
                                                           
 

Program aktivnosti Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica v mesecu FEBRUARJU 2017 

V mesecu FEBRUARJU 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 februarju 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 Terapije  Terapije 
12:00 Terapije Terapije Skupina za zdravo hujšanje 

»Hujšaj zdravo- jej z glavo« 
Terapije 

13:00  Terapije Španščina za začetnike* Terapije Terapije 
     
17:00   17:00 – 18:00 

Ustvarjalnica*  
17:00-18:00 

Igralne urice v angleščini* 

18:00  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: 
 
Ustvarjalnica Pustno ustvarjanje: pričetek 15.02, zatem 22.02. ob 17.uri. (vodi Sanja Ivić, 2 srečanji, prispevek 10 Eur/osebo za 
material). 
 
Igralne urice v angleščini za predšolske otroke: vodi Julija Perko, vsak četrtek od 17:00-18:00, prispevek 15 Eur/otroka. 
 
Španščina za začetnike: poteka vsak torek ob 13:00-14:00 (vodi Haydee Paulina, prispevek 15 Eur/osebo za material). 
 
Terapije za posameznike, pare, družine po predhodnem naročilu na tel. 031 727 528. 

 
Ostali dogodki v mesecu februarju: 
 

16.02. ob 18:30 h: Meditacija Radost enosti  
. 
Terapijo Radost enosti vodi Maša Plaznik, certificirani Radost enosti® favilitator, certificirani Access Bars® facilitator, certificirani 
Access Body® proces facilitator, certificirani Thetahealing® praktik, certificirani Usui reiki praktik. 
 
Prijave in informacije na druzinski.center.cerknica@gmail.com ali 031727528. Če pripelješ prijatelja/ico je cena na osebo 20€, če prideš 
sam/a je cena na osebo 35€. Minimalno število prijavljenih za izvedbo je 8. 
 

Od 27.02. do 3.03.2017 Počitniško druženje 
 
Med šolskimi počitnicami organiziramo različne dejavnosti, ki bodo vaše otroke zaposlile v tednu zimskih počitnic. 
Družili se bomo vsak dan od 9. do 13. ure. Maksimalno število otrok 10. Prispevek za enega otroka je 25 €. Informacije in prijave na mail 
druzinski.center.cerknica@gmail.com.  
 
 
 
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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