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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. Vodilni partner je Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPAJ

Večgeneracijski center SKUPAJ predstavlja osrednji prostor zbiranja 
v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma 
širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, 
posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in 
drugih ranljivih skupin. Različne preventivne dejavnosti so namenjene 
socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma prepreče-
vanju izključenosti.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja re-
vščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spod-
bujanjem 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. 
Vodilni partner je Razvojno izobraževalni center Novo mesto.
V obdobju od januarja do avgusta 2017 smo na lokacijah Ljudska uni-
verza Kočevje, Občina Sodražica in Občina Kostel izvedli paleto različ-
nih predavanj in delavnic: svetovalnih, kuharskih, glasbenih, programe 
s področja računalništva in digitalne pismenosti, jezikovne tečaje tujih 
jezikov, bralne skupine, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice za 
osebni razvoj in prosti čas, skupine za samopomoč, učno pomoč ipd., ki 
pripomorejo k dvigu osebnostne rasti, socialni vključenosti, pridobitvi 
socialnih veščin, zaposlitve in osebne motivacije. 
Aktivnosti v sklopu projekta so za udeležence brezplačne.
Delovanje aktivnosti temelji na svobodnem odločanju udeležencev o 
udeležbi. Ti sodelujejo, so aktivni, si izmenjujejo izkušnje in se dejavno 
vključujejo v spreminjanje lokalnega okolja.



Preventivna delavnica z g. Primožem Velikonjo, VGC Kostel

Sprehod po vrtovih z go. Sonjo Grlica VGC Sodražica
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UDELEžbA STAREJšIh ODRASLIh V 
VSEžIVLJENJSKEm UČENJU IN IZObRAžEVANJU

Na odločitev za udeležbo v izobraževanju vpliva več dejavnikov, ki so 
med seboj prepleteni in odvisni tako od posameznika kot tudi od oko-
lja, v katerem živi. Vplivajo tako sociološki dejavniki, ki zajemajo posa-
meznikovo izobraževanje v mladosti, stopnjo dosežene izobrazbe ipd., 
kot socialne vloge, ki jih opredeljujemo glede na delo in prosti čas.

Naše izkušnje kažejo, da se mnogo odraslih v svojem prostem času ne 
glede na izobrazbo izobražuje zaradi interesov, ki so povezani s hobiji, 
in notranjih potreb po znanju ter vedenju. Starejši odrasli, ki so bili v 
celotnem življenjskem ciklu učno dejavni, so sorazmerno dejavni tudi 
v svoji pozni starosti, spremenijo pa se namen, cilj in intenzivnost nji-
hove dejavnosti.

Delež starejših odraslih v izobraževanju narašča, kar je pogojeno z bolj-
šo izobraženostjo zdajšnjih generacij. 

Psihološke ovire za vključitev v izobraževanje kažejo na značilnosti izo-
braževalnih programov in naša ponudba izobraževanja odraslih se vse 

Pogovorni jezik – NEMŠČINA z go. Dragico Gornik, VGC Kočevje 



bolj odziva predvsem na potrebe trga, osebnostne značilnosti in ko-
gnitivne zmožnosti ter motivacijo za izobraževanje. Omenimo naj še 
ekonomski vidik, saj stroški izobraževanja v naših programih udeležen-
cem ne predstavljajo ovire pri udeležbi v izobraževanju, saj so programi 
brezplačni.

Gibalne vaje z go. Evo Gornik, VGC Kočevje

Delavnice za dvig zdravstvene pismenosti – PRIPRAVKI (za domačo uporabo)  
IZ ZDRAVILNIH ZELI z g. Alojzom Vidicem
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InvalIdI

So polnopravni državljani z enakimi pravicami. Tako kot vsi drugi imajo 
pravico do človekovega dostojanstva, enakopravne obravnave, samo-
stojnega življenja in polnega sodelovanja v družbi. Zagotavljanje pravic 
invalidom je glavni cilj dolgoročne strategije EU za njihovo družbeno 
vključenost in boljše možnosti za zaposlovanje, dostopnost storitev in 
samostojno življenje invalidov. Spodbuja se dejavna vključenost in pol-
no sodelovanje invalidov v družbi v skladu s politiko EU o človekovih 
pravicah. Prav tako se spodbuja zagotavljanje zdravja po definiciji, da je 
zdravje stanje telesne, duševne in socialne blaginje na vseh področjih 
človekovega delovanja.

