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OBČINA LENART – IZVAJANJE AKTIVNOSTI V
KNJIŽNICI LENART
Datum
17.01.2019

Ura

Partner

Izvajalec

Kontakt

Naslov

10:00-

OZARA

Zmago

031 392 545

Ustvarjamo z Zmagotom

041 532 119

Delavnica naravne

11:0022.01.2019

08.01.2019

14.01.2019

28.01.2019

OZARA

15:00

Matematika in glasba

Mojca

02 480 6114

Brezplačno socialno

Jure

svetovanje
041 755 245

Brezplačna pravna pomoč

031 659 734

Brezplačno psihološko

Razgoršek
DDV MB

Drago
Perger

DDV MB

Drago

svetovanje
031 659 734

Perger
DDV MB

15:00
14:00-

031 659 734

Rober

15:00
14:00-

21.01.2019

DDV MB

15:00
14:00-

Said

kozmetike

Bešlagič

14:30
14:00-

07.012019

DDV MB

15:00
13:00-

Tadeja
Dobaj

13:00
14:00-

17.01.2019

ZPM MB

13:00
10:00-

31.01.2019

Kovač

13:00

Drago

svetovanje
031 659 734

Perger
DDV MB

Drago

Brezplačno psihološko
Brezplačno psihološko
svetovanje

031 659 734

Perger

Brezplačno psihološko
svetovanje

Ustvarjamo z Zmagom
•
•
•

Delavnica oblikovanja kamnov
Delavnica oblikovanja lesenih gumbov in obeskov
Delavnica oblikovanja plavajočih svetilk

Delavnica naravne kozmetike – MAZILA (za odrasle)

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.

Seznanili se bomo z blagodejnimi učinki rastlin za kožo, kako iz njih izdelamo macerate oz. oljne
izvlečke, kakšna je razlika med hladno tehniko izdelovanja mazil in tehniko s segrevanjem.
Posebej se bomo seznanili z uporabo slovenskih rastlin v kozmetiki ter si mazilo tudi izdelali.
Delavnico bo vodila Katra Petre, univ. dipl. biotehnologinja.
Glasbene urice - kitara za začetnike
Na delavnicah se bodo udeleženci seznanili s sestavnimi deli kitare, omenili bomo zgodovino
igranja na kitaro, namen je opismenjevanje in branje kitarskih not ter tablatur z interneta ali
drugih virov, spoznali bomo osnovne fizikalne značilnosti zvoka ter se igrali s kombinatoriko v
glasbi.

Brezplačno socialno svetovanje
•
•
•

Informacije in pomoč pri urejanju institucionalnega varstva
Informacije v zvezi z oprostitvijo oz. do/plačilom storitve institucionalnega varstva
Seznanjanje z možnostjo urejanja dodatka za tujo nego in pomoč

Storitve brezplačnega pravnega svetovanja namenjene ranljivim ciljnim skupinam
•
•
•
•
•

pomoč pri invalidskih postopkih,
pomoč pri pravicah v primerih iz Družinskega zakonika,
osnovne informacije v postopkih dedovanja,
pomoč pri pripravi različnih vlog, ugovorov, dopisov,
informacije s področja delovnega prava,…

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.

Brezplačno psihološko svetovanje
V Domu Danice Vogrinec se izvajajo storitve brezplačnega psihološkega svetovanja vsak
ponedeljek med 14:00 in 15:00 po predhodnem naročilu:
• na telefon: 031 659 734 ali
• e-mail : VGC-STAJERSKA@danica-vogrinec.si
Svetovanje izvaja Drago Perger, univ. dipl. psih.

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.

