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PROGRAM LJUBLJANA VIČ – SLOVENSKA FILANTROPIJA: 

 

Ponedeljek, 04. maj 2020 

- 10.00 – 12.30: praktična delavnica o iskanju namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in najemodajalcev, kje in kako se išče namestitev, idr. 
 

Četrtek, 07. maj 2020 

- 9.00 – 11.00: praktična delavnica o iskanju zaposlitve in izboljšanju zaposlitvenih možnosti (pisanje življenjepisa, motivacijskega pisma, idr.) 
 

Torek, 12. maj 2020 

- 10.00 – 12.00: delavnica in pogovor o krepitvi starševskih kompetenc (pogovor o družinskih odnosih, izzivih pri šolanju na domu, medsebojni odnosi, zmanjševanje 

čustvenih stisk, idr.) 
 

Četrtek, 14. maj 2020 

- 10.00 – 12.00: delavnica za razvijanje jezikovne, socialne in spoznavne možnosti za mlade migrante (Zoom app.) 
 

Torek, 19. maj 2020 

- 10.00 – 12.30: praktična delavnica o iskanju namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in najemodajalcev, kje in kako se išče namestitev, idr. 
 

Četrtek, 21. maj 2020 

- 10.00 – 12.00: delavnica in pogovor o iskanju zaposlitve in izboljšanju zaposlitvenih možnosti za priseljence 
 

Torek, 26. maj 2020 

- 10.00 – 12.30: pogovor o upravljanju vsakodnevnega življenja z različnih vidikov (odnosi, otroci, zaposlitveni status, medosebni odnosi, čustvena stabilnost in skrb zase, 

idr.) 
 

Četrtek, 28. maj 2020 

- 10.00 – 12.00: kuharska delavnica priprave svetovnih jedi (Zoom app.) 
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PROGRAM LOGATEC: 

4.5., 10.00:  Začnimo dan z jogo (Grajski park Vitez) 

5.5., 9.00-12.00:  Svetovanje uporabnikom in pomoč pri urejanju življenjskih stisk 

6.5., 9.00-12.00: Pomoč pri učenju z uporabo spletnih aplikacij Zoom, Skype ali Viber (pomoč nudijo prostovoljci in zaposleni) 

7.5., 9.00:    Srečanje pogovorne skupine 

        18.00:   Spletni latino-mix z Natašo (potrebno se je prijaviti na hisa-logatec@filantropija.org, znotraj FB skupine) 

        19.00:   Spletno EFT – tapkanje (prijave na masa.kanduser@gmail.com) 

8.5., 10.00:  Potopljeni v pravljice (v živo na FB strani HSD Logatec) 

11.5., 10.00: Začnimo dan z jogo (Grajski park Vitez) 

12.5., 9.00:  Krajši pohod s spoznavanjem lokalne kulturne in naravne dediščine 

13.5., 9.00:  Nabiranje smrekovih vršičkov in priprava sirupa 

           9.00-12.00: Pomoč pri učenju z uporabo spletnih aplikacij Zoom, Skype ali Viber (pomoč nudijo prostovoljci in zaposleni) 

14.5., 18.00: Spletni latino-mix z Natašo (potrebno se je prijaviti na hisa-logatec@filantropija.org, znotraj FB skupine) 

           19.00: Spletno EFT – tapkanje (prijave na masa.kanduser@gmail.com) 

18.5., 10.00: Začnimo dan z jogo (Grajski park Vitez) 

19.5., 9.00-12.00: Svetovanje uporabnikom in pomoč pri urejanju življenjskih stisk 

20.5., 9.00-12.00: Pomoč pri učenju z uporabo spletnih aplikacij Zoom, Skype ali Viber (pomoč nudijo prostovoljci in zaposleni) 

           10.00:  Spoznavamo logaške stezice in razglede 

           15.00:  Tečaj kitare 

21.5.   9.00:   Srečanje pogovorne skupine 

           18.00:  Spletni latino-mix z Natašo (potrebno se je prijaviti na hisa-logatec@filantropija.org, znotraj FB skupine) 
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           19.00:  Spletno EFT – tapkanje (prijave na masa.kanduser@gmail.com) 

22.5.  10.00:  Potopljeni v pravljice (v živo na FB strani HSD Logatec) 

          11.00:   Individualna računalniška pomoč za starejše 

25.5., 9.00:    Plesi za dušo z Darjo Bažec (zbirno mesto pred HSD Logatec, nato odidemo na bližnji travnik) 

          10.00:   Začnimo dan z jogo (Grajski park Vitez) 

26.6., 9.00:    Falun Dafa 

27.5., 10.00 – 18.00: Veseli dan prostovoljstva (promocija prostovoljstva po ulicah Logatca) 

            15.00: Tečaj kitare 

28.5. 18.00:   Spletni latino-mix z Natašo (potrebno se je prijaviti na hisa-logatec@filantropija.org, znotraj FB skupine) 

           19.00:   Spletno EFT – tapkanje (prijave na masa.kanduser@gmail.com 

29.5. 10.00:   Potopljeni v pravljice (v živo na FB strani HSD Logatec) 

          11.00:   Individualna računalniška pomoč za starejše (uporaba pametnih telefonov in računalnikov) 

 

Večgeneracijski center Logatec je odprt od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00, v tem času smo osebno, po telefonu in elektronski pošti na voljo za svetovanje in pomoč. 

Učna pomoč poteka poleg dogovorjenih dni tudi po vnaprejšnjem dogovoru s prostovoljci in uporabniki. 

 