Zmanjšanje ali preventiva padcev v starosti, VGC Kočevje (prostovoljke Sekcije 
Kočevje)



Možnost kakovostnega izobraževanje in vseživljenjskega učenja invali-
dom omogoča polno sodelovanje v družbi in boljšo kakovost življenja. 
Sprejetih je več pobud za invalide na področju izobraževanja, kot so 
programi za vseživljenjsko učenje, ki so postali del stalnega usposablja-
nja.

Invalidom naj bi zagotovili enake možnosti izbire in samostojnosti v 
vsakdanjem življenju, kot jih določa Konvencija o pravicah invalidov. 
Storitve oskrbe in pomoči je treba prilagoditi posebnim potrebam in-
validov. Spodbuja se dostop do cenovno sprejemljivih in kakovostnih 
storitev oskrbe in pomoči invalidom v okviru poenotenih ukrepov o 
socialni zaščiti in vključevanju.

PRIPRAVKI (za domačo uporabo) IZ ZDRAVILNIH ZELI z g. Alojzom Vidicem, VGC 
Kočevje 
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PRIPADNIKI ROmSKE SKUPNOSTI

Na področju občine Kočevje pripadniki romske skupnosti težko prido-
bijo zaposlitev. Stopnja brezposelnih narašča, kar predstavlja problem 
brezposelnosti na ravni celotnega prebivalstva.

Problem zaposlovanja Romov predstavlja tudi stereotipna obravnava 
pripadnikov romske skupnosti, saj ti veljajo za nedelavne, kar nekaj de-
lodajalcev pa ima izkušnjo, da ti ne prihajajo redno na delovno mesto 
ali pa se v podjetju zgodi kakšna kraja. Tovrstni dogodki negativno vpli-
vajo na možnosti zaposlitve pripadnikov romske skupnosti, ki si dejan-
sko želijo opravljati določeno delo. 

Ranljivo skupino med Romi predstavljajo ženske in otroci, ki so še toli-
ko bolj izolirani kot moški predstavniki romske skupnosti. Ti gredo po 
opravkih, v trgovino, večina jih ima vozniško dovoljenje. 

Zdrav življenjski slog v romskem naselju



Manko interakcije v družbi staršev, pripadnikov romske skupnosti, za-
vira zdrav telesni in duševni razvoj otrok, saj se v matični družini pogo-
varjajo večinoma v romščini, otroci že od malega pomagajo doma, pri 
delu z živalmi, pogosto manjkajo v šoli zaradi sezonskih opravil, starši 
jih ne naučijo osnovnih življenjskih vrednot, pa tudi če jih, opazujejo 
svojo okolico v romskem naselju in posledično kopirajo vzorce vedenja 
ostalih članov skupnosti. 

Terensko delo v romskem naselju tako individualno kot skupinsko po-
membno vpliva na motiviranost pripadnikov romske skupnosti k re-
ševanju lastne življenjske situacije kot tudi na izboljšanje življenjskih 
razmer v samem romskem naselju.

Zaradi nizke samopodobe in nepoznavanja institucij ter funkcionalne 
nepismenosti, Romi neradi zapuščajo romsko naselje in se udeležujejo 
različnih dejavnosti izven naselja, saj se zavedajo lastnega neznanja, ki 
se ga sramujejo. Z motivacijskimi delavnicami in učno pomočjo za rom-
ske otroke, terenski delavec vzpodbudi matično družino k sodelovanju 
in spremljanju aktivnosti posameznega otroka ter spodbuja lastno pri-
pravljenost k pridobivanju novih znanj.

S pomočjo neformalnega druženja z družinami v naselju in z izvedbo 
različnih delavnic v okviru Večgeneracijskega centra VGC Skupaj prine-
se izvajalec v matično družino delovne navade, znanje in socialne ve-
ščine, kar posledično privede do pozitivnih sprememb v odnosih med 
družinskimi člani matične družine in med pripadniki romske skupnosti. 

Skupinsko druženje v obliki delavnic, predavanj, bralnih uric za otroke 
in podobno vzpodbudi posameznika in družino h konstruktivnemu re-
ševanju medsebojnih odnosov oziroma k solidarnemu reševanju rom-
skega vprašanja med pripadniki romske skupnosti na lokalni ravni. 

