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Pri izvajanju programa sodelujejo tudi številne druge posavske 
organizacije. Osnovni namen projekta je na različne načine pri-
spevati k dvigu kvalitete življenja naših občanov, pomagati pri 
njihovem vključevanju v družbo in krepiti medgeneracijsko so-
lidarnost. Veseli nas, da se je že v prvem letu našega delovanja 
v aktivnosti večgeneracijskega centra vključilo več kot 1.700 za-
dovoljnih uporabnikov!

VEČGENERACIJSKI CENTER – PROSTOR DRUŽENJA

Večgeneracijski center je namenjen prijetnemu druženju upo-
rabnikov. V ta namen smo odprli tri središča za druženje upo-
rabnikov. 
Sedež večgeneracijskega centra je v Krškem (Cesta krških žrtev 
44) in je za uporabnike odprt od ponedeljka do petka med 8. in 
18. uro. V prijetno opremljenem prostoru se uporabniki družijo, 
sooblikujejo in se vključujejo v različne aktivnosti, si izmenjuje-
jo informacije, strokovne sodelavke v projektu pa so jim vsesko-
zi na voljo za pogovor in svetovanje. 
V Sevnici je prostor neformalnega druženja uporabnikov v pro-
storih Mladