
V sklopu V sklopu Javnega razpisa za programe sploJavnega razpisa za programe sploššnega neformalnega izobranega neformalnega izobražževanja za evanja za 
odrasleodrasle bomo v oktobru skupaj z ekipo POMAGAJMO (sebi in drugim) pribomo v oktobru skupaj z ekipo POMAGAJMO (sebi in drugim) priččeli seli s
5050--urnim urnim brezplabrezplaččnimnim programom za odrasle z naslovom programom za odrasle z naslovom SKUPAJ ZA BOLJSKUPAJ ZA BOLJŠŠI JUTRI.I JUTRI.

Vsebina izobraVsebina izobražževanja:evanja: ob prijetnem druob prijetnem družženju udeleenju udeležžencev za encev za ““domadomaččo uporaboo uporabo””
se bomo use bomo uččili in spodbujali k samozaili in spodbujali k samozaššččitnemu in preventivnemu vedenju doma, itnemu in preventivnemu vedenju doma, 
vv naravi, na delovnem mestu, med prijateljinaravi, na delovnem mestu, med prijatelji……, na podro, na področčju cestnoju cestno--prometne, prometne, 
popožžarne in sploarne in sploššne varnosti.ne varnosti.

Kako pravilno reagirati do prihoda reKako pravilno reagirati do prihoda rešševalnih sluevalnih služžb b čče pride do nezgode, nenadne e pride do nezgode, nenadne 
obolelosti, potresa, poplave, poobolelosti, potresa, poplave, požžara ali druge krizne situacije; udeleara ali druge krizne situacije; udeležžence bomo ence bomo 
naunauččili uporabljati pripomoili uporabljati pripomoččke za pomoke za pomočč; poudarili pomen dobrih medsebojnih ; poudarili pomen dobrih medsebojnih 
odnosov in pomen pomoodnosov in pomen pomočči soi soččloveku, pozabili sevedaloveku, pozabili seveda ne bomo niti na ekologijone bomo niti na ekologijo
in na naravo.in na naravo. Spregovorili pa bomo Spregovorili pa bomo šše o marsie o marsiččem za varnejem za varnejšše in lepe in lepšše e žživljenje.ivljenje.

Z izobraZ izobražževanjem bomo prievanjem bomo priččeli v eli v ččetrtek, 11. oktobra 2012, ob 16.30 uri v etrtek, 11. oktobra 2012, ob 16.30 uri v 
Gasilskem domu, Notranjska cesta 42b, Cerknica. Gasilskem domu, Notranjska cesta 42b, Cerknica. 

Naslednji termini so:Naslednji termini so: 11., 18., 25. oktober;  8., 15., 22., 29. november11., 18., 25. oktober;  8., 15., 22., 29. november
in v decembru:  6., 13., 20. in v decembru:  6., 13., 20. 

Prijave sprejemamo Prijave sprejemamo na Ljudski univerzi Postojna,na Ljudski univerzi Postojna, Ljubljanska 2, tel. (05) 721 12 80 Ljubljanska 2, tel. (05) 721 12 80 
ali na ali na lulu--postojnapostojna@zavod@zavod--znanje.siznanje.si in sicer in sicer do srede, 10.10.2012.do srede, 10.10.2012. Prijazno vabljeni!Prijazno vabljeni!



V sklopu V sklopu Javnega razpisa za programe sploJavnega razpisa za programe sploššnega neformalnega nega neformalnega 
izobraizobražževanja za odrasleevanja za odrasle bomo v mesecu oktobru pribomo v mesecu oktobru priččeli z izvajanjem eli z izvajanjem 
brezplabrezplaččneganega programa za odrasle z naslovom programa za odrasle z naslovom PodjetniPodjetnišštvo na podetvo na podežželju.elju.
IzobraIzobražževanje je namenjeno vsem, ki razmievanje je namenjeno vsem, ki razmiššljate o samozaposlitvi oziroma ljate o samozaposlitvi oziroma 
dodatni zaposlitvi pa bi radi izvedeli vedodatni zaposlitvi pa bi radi izvedeli večč o moo možžnih oblikah in pogojih nih oblikah in pogojih 
registracije dejavnosti, naregistracije dejavnosti, naččrtovanju poslovanja in promocije, davrtovanju poslovanja in promocije, davččnem nem 
vidiku podjetnividiku podjetnišštva. Spoznali boste tudi kako zastaviti podjetnitva. Spoznali boste tudi kako zastaviti podjetnišško idejo,ko idejo,
da bo uresnida bo uresniččljiva, kje je mogoljiva, kje je mogočče dobiti vire za njeno financiranje in katere e dobiti vire za njeno financiranje in katere 
pogoje je potrebno za to izpolnjevati. V okviru izobrapogoje je potrebno za to izpolnjevati. V okviru izobražževanja bodo  evanja bodo  
organizirani tudi ogledi dobrih praks s podroorganizirani tudi ogledi dobrih praks s področčja podjetnija podjetnišštva na podetva na podežželju.elju.

Z izobraZ izobražževanjem bomo prievanjem bomo priččeli v ponedeljek, 1. oktobra 2012, ob 16. urieli v ponedeljek, 1. oktobra 2012, ob 16. uri
v klubskih prostorih Doma upokojencev Cerknica, Videm 1.v klubskih prostorih Doma upokojencev Cerknica, Videm 1.
Naslednji termini sreNaslednji termini sreččanj so:anj so: 8., 11., 15., 18., 22., 25. in 29. oktober.8., 11., 15., 18., 22., 25. in 29. oktober.

Prijave sprejemamo Prijave sprejemamo na Ljudski univerzi Postojna,na Ljudski univerzi Postojna, Ljubljanska cesta 2,Ljubljanska cesta 2,
tel. (05) 721 12 80 ali na tel. (05) 721 12 80 ali na lulu--postojnapostojna@zavod@zavod--znanje.siznanje.si do petka, 28.9.2012do petka, 28.9.2012..

Prijazno vabljeni!Prijazno vabljeni!