Cilj dela v romski skupnosti je motivirati ljudi k izobraževanju, zaposlo-
vanju in aktivnemu sodelovanju pri reševanju lastne življenjske situacije. 
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Zaradi nizke samopodobe in nepoznavanja institucij ter slabe pisme-
nosti Romi neradi zapuščajo romsko naselje in se udeležujejo različnih 
dejavnosti izven naselja, saj se zavedajo lastnega neznanja, ki se ga 
sramujejo. Vsi potrebujemo občutek sprejetosti, tako v matični družini 
kot v okolju, kjer bivamo, da bi lahko ponotranjili in razvili spretnosti in 
veščine za vsakdanje življenje v naši družbi.

Predavanje za družino v izvedbi g. Matica Munca VGC Kočevje



STARšI

Sodobni svet nenehnega hitenja, pehanja za materialnimi dobrinami, 
odsotnost staršev zaradi službenih obveznosti negativno vplivajo na od-
nose v družini tako med partnerjema kot tudi na odnos do otrok. Zdrav 
partnerski odnos naj bi bil enakovreden, spoštljiv in dovoljeval prostor 
zaupnosti doma. Dom je namreč simbol varnosti, zavetja, kamor se za-
tečemo pred zunanjimi negativnimi vplivi po objem in toplino.

Otroci potrebujejo za zdrav telesni in duševni razvoj varno navezanost 
v odnosu do staršev, kar pomeni, da starša znata zaznavati njegove po-
trebe, mu nudita brezpogojno ljubezen, svobodo in podporo v smislu, 
da razvija lastno identiteto in v prihodnosti tako najde svoj prostor de-
lovanja v družbi, ki ga bo pozitivno vrednotil in sprejel.

Starši, ki ne presežejo vzorcev vedenja lastnih staršev, prenesejo nega-
tivne vzorce vedenja in delovanja na otroka in v medsebojne odnose.

Vzrok za nasilje nad ženskami je potrebno iskati v okviru patristične 
družbe, kjer so vloge po spolu deljene. Moški za razliko od ženske išče 
razloge za svoj neuspeh predvsem zunaj sebe, kar je družbeno pogo-
jeno. Ker v procesu socializacije nima izkušnje, kako ravnati s čustvi, ki 
imajo negativno konotacijo, kot so strah, izražanje čustev, bolečina in 
nenazadnje nemoč, ga ti občutki prestrašijo. In ker je družbeno spreje-
mljivo, da moški za razliko od ženske občutek nemoči izraža agresivno, 
so seveda prve žrtve najbližji, to je partnerka in otroci, kateri živijo skri-
ti za štirimi stenami domače hiše. In ker še vedno prevladuje mnenje, 
da je omenjeno kaznivo dejanje »družinski konflikt«, ga okolica spre-
jema kot takšnega, kar privede do tega, da cela soseščina ve, da nek 
nasilnež pretepa svojo ženo, in ne naredi nič. Temu ponavadi botruje 
tudi strah, da bi nasilnež oškodoval tudi družino tistega, ki je tovrstno 
dejanje prijavil.
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Ženska, ki je preživela nasilje, doživlja nasilje partnerja kot kazen za to, 
ker ni dovolj dobra, »prava žena, gospodinja, mati«. V naši kulturi ve-
lja pregovor, »da za vsakim uspešnim moškim stoji prava ženska«, kar 
pomeni, da je odgovornost za to, kako moški funkcionira v družbi, pre-
ložena na žensko. Tako ženska, ki je preživela nasilje, doživlja strašne 
občutke sramu, ponižanja, strahu in neuspeha pri svojem družbenem 
poslanstvu ženskosti, to je zadovoljevati potrebe moškega in otrok.

Tako mnoge ženske bijejo življenjsko bitko lastne identitete, to je med 
tem, kar ženska je kot sebstvo, in med tem, kar od nje pričakuje patri-
stični sistem. 

V okviru Večgeneracijskega centra Skupaj smo izvedli več delavnic na 
temo odnosov, družine in starševstva. Predavala je ga. Katja Bašič, ga. 
Desa Vanovšek, ob torkih poteka skupina za ženske pod mentorstvom 
ge. Jadranke Glavač, gostili smo psihologa Matica Munca in go. Darinko 
Rozman, Društvo SOS telefon.

