«. Globok simboličen pomen mandale
in raznolikost vzorcev omogoča duši, da se sprosti od naporov.
Zakaj se ne bi sprostili tudi vi in skupaj z nami v prijetni družbi ob risanju
mandal preživeli kako urico ali dve?
Delavnico vodi Romana Močnik.
Delavnica bo potekala v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija.
Prispevek na udeleženca delavnice je 10 eur.

12.9.2017 ob 19 – 20h

14.9.2017 ob 10 – 11h

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.
VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE

14.9.2017 ob 18 – 19.30h

KROŽEK KVAČKANJA
Vsi, ki bi se radi preizkusili v znanju kvačkanja ter prepletanju takšnih
in drugačnih niti, klepetu, druženju in ustvarjanju, potem ne čakajte,
da se niti prepletejo v pajčevino, raje se nam hitro pridružite.
Krožek kvačkanja je primeren tako za začetnike kot za udeležence, ki
imajo že osvojene osnove kvačkanja. Stopnjam in težavnosti se bo
izvajalka krožka sproti prilagajala. Krožek bo potekal skozi celo leto,
lahko se pridružite kadarkoli po predhodni najavi.
Vodi Anita Česnik Mažgon.
Krožek bo potekal v prostoru Štiblc v Domu upokojencev Idrija.
Mesečni prispevek boste dogovorili z izvajalko krožka.

18.9.2017 ob 10 – 11h
18.9.2017 ob 17 – 18h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE
POTOPISNO PREDAVANJE EL CAMINO DE SANTIAGO
Jakobova pot ali El Camino de Santiago je skupno ime za več romarskih
poti, ki so vodile do svetišča svetega Jakoba v Composteli
(Santiago pomeni sveti Jakob). Cerkev se nahaja v Galiciji na
severozahodu Španije in je bila poleg Rima in Jeruzalema največje
krščansko romarsko svetišče. Na več kot 800 km dolgo pot se je podala
tudi gospa Majda, ki nam bo svoje potovanje in doživljanje te res
izjemno zahtevne poti, v sliki in besedi prikazala tudi v tokratnem
potopisnem predavanju. Vabljeni!
Predavanje bo potekalo v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu
upokojencev Idrija.
Predavanje je brezplačno.

19.9.2017 ob 16.30-17.30h

URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek 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

19.9.2017 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.

21.9.2017 ob 10 – 11h

VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE

21.9.2017 ob 18.30 - 19.30h

GONG ZVOČNA KOPEL
ZVOČNA GONG KOPEL je meditacijsko sprostitvena tehnika, ki pomaga
pri umirjanju uma in sproščanju stresa iz telesa. Poleg gonga se
uporabljajo tudi drugi inštrumenti in sicer glas, tibetanska pojoča
posoda, kristalna kvarčna skleda, šruti, didgeredoo, tingša, boben,
ropotuljica, vetrni zvonovi .
IZVAJANJE:
Na zvočno kopel po navadi prinesemo podlogo za ležanje, deko ali
spalno vrečo, kaj za pod glavo ter vodo. Običajno ležimo, sicer pa je
najbolj pomembno, da se namestimo v sebi najbolj udoben položaj.
Izvajata:
Karlo Vizek in Urban Brenčič
Zaželeni prostovoljni prispevki.
Gong zvočna kopel se bo izvajala v Medgeneracijskem prostoru v Domu
upokojencev Idrija.

25.9.2017 ob 10 – 11h
25.9.2017 ob 17.30 – 19h

Število mest je omejeno, prijave zbiramo na GSM 041 430 581 (Nina
Trček) ali e -pošto: medgeneracijski.center@duidrija.si
VADBA ZA SENIORJE/SENIORKE
ANGELSKA MEDITACIJA
Pozdravljene angelske dušice,
po dolgem poletju, ki je hitro minilo, se bomo 25.9. ponovno zbrale v
najboljši družbi angelskih vibracij in angelske terapevtke Nine Sterle. Z
nami bodo angeli zdravilci, z nadangelom Rafaelom na čelu, zato, da
pogledamo kaj se je čez poletje nabralo za predelati in kakšne so naše
smernice za jesen. Kot vedno, ne pozabite na ležalko, kaj mehkega za
pod glavo in dekico. Veselimo se druženja!
Cena na udeleženca meditacije je 15 eur.
Meditacija bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev
Idrija.

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

26.9.2017 ob 16.30-17.30h

URICA ZA LJUDSKO PESEM
Vodi gospa Majda Lužnik.
Na druženju ob lepi ljudski pesmi se bomo srečevali vsak torek 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

26.9.2017 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.

