V lokalnem učnem središču spet
živahno
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Prijave na brezplačne tečaje in delavnice so še vedno možne.

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
V oktobru se v Lokalnem učnem središču Železniki ob ponedeljkih srečujejo
kvačkarice, ob torkih govorijo angleško,
ob četrtkih nemško, ob petkih pa se
udeleženci posvečajo urejanju fotografij
na računalniku. V vseh štirih skupinah
je od deset do 15 zadovoljnih udeležencev različnih starosti in poklicev, ki se
bodo srečevali in nabirali nova znanja
enkrat tedensko, nekateri samo v oktobru, drugi do sredine decembra.
Omenjeni tečaji so se začeli, ker je bilo
zanje med razpisnimi izobraževalnimi
oblikami največ zanimanja, še vedno
pa zbiramo prijave za naslednje tečaje
oz. delavnice:
• "Pametno" o pametnih telefonih – eno

Z lanskih izobraževanj v Lokalnem učnem središču Železniki

srečanje (3 ure) – 9. november 2018
• Učimo se špansko – 20 ur
• Stopimo v svet računalnikov – 12 ur
• Drugi korak v Excelu – 12 ur
• Oblikovanje gline – 12 ur
• Zelišča za domačo lekarno – 6 ur

Od naštetih bomo poleg delavnice o pametnih telefonih v novembru izvedli
predvidoma še en tečaj, za katerega bo
največ interesa, preostale predvidoma
od januarja 2019 dalje. Prijave sprejemamo prek naše spletne strani, po e-

-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) ali po
telefonu (04 506 13 20), kjer dobite tudi
dodatne informacije. Prosimo, da ob
prijavi navedete ime in priimek, domači in elektronski naslov in telefonsko
številko. Vabljeni!

Osebnostni coctail

Skupina starejših za samopomoč že deluje

Na Razvojni agenciji Sora pripravljajo delavnico z naslovom Osebnostni coctail –
umetnost učinkovite komunikacije ali zakaj
nam gredo nekateri na "živce"? Potekala bo
v sredo, 14. novembra, od 17. do 20. ure, v
Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka
(Poljanska cesta 2), vodila pa jo bo predavateljica mag. posl. ved Sonja Peklenik. "Na
delavnici se bomo seznanili z osnovnimi
tipi osebnosti po osebnostni tipologiji Insights, ki izhaja iz temeljnih in preverjenih
konceptov psihologije vedenja, zlasti iz del
C. G. Junga in dr. Williama Marstona ter iz
drugih, poznejših tipologij. Skozi humoren
način bomo spoznali svoj osebnostni tip in
osnovne značilnosti vsakega tipa posebej.
Po tem nam bo jasno, kaj so naše močne in
nekoliko manj močne značilnosti. Kaj nas
navdušuje, kaj nas moti? Kaj nas motivira
ter kaj nas ovira? Poznavanje osebnostnih
tipov vam bo v veliko pomoč pri komunikaciji tako v privatnem kot poslovnem svetu,"
napovedujejo na Razvojni agenciji Sora.
Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo
do 9. novembra oz. do zasedbe prostih mest
na e-naslovu info@ra-sora.si.

V Železnikih je 20. septembra ponovno začela delovati skupina starejših za samopomoč,
ki jo vodita Barbara Bašelj Habjan in Ani Šuštar. Na prvo srečanje so poleg njiju prišle štiri
gospe, na drugo pa še dve več, tako da imajo trenutno šest članic. Srečujejo se ob četrtkih
ob 17. uri v pritličju kulturnega doma. Prvi srečanji sta bili namenjeni predvsem medsebojnemu spoznavanju, na tretjem srečanju pa so že obravnavale dve aktualni temi, je pojasnila
Ani Šuštar. Ob zaključku meseca skupnega branja so brale, druga tema pa je bila povezana
z mednarodnim dnevom starejših. Skupini starejših za samopomoč se še vedno lahko pridružite. "Dr. Ramovš je dejal: 'V mreži programov za kakovostno starost rastemo, cvetimo in
zorimo vsak drugače iz svojih tal v skladno celoto pisanega šopka'. Še enkrat prijazno vabljeni, da se nam pridružite, da bomo skupaj sprejemali staranje kot izziv in ne kot težavo,"
je dejala Šuštarjeva. Imena skupine sicer še niso izbrale, a če se bodo udeleženke strinjale,
bodo morda ostale kar pri imenu Zimzelen, kakor se je imenovala prejšnja skupina.

S sosedi o domu starejših
Na Občini Železniki je pred kratkim potekal sestanek glede lokacije doma starejših občanov,
ki ga želijo zgraditi Na Kresu. Poročali smo že, da je pristojno ministrstvo konec avgusta
podelilo koncesijo tudi za Dom Železniki in da nekateri bližnji stanovalci s predvideno lokacijo niso zadovoljni. Župan Anton Luznar je povedal, da sta na sestanek prišla predstavnika stanovalcev zadnjega bloka: "Želela sta, da Občina pridobi pisno mnenje ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve glede možnosti zamenjave lokacije za Dom Železniki z
obrazložitvijo." Na ministrstvu so sicer na naše novinarsko vprašanje odgovorili, da lokacije
ni možno spremeniti, saj je bila točkovana in sestavni del ponudbe ob prijavi na razpis. "Če
doma na tej lokaciji ne bomo mogli graditi, pomeni, da ga v naši občini še dolgo ne bo," je
že pred časom opozoril župan.