Ustvarjalne delavnice v izvedbi ge. Marjane Kranjec VGC Kočevje



OSEbE, KI TVEGAJO SOCIALNO IZKLJUČENOST

Ljudje, ki se soočajo z zasvojenostmi, so večinoma preživeli psihično, 
fizično in spolno nasilje v matični družini. Uporaba nedovoljenih drog 
jim omogoči, da ne zaznavajo sveta okrog sebe, predvsem pa jih va-
ruje pred lastnimi občutki. Psihoaktivne substance jim dajejo občutek 
varnosti, samozadostnosti. Predstavljajo neprebojni zid med uporabni-
kom in družbo, kar mu omogoča preživetje dolgoletne zlorabe v matič-
ni družini, partnerski zvezi, v procesu izgube zaposlitve ipd. Večina jih 
prihaja iz družin, kjer so bili deležni nasilja med staršema ali pa so ga 
izkusili tudi sami, pogosti so tudi simbiotični odnosi z enim od staršev. 
Velikokrat se zgodi, da otrok iz družine, kjer je eden od staršev alkoho-
lik, postane zasvojen z alkoholom tudi sam.

Zasvojenost predvsem stigmatizira ženske. Velikokrat posežejo po 
psihoaktivnih sredstvih  v času odraščanja. Ker same nimajo izkušnje 
uspeha v družbi, saj so z uporabo drog pričele v dobi odraščanja, ko 
posameznik gradi lastno identiteto in sprejme odgovornost za lastno 
življenje, nimajo moči, volje, kar pomeni, da jih že majhen neuspeh 
pahne v ponovno uporabo alkohola, drog, pomirjeval.

Uporabnice ne znajo prevzeti odgovornosti za lastno življenje. Tako 
mnogokrat za lastna dejanja krivijo druge, oziroma lastno nezmožnost 
za izhod iz sveta drog prevalijo na institucije, starše in ostale predstav-
nike družbe, ki naj bi jim le to omogočili. Pri delu z uporabnicami ne-
dovoljenih drog je pomembno pridobiti zaupanje, kar je temelj za to, 
da ženska poskuša opustiti vzorce vedenja in postane pripravljena, da 
ponovno zgradi lastno identiteto.

Izguba zaposlitve, izguba partnerja, smrt zakonca, različne osebne sti-
ske pahnejo posameznika v brezizhodno stanje, ki se velikokrat sprevr-
že v depresivno. Človek postane potrt, ne vidi smisla v lastnem življe-
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nju. V procesu psihosocialne pomoči človek, ki se sooča z depresijo, 
potrebuje pogovor, velikokrat tudi medikamentno zdravljenje. Veliko 
vlogo pri soočanju z depresijo odigra socialna mreža posameznika, ki 
ga opolnomoči in vzpodbuja k opravljanju vsakodnevnih dejavnosti in 
mu služi kot opora k spremembi zaznavanja okolice in sebe. V okviru 
Večgeneracijskega centra Skupaj je v začetku aprila potekala delavnica 
ge. Barbke Špruk, ki nam je v okviru delavnice »Depresija je ozdravlji-
va« predstavila osebno izkušnjo soočanja z depresijo in nam predočila 
lastni proces ozdravitve. V mesecu septembru 2017 imamo predvide-
na srečanja z uporabniki Zavetišča za brezdomce Kočevje, predavanje 
društva Stigma in v mesecu oktobru 2017 predavanje, ki ga bo izvedla 
strokovna delavka metadonske ambulante v Kočevju.

Tečaj ruščine z go. Tatiano Negruta VGC Kočevje



bREZPOSELNE OSEbE

Večgeneracijski center Skupaj omogoča v sklopu različnih delavnic 
medsebojno druženje, pridobitev različnih znanj, spretnosti, vrednot 
za vsakdanje življenje v družbi. Posameznik z vključenostjo pridobi zna-
nje za ravnanje v različnih življenjskih okoliščinah, spozna nove ljudi in 
razvija solidarnost.

Športne, likovne, glasbene delavnice za otroke, bralne urice, družab-
ne igre in podobno  otrokom omogočajo aktivno preživljanje pro-
stega časa, pridobitev socialnih veščin, skupno druženje. Omenjene 
vsebine prispevajo k zdravemu razvoju telesne in duševne celovitosti  
otroka.