27.9.2017 ob 17 – 18h

POGOVOR OZIROMA REFLEKSIJA O ODZIVIH SLOVENIJE NA T.I.
BEGUNSKO KRIZO V EVROPI
Mirovni inštitut, ki je lani praznoval 25.obletnico obstoja, je bil
ustanovljen v obdobju, ko so bila aktualna vprašanja miru, vojne in
kmalu tudi oskrbe beguncev iz držav nekdanje Jugoslavije. Sedaj, 25 let
kasneje, so ta vprašanja v našem okolju zopet (ali še vedno) aktualna.
Prizadevajo si razbijati stereotipe o beguncih in migrantih, aktivno
zagovarjati pravice beguncev in migrantov pred slovenskimi oblastmi,
ter izboljšati ozaveščenost in znanje splošne javnosti o vzrokih in
razlogih za trenutno begunsko situacijo. Sodelavci redno sodelujejo in
delijo pomembne informacije z novinarji, saj si želijo manj
populističnega in senzacionalističnega ter bolj analitičnega medijskega
poročanja. Ravno mediji namreč pomembno vplivajo na mnenje splošne
javnosti. Od septembra 2015, ko je čez Slovenijo prehajalo večje število
beguncev in migrantov, spremljajo pravne in druge postopke,konkretno
situacijo na terenu (prisotni so bili v različnih begunskih centrih),
pripravljajo poročila, apele ter priporočila oblastem za izboljšave in
organizirajo javne dogodke.
Pridružite se nam na zanimivi diskusiji, saj bomo imeli možnost tudi iz
prve roke spoznati vse naštete probleme, z nami bo begunska družina
iz Sirije ter samski prosilci za azil oziroma begunci, ki živijo v Sloveniji.
Predavanje je brezplačno.

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

27.9.2017 ob 18 – 19.30h

Pričenjamo z novo sezono vadbe
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.

28.9.2017 ob 10 – 11h

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

29.9.2017 ob 10 - 11h

Vrača se tudi
VADBA ZA DOJENČKE BEBIONIKA
Vadba je namenjeno 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 55 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.
www.bebionika.si

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 4 mamic.
Vadba bo potekala v prostoru Medgeneracijskega centra v Domu
upokojencev Idrija.

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

30.9.2017 ob 8.30 – 9.30h

Novo v Medgeneracijskem centru
VADBA ZA NOSEČNICE
Vse bodoče mamice vljudno vabljene na brezplačno predstavitveno
vadbo za nosečnice. Z redno vadbo bomo pričeli v mesecu oktobru ob
zadostnem številu prijav.
Zmerna telesna dejavnost naj bi bila običajen del vsakdanjika nosečnice,
ki nima zdravstvenih problemov oz. zapletov v zvezi z nosečnostjo.
Priprava na zanositev ali nastop nosečnosti je lahko razlog, da se ženska
odloči za izboljšanje svojega življenjskega sloga in se ponovno sreča z
vsakodnevno telesno dejavnostjo, npr. sprehodom v naravo in
osnovnimi vajami za razvoj moči in gibljivosti. Že sicer športno aktivna
ženska pa svojo izbrano vadbo običajno obdrži in jo le prilagaja
obdobjem nosečnosti.
Posluževale se bomo nizko intenzivne aerobne vadbe v kombinaciji s
pilatesom in jogo. Poleg vzdrževanja splošne telesne pripravljenosti bo
poudarek na dihalnih in sprostitvenih tehnikah, krepitvi rok, vajah za
stabilnost hrbtenice in medenice, vajah za mišice medeničnega dna ter
zavedanju pravilne telesne drže. Učile se bomo upoštevati svoj lasten
občutek za sporočila telesa in ploda. Razlika od običajne vadbe je
predvsem v nekoliko manjši intenzivnosti in poskočnosti, manj je
dolgotrajno zadržanih položajev na hrbtu in ni intenzivnih raztegov.
Potrebščine: nedrseča vadbena podloga.
Vadbo bo vodila Špela Šemrl, učiteljica joge, vaditeljica pilatesa, tečaj
varne vadbe v nosečnosti pri Sekciji fizioterapevtov za zdravje žensk
Vadba bo potekala v prostoru Fizioterapije v Domu upokojencev Idrija.

Po dogovoru

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.

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
Dogodki in aktivnosti, ki jih načrtujemo v mesecu oktobru;

- TEČAJI ITALIJANSKEGA, ANGLEŠKEGA ALI FRANCOSKEGA JEZIKA,
pričetek v oktobru, točni termini bodo znani v septembru glede na
zanimanje. Za prijavo in info pokličite 041 430 581 (Nina Trček)

- POTUJOČA RAZSTAVA O ŽIVLJENJU IN DELU LOJZETA SLAKA ; MOJE
PLOŠČE SO MOJE KNJIGE
Potujoča razstava se bo za dan ali dva ustavila tudi v našem
Medgeneracijskem centru. Ne zamudite zanimive razstave o velikanu
narodno-zabavne glasbe. Več informacij pa v oktobrskem napovedniku.

Brezplačno objavo programa Medgeneracijskega centra nam omogočajo naslednji portali:
• www.mojaleta.si
• www.visit-idrija.si
• www.idrija.si
• www.cerkno.si
• www.idrija.ws
• 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

