
                                                           
 

Program aktivnosti Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica v mesecu DECEMBRU 2016 

Center bo  od 23.12. 2016 do 09.01.2017 ZAPRT. 

V mesecu decembru bo center odprt od ponedeljka do četrtka od 9h do 14h oziroma v popoldanskem času v skladu s 

potrjenimi programi.  

Predvidene vsebine in termini v decembru so (se bodo lahko še spreminjali, glede na potrebe uporabnikov): 

 

 Ponedeljek Torek Sreda Četrtek 

09:00 Terapije 09.30 – 10:30 
Druženje s seniorji 

Terapije Skupina za brezposelne in 
prejemnike DSP 

10:00 Druženje z 
mamicami in 
dojenčki 

10:30 – 11:00 
Babice z vnučki na 
obisku 

10:00-12:00 
Druženje s priseljenkami 

10:00 – 11:00 
Druženje z dolgotrajno 
bolnimi 

11:00 Terapije Španščina za začetnike  Terapije 

12:00 Terapije Terapije Terapije Terapije 

13:00  Terapije Terapije Terapije Terapije 

     

17:00   17:30 – 18:30 
Izdelovanje novoletnih 
voščilnic ter daril za 
mamice in očke 

 

18:00 Skupina za zdravo 
hujšanje »Hujšaj 
zdravo- jej z glavo« 

18:00 do 19:30 
Skupina staršev otrok s 
težavami v odraščanju 

  

19:00 19:00 do 20:30 
Skupina za 
osebnostno rast 

   

 
Programi iz gornje razpredelnice so brezplačni - razen vsebin, obarvanih v posebnih barvah, kot sledi: 
 
Izdelava novoletnih voščilnic ter daril za mamice in očke: pričetek 06.12, zatem 14. in 21.12. (vodi Sanja Ivić, 3 srečanja, prispevek 
15 Eur/osebo za material). 
 
Igralne urice v angleščini za predšolske otroke v mesecu decembru odpadejo zaradi odsotnosti voditeljice programa. 
 
Španščina za začetnike: pričetek 12.12.2016 ob 11h (vodi Haydee Paulina) 
 
Terapije za posameznike, pare, družine po predhodnem naročilu na tel. 031 727 528. 
 
Ostali dogodki v mesecu decembru: 
 

7.12. ob 17h: Prva pomoč otroku ( v sodelovanju s strokovnjakinjo z Rdečega križa) 
 

16.12. ob 18h: Lutkovna predstava za najmlajše ( v okviru prireditve »Cerknica v prazničnih lučeh«) 

 

Od 14. do 17. 12.: Menjalna tržnica rabljenih otroških igrač v prostorih družinskega centra 
 
V tednu od 12. do vključno 16. decembra lahko prinesete rabljene, vendar uporabne igrače (razen plišastih igrač) v Večgeneracijski 
družinski center v Cerknici na Čabransko 2, kjer vam bomo izdali potrdilo o menjalni vrednosti, ki ga boste lahko unovčili 17. 
decembra, ko bo od 9h do 10h potekala menjalna tržnica na isti lokaciji. Za znesek ocenjene vrednosti vaših prinešenih igrač, si 
boste lahko izbrali druge igrače za vašega otroka. Več informacij na številki 031 727 528 
 
 
Vabljeni ste, da se oglasite v centru, se seznanite in vključite v katerega od naših programov. 
 
Spremljajte nas na Facebooku,  pišite nam na elektronski naslov 
druzinski.center.cerknica@gmail.com ali zavod.samostojen.si@gmail.com. 
Dosegljivi  smo na telefonu 031 727 528, še najraje pa se družimo z vami v družinskem centru na Čabranski 2 v Cerknici. 
Dobrodošli! 
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