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VEČGENERACIJSKI 
DRUŽINSKI CENTER
Čabranska 9, Cerknica

QI gong vadba
Ponedeljek, od 18.00 do 19.00  
(od 30. 9. dalje)

EFT Tapkanje
Torek, od 19.00 do 20.30  
(od 10. 9. dalje)

Telovadba z Gordano
Petek, od 18.00 do 19.00 (od 6. 9. dalje)

Zbiramo prijave za nove programe 
(po simboličnih cenah, ob vsaj 6 udeležencih,  
jih bomo izvajali v zimsko-spomladanskem  
času 2019–2020)

1. Ustvarjalno recikliram 
delavnice za otroke od 6 do 10 let

2. Kvačkam, šivam in uživam
ročne spretnostni z druženjem  
za mlade od 11. leta dalje

3. Mali tehnoved
konstrukcijske igrače za otroke od 6 do 12 let

4. Robotika in programiranje
delavnice za otroke od 7 do 14 let

5. Začetni tečaj šivanja 
za otroke od 8 do 14 let

6. Začetni tečaj angleškega jezika
za seniorje

7. Tečaj osnovne uporabe računalnika  
in telefona 
za seniorje

8. Nadaljevalni tečaj šivanja 
za odrasle

9. Kvačkam, pletem in vezem
tečaj ročnih spretnosti za odrasle

10. Tečaj patchwork šivanja
za odrasle

11. Slikanje na svilo
za odrasle

12. Mala šola za velike starše
strokovna pomoč staršem pri vzgoji otrok

13. Ustvarjalna kuhalnica
tečaj kuhanja jedi z vseh koncev  
sveta za družine

14. Kamenček ob kamenček
delavnica mozaika za družine

Brezplačne 
redne tedenske 

aktivnosti

Zainteresirani se lahko prijavite na elektronski 
naslov druzinski.center.cerknica@gmail.com 
oziroma seniorji tudi po telefonu 031 727 528.

TOČKA MOČI
Čabranska 9, Cerknica

Igralne urice v angleščini  
za predšolske otroke
Ponedeljek, od 16.30 do 17.30  
(od 23. 9. dalje)

Druženje s seniorji
Torek, od 9.30 do 10.30  
(od 23. 9. dalje)

Nadaljevalni tečaj angleškega jezika
Torek, od 17.00 do 18.30 (od 10. 9. dalje)

Začetna francoščina
Sreda, od 16.30 do 17.30 (od 2. 10. dalje)

Druženje s priseljenci in učenje 
slovenščine
Sreda, od 9.00 do 12.00 (od 11. 9. dalje)

Rožnate urice – druženje  
oseb z izkušnjo raka
Vsak zadnji petek v mesecu, ob 19.00
 

Beremo s tačkami –  
pomoč otrokom pri  
branju s pomočjo  
terapevtskih psov
Vsak drugi petek v mesecu,  
od 16.00 do 17.00

Facebooku 
Večgeneracijski družinski center Cerknica

Spletni strani 
www.zavod-samostojen.si

Prijavite se na novice  
druzinski.center.cerknica@gmail.com 

Vse informacije najdete tudi na TV Oron, oglasnih 
panojih pri tržnici, občini in v knjižnici.

Našim 
brezplačnim 
enkratnim 
dogodkom 
(predavanja, 
predstavitve,
promocije) 

lahko sledite 
na:

Simbolična cena 
(do 20 €/mesec) 
ali prostovoljni 

prispevki za 
izvajalce 
(do 5 €)
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