
Program brezplačnih delavnic 

za otroke, mladostnike in starše Vabljeni na neformalna druženja ob ročnih 

spretnostih, igranju družabnih iger, potopisnih 

predavanjih, prepevanju ljudskih pesmi ali 

preprosto na klepet v Medgeneracijski center 

Kranj.  V osrednjem prostoru vas pričakuje 

Knjigobežnica, kjer lahko  vzamete knjigo tudi 

domov. 

Prijave  na delavnice za starše in delavnice 

za otroke in mladostnike sprejemamo: 

Mojca Rozman 04 280 48 15 ali 041 724 134 

mck@luniverza.si  

 

 

Neformalno druţenje 

od ponedeljka do petka   

od 12.00 do 20.00 ure 

Center za druţine 

lokacija: Medgeneracijski center Kranj  
Cesta talcev 7, Kranj 

DELAVNICE ZA KREPITEV STARŠEVSKIH 

KOMPETENC 

 

DELAVNICE ZA OSEBNOSTNO RAST 

OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV 

 

POČITNIŠKE VSEBINE ZA OTROKE 

OBČASNO VARSTVO OTROK 

 

NEFORMALNO DRUŢENJE 

Medgeneracijski center 

Telefon: +386 4 280 48 15 

Mobitel: +386 41 724 134 

E-pošta: mck@luniverza.si 

Cesta talcev 7 

4000 Kranj 

Medgeneracijski center Kranj  

 

Ob sobotah občasno varstvo otrok 

 
Vsako soboto od  9.00  do 13.00 ure  
občasno varstvo otrok 5+  
obvezna predhodna prijava  
do petka do 15.00 ure                                             
na mck@luniverza.si ali 04 280 48 15 
 
 



sprejemamo prijave 

Delavnice za starše so namenjene staršem, 

skrbnikom in vsem, ki se pri svojem delu srečujete 

z otroci. Delavnice bodo podkrepljene s primeri iz 

terapevtske in pedagoške prakse. 

Naslov pove vse. Želite zadovoljne in uspešne 

otroke? Kdo pa si jih ne, boste rekli. Pridružite se 

enako mislečim na delavnicah Zadovoljni starši 

vzgajajo zadovoljne otroke in naredite korak naprej 

v svojih prizadevanjih. 

Vsebine delavnic:  spodbujanje dobrih odnosov v 

družini, dober starš reče tudi NE, krepitev vloge 

očeta in matere, spoznavanje pasti in prednosti 

informacijske tehnologije, starševstvo v različnih 

obdobjih otrokovega razvoja in vse kar boste 

predlagali vi. 

Za varstvo ne skrbite, pripeljite otroke s seboj, na 

njih bodo popazile naše animatorke. 

informacije in prijave 04 280 48 15 ali 

mck@luniverza.si  

Vodi: Alma Zajec absolventka magistrskega študija na 
Univerzi v Ljubljani na Teološki fakulteti smer 
Zakonske in Družinske Študije. Program je strokovno 
sestavljen na podlagi prakse in izkušenj  pridobljenih v 
procesu študija in praks  v humanitarnih 
organizacijah . 

Namen delavnic je opremiti mladega človeka za 

življenje. Skupaj bomo poiskali odgovore na 

vprašanja, ki jih težko zastavite doma ali v šoli.   

Vsebine delavnic: prepoznati  dobre lastnosti 

sebe in svojih staršev, okrepiti socialne veščine, 

kako reagirati ob nasilju v šoli, spodbujanje 

pomoči vrstnikom, pasti in prednosti informacij-

ske tehnologije in vse kar bo zanimalo vas. 

Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške 

teme, druženje z vrstniki, pogovori za boljšo 

samopodobo, razvijanje domišljije, krepitev 

samozavesti, … 

Pridi in povabi tudi prijatelje na »zabavo malo 

drugače«, všeč ti bo! 

Vodi: Iris Šober univ. dipl. pedagoginja in komuniko-
loginja, umetniška vodja v KUD Leyli in ustanovitelji-
ca preventivnih programov za otroke in mlade 
Alteršola. Posebnost in hkrati glavna prednost nje-
nih programov je specifičen interdisciplinaren pris-
top, v katerem združuje formalna znanja pedagogi-
ke, komunikologije in socialnega dela ter večletne 
izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kulturi ter social-
nem varstvu.  

 

Zadovoljni starši vzgajajo  

zadovoljne otroke. 

Počitniške delavnice 

 
28. – 31.12. 2015 
15. – 19. 02. 2016 
25. – 29. 04. 2016 
27. – 30. 06. 2016 

AKTIVIRAJ SE.  PRIDI K NAM. 

Spoznaj, kaj vse si in kaj vse zmoreš!  

Všeč ti bo. 

1. skupina : vsak ponedeljek od 18.00 do 20.00  

2. skupina: vsaka sreda od 18.00 do 20.00 

Počitniške dni otrok in mladostnikov želimo 

popestriti z zanimivimi, zabavnimi, družabnimi in 

poučnimi vsebinami. 

Delavnice so dostopne vsem otrokom in mlado-

stnikom brezplačno, v času delavnic bodo z nji-

mi usposobljeni animatorji in prostovoljci. 

Predhodne prijave niso potrebne. 

Vrata so odprta za vse otroke, starejše od 5 let 

in mladostnike. Za mlajše od 5 let pa v sprems-

tvu odrasle osebe. 

Počitniške aktivnosti potekajo od 8.00 do 16.00 ure.  

Prihod otrok je ob 8.00 uri, lahko pa se nam 
pridružijo tudi ob 12.00 uri za popoldanski del. 
Delavnice in različne druge dejavnosti ter aktiv-
nosti se bodo izvajale tudi na prostem,  
zato priporočamo primerna oblačila in obutev. 
Kdor želi, lahko ob 12:00 dobi toplo malico v 
novi kavarni Potička,  
ki obratuje v prostorih Medgeneracijskega cen-
ta Kranj. Cena toplega kosila, sadja in čaja je 
2,5€ na dan. Lahko pa prinesete svojo malico. 