Ustvarjalne delavnice za odrasle motivirajo posameznika k lastni krea-
tivnosti. V skupini se izmenjujejo različna znanja med udeleženci, vklju-
čeni tako pridobijo nove izkušnje. V okviru Večgeneracijskega centra 
Skupaj izvajamo različne delavnice za otroke in odrasle. Pri izvedbi de-
lavnic so sodelovali prostovoljci različnih profilov in društva, med njimi 
Center ponovne uporabe. Tudi interesna dejavnost lahko postane po-
klic ali zaposlitev.

Zeliščarske in kmetijske delavnice vzpodbudijo posameznike, da se 
vračajo k naravi, vzgajajo lastno zelenjavo, zeli, sadje in poskrbijo za 
obdelano zemljo ter samooskrbo. Zeliščarstvo je znanje, ki se prenaša 
generacijsko iz roda v rod. Delavnice omogočajo izmenjavo znanja med 
udeleženci, ogled vrtov, delavnici se pridružijo tudi otroci, ki bodo pri-
dobljeno vedenje prenesli v prihodnost.

Namreč vsak od nas ima svojo osebno zgodovino, je identiteta z veliko 
osebnih izkušenj, ki jih lahko podeli in s tem pripomore k skupnosti.

Glede na to, da je projekt Večgeneracijski center Skupaj zaživel v janu-
arju 2017, in da ljudje potrebujejo čas, da ponotranjijo in sprejmejo ne-
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kaj novega, verjamemo, da smo bili pri izvedbi delavnic uspešni. Tako 
na lokaciji občine Kočevje, kot na lokaciji Sodražica in Kostel.

Urice pravljic z go. Romano Novak VGC Kočevje

OSEbE S POSEbNImI POTREbAmI

V okviru Večgeneracijskega centra Skupaj smo izvajali različne dejavno-
sti za osebe s posebnimi potrebami v sodelovanju z Varstveno delov-
nim centrom Želva in Osnovno šolo Ljubo Šercer. Glede na to, da imajo 
otroci nižje sposobnosti na različnih področjih delovanja, so jim bile 
ustvarjalne delavnice, bralne urice, glasbene delavnice približane na 
način, da so jih otroci razumeli in bili aktivni v udeležbi. 

Različne aktivnosti otrokom ponujajo pridobitev socialnih veščin, ra-
zvoj motoričnih spretnosti, gibanje, podporo za vsakdanje življenje in 
širitev strokovne in socialne mreže ljudi.



»Vesela sem, da 
se je tudi naša Občina Kostel 

vključila v projekt Večgeneracijski 
center Skupaj in nam na ta način omogočila 

občasna druženja, na katerih je vedno veselo, 
sproščeno in zanimivo. Na vsaki delavnici

nekaj novega izvemo, se naučimo ali pa dobimo 
potrditev, da delamo prav in pravilno razmišljamo.

Ugotavljam, da so redne obiskovalke delavnic nekatere 
članice Društva kostelskih žena Nežica, saj se je naša članica 
izkazala kot mentorica že na dveh kulinaričnih delavnicah.

Mnenja sem, da je ura pričetka delavnic dokaj neprimerna za
zaposlene krajane in šoloobvezne otroke. Opažam tudi, 
da se moška populacija Kostela ne udeležuje delavnic, z 

izjemo nekaterih. Sprašujem se, kaj je vzrok temu. Ali 
so jim teme delavnic nezanimive ali pa je to samo 

»moška pasivnost«?
Osebno sem z delavnicami in njihovo

izvedbo zadovoljna.«
Vera Cimprič
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»Projekta VGC 
Skupaj

sem se udeležila prvič in sicer 
kot vodja delavnice. Ker veliko 

ustvarjam, me veseli, da lahko nekaj 
znanja in izkušenj prenesem tako 

mlajšim kot starejšim udeležencem. 
Projekt se mi zdi zelo zanimiv, saj je 

sodelovanje  
med generacijami zelo pomembno na 

vsakem koraku. Z veseljem bom še 
sodelovala.«

Marjana Kranjec

»Moje mnenje o
Večgeneracijskem centru

Skupaj je: v času, ki ga živimo
in samo nekam hitimo, je zelo 

pomembno, da nas nekaj ustavi. In 
delavnice v Večgeneracijskem centru 
nam to omogočajo. Poleg tega, da se 
družimo, pridobivamo nova znanja, 

