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znanja brezplačno v TVŽU • Projektno učenje za nove izzive

Razglednica iz naše preteklosti »Najbolj spremenjeni deli Tolmina z okolico«.
Mestni trg v začetku 20. stoletja (original hrani Tolminski muzej).

Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
info@prc.si, www.prc.si
tel. št.: 05/ 38-41-506

EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Več znanja na podeželju

Vrste zavarovanj, obdavčitev po normiranih
stroških, ﬁnančni vidik dopolnilne dejavnosti …
Na predavanju se boste seznanili z možnostmi, ki jih imajo kmetje pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju na kmetijah in prispevkih. V nadaljevanju
pa tudi z obveznostmi, z vidika obdavčitve v osnovni in dopolnilni dejavnosti
na kmetijah in o vodenju knjigovodstva ter splošnih evidenc.
Datum: sreda, 24. februar, ob 10 uri
Lokacija: Tolmin, predavalnica Posoškega razvojnega centra
Predavatelj: Bogdan Črv, svetovalec na KGZS
Prijave: Dušanka Černalogar, tel. št. 05/ 37 43 913

Novosti zakonodajnih zahtev in strokovnih
priporočil na področju živilstva – HACCP
Predavanje je namenjeno delavcem v živilski stroki. Vsebinski sklopi:
• zagotavljanje varnosti živil na evropskem in nacionalnem nivoju,
• zakonodajne zahteve,
• uporaba spletnega orodja in drugih pripomočkov pri črpanju informacij za
doseganje zakonodajnih in sistemskih ciljev na področju zagotavljanja varnosti živil.
Datum: petek, 19. februar, ob 14 uri
Lokacija: Bovec, Kulturni dom
Predavatelj: mag. Jana Ramuš, samostojna svetovalka
Prijave: Peter Domevšček, tel. št. 05 38 41 508

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA “LAS ZA RAZVOJ”

EVROPSKA UNIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Več znanja na podeželju

Kuharski krožek – tipične
bovške jedi
Na vsakem srečanju bomo pripravili po eno glavno jed in eno sladico.
Datum: petek, 12., 19., in 26. februar, ob 17 uri
Lokacija: Bovec, Podeželska hiša
Predavatelj: Ljubica Čopi, Jožica Zornik
Prijave: Peter Domevšček, tel. št. 05/ 38 41 508

Prednosti lokalno pridelane hrane
Lokalno pridelana hrana zagotavlja potrošniku svežino živil in krajši čas skladiščenja, sledljivost živil in kontrolo izvora, kakor tudi prehranjevanje s hrano,
ki spada po klimatskem okviru na območje, kjer potrošnik živi.
Datum: četrtek, 11. februar, ob 18.00 uri
Lokacija: Kobarid, Dom Andreja Manfrede
Predavatelj: Maura Arh
Prijave: Peter Domevšček, tel. št. 05/ 38 41 508

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA “LAS ZA RAZVOJ”

Izobraževanje starejših odraslih (50+)

Za ljubitelje španskega jezika
Un, dos, tres … Vamos!
V začetnem tečaju boste osvojili osnove komuniciranja v španskem jeziku. Naučili se boste:
• predstaviti sebe, prijatelje, družino,
• opisati svojo zunanjost in karakter,
• vprašati za uro in pomoč, v kolikor se boste izgubili v neznanem mestu,
• rezervirati počitnice v Španiji ali kakšni drugi špansko govoreči deželi,
• nakupovati.
Če bi se radi naučili več kot s pomočjo telenovel, se nam pridružite na naših
popoldanskih siestah.
25-urni program je za udeležence brezplačen. Pričnemo takoj, ko bo skupina
polna.
Prijave in dodatne informacije: Patricija Rejec, telefon 05/ 38 41 506.

Program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Izobraževanje starejših odraslih (50+)

Umetnostna zgodovina in Posočje
»Umetnost je ogledalo življenja«
Lev N. Tolstoj
Se tudi vi sprehajate po bližnji okolici in občudujete umetnostne spomenike
preteklosti, o katerih pa pravzaprav ne veste kaj dosti? Vabimo vas, da se nam
pridružite pri spoznavanju svetovnih in domačih umetnin.Razširite si obzorja,
osvojite nekaj osnovnih umetnostnih pojmov in se preizkusite v odkrivanju teh
biserov umetnosti.
Program:
• Kaj je umetnostna zgodovina in s čim se ukvarja.
• Stroke likovne umetnosti: slikarstvo, kiparstvo in arhitektura.
• Morfološki in zgodovinski slogi.
• Zgodovinski slog po izboru.
• Razčlenitev likovnega dela (oblikovna in vsebinska).
• Ogled umetnine v okolici.
Srečanja bodo potekala v popoldanskem času v učilnici Posoškega razvojnega
centra v Tolminu in na terenu. Vodila jih bo Tjaša Bizjak, absolventka umetnostne zgodovine. Program bo izveden v mesecu aprilu.
Prijave: Patricija Rejec, tel. št. 05/ 38 41 506