stara  izpopolnjujemo
in se imamo lepo.«

Anita Šakič



»Pod okriljem 
Ljudske Univerze Kočevje 

je dobro zaživelo žensko druženje v 
mavričnem poslanstvu Večgeneracijskega 

centra. V prijazno opremljenem prostor dnevne sobe, 
ki omogoča zaupno okolje že od meseca marca, vsak 

torek v tednu potekajo delavnice za ženske vseh generacij. 
Prizadevanja družbeno prostovoljske delovne ekipe, ki je 

oblikovala strateško vsebino in si zastavljala vprašanje, ali bo 
odzivnost žensk na delavnicah v okviru pričakovanega oziroma 

želenega, so kmalu obrodila pozitivne sadove.
Udeležba žensk na delavnicah je namreč številčno rastla iz  

srečanja v srečanje. Danes je ženska skupina Večgeneracijskega  
centra Kočevje v programski vsebini motivacijskih delavnic stalnica 
in okrepljena na področju družbeno prostovoljske ustvarjalnosti na 

raznolikih vsebinskih področjih lokalne, regijske in medregijske 
ravni. Poseben posluh je namenjen motivacij oz. aktivni 

participaciji žensk v izpostavitvi medsebojne pomoči,
prepoznavanju svojih potreb, pridobivanju dodatnih

veščin oz. znanj za reševanje stisk, s katerimi
se soočajo zavoljo raznolikih življenjskih

okoliščin.«
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»Poudarek temelji 
tudi na krepitvi prepoznavanja 

vloge žensk v širšem družbenem prostoru 
oz. soustvarjanju ter soodvisnosti v okviru 

izmenjave izkušenj skozi raznolikost življenjskih 
popotnic žensk. Posebno vodilo druženja pa imajo 

prisotne vrednote, kot so medsebojno spoštovanje, 
iskrenost in zaupanje. Srečanje žensk v okviru projektnih 
dejavnosti Večgeneracijskega centra na Ljudski univerzi 

Kočevje je za žensko populacijo lahko velik izziv, hkrati pa le-to 
predstavlja dodano vrednost tako na lokalnem kot tudi širšem 

družbenem okolju. Zato srčna zahvala vsem, ki ste zaslužni, 
da smo lahko del vaše ustvarjalne ekipe.« Prostovoljka LU 

VGC Kočevje v družbeno prostovoljskem delu, priprave 
vsebine, vodenje oz. kreiranje motivacijskih delavnic 

Jadranka Glavač, 
trenerka učenja človekovih pravic po 

programu Sveta Evrope



»Veseli 
me, da obstaja 

projekt Večgeneracijski 
center Skupaj, ki mi 

omogoča pridobitev novih 
idej in možnosti pri novi 

zaposlitvi.« 
Marjan Kosanec

»Projekt VGC 
Skupaj nudi 

možnosti, da si ljudje 
v lokalnem okolju in 

širše izmenjamo svoje 
izkušnje.«

Sonja Grlica
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»Še jaz se pri 
svojih letih rada učim in 

imam ogromna ušesa, ko kdo 
kaj razlaga. Smo prijetna družba, 

a smo si tudi različni.«
Motivacijsko napotilo mentorice 

Dragice Gornik je:

»Mislim, da bomo vsak glede na
leta izkušenj in na svoja leta
doprinesli nekaj svojega.«

»Skrivnost 
zdravja je promocija 

zdravega načina življenja in 
ohranjanja zdravega življenjskega 

okolja, ne glede na stanje, v katerem 
smo, in števila let, ki jih štejemo.«

Motivacijsko napotilo mentorja
Alojza Vidica je:

»Bivanje človeka v sožitju  
z naravo.«
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Barve:

Negativ:

pantone 3125 C
RGB: 0, 174, 199
CMYK: 84, 0, 18, 0
web: #0099cc

pantone 7417 C
RGB: 224, 78, 57
CMYK: 1, 83, 85, 0
web: #cc6633

pantone 360 C
RGB: 108, 194, 74
CMYK: 63, 0, 84, 0
web: #66cc33
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