Program je za udeležence brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Računalniško opismenjevanje

Temeljna računalniška znanja
Zbiramo prijave za brezplačna računalniška tečaja:
• za starejše od 50 let, ki se bo predvidoma začel v začetku aprila in bo potekal
v Bovcu in
• za starejše od 65 let, ki se bo predvidoma pričel konec aprila in bo potekal v
Tolminu.
Oba tečaja bosta potekala v popoldanskem času.
V obeh skupinah je še nekaj prostih mest.
Za dodatne informacije glede vsebin in za prijave pokličite na: 05/38 41 505 ali
05/38 41 506 (Cvetka Kavčič ali Patricija Rejec).

Računalniški tečaji za starejše od 65 let so za udeležence brezplačni, saj jih delno financira
Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Samostojno učenje

Do znanja brezplačno v TVŽU
JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Tujih jezikov se lahko učite tudi v Točki za samostojno učenje (TVŽU). Ta vam
ponuja brezplačno samostojno učenje s pomočjo računalnika in programov za
učenje angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in španščine. Za lažjo
predstavo o tem, kakšno predznanje že imate, predlagamo, da rešite jezikovni
spletni test, povezavo do njega pa najdete na naši spletni strani www.prc.si.

UČENJE S POMOČJO SPLETNIH TEČAJEV
Na portalu www.cvzu-vita.si so dostopni spletni tečaji, s pomočjo katerih se
lahko samostojno in tudi od doma učite predvsem računalništva (začetna in
nadaljevalne stopnje), pa tudi drugih vsebin, kot so poslovni načrt, osnove projektnega managementa, čustvena inteligenca pri vodenju ljudi, gostinsko poslovanje I, psihologija barv, zdravilna zelišča itd. Vsebine so navedene na portalu
pod rubriko Vsebine. Pokličite nas, da vam dodelimo uporabniško ime in geslo.
Želimo vam veliko uspeha pri učenju.
Urnik TVŽU
Tolmin: ponedeljek, torek in sreda od 9.00 do 14.30
Bovec: po predhodni najavi
Za vključitev v TVŽU, kjer vam je vedno na razpolago tudi mentor, ni starostnih omejitev. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na Patricijo Rejec
(tel. št.: 05/38-41-506, e-naslov: patricija.rejec@prc.si).

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013.

DEJAVNOST CVŽU

Mladi!

Projektno učenje za nove izzive
Potrebuješ pomoč/svetovanje pri učenju ali iskanju zaposlitve? Bi rad pridobil
praktična znanja in uporabne veščine? Si želiš druženja, doživetij in ustvarjalnosti? Če nisi redni dijak ali študent, se nam lahko pridružiš pri projektih, ki jih
organiziramo v programu Projektno učenje mladih (PUM):
• Zaposlitev (spoznaj, kako učinkovit je lahko računalnik/internet pri iskanju
zaposlitve),
• Učenje (individualne priprave na izpite).
in
• Pumova kuhinja (vsakdo se lahko preizkusi v svojih kuharskih sposobnostih),
• Potopisna predavanja (prisluhni zanimivim sogovornikom in deli z nami svoje
izkušnje s potovanj),
• Rekreacija/šport (tudi gledanje tekme je šport),
• Tuji jeziki (spoznavanje jezikov prek različnih medijev),
• Ustvarjalne delavnice (glede na interes posameznika),
• Sam svoj mojster (znanje, ki ti pride vedno prav),
• Delavnice (glede na želje in interese).
Lahko pa se oglasiš tudi, če samo potrebuješ nasvet ali informacijo glede česarkoli, kot na primer če:
• moraš poslati prošnjo za zaposlitev in ti je “mrknil” računalnik,
• ne veš natančno, kakšne pravice imaš kot brezposelna oseba,
• bi moral poklicati šolsko svetovalko, pa si ne upaš ...
Program PUM je brezplačen. Mladi, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na
Zavodu RS za zaposlovanje, imajo ob podpisu pogodbe o vključitvi vanj tudi
pravico do žepnine in vračila potnih stroškov.
Če te zanima še kaj v zvezi s programom, načrti, urnikom, čimer koli, nas pokliči na tel. št. 05/38-41-513, nam piši na pum@prc.si, lahko pa nas tudi obiščeš
v prostorih Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c, Tolmin ob delavnikih med 8. in 15. uro.
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo
za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013.
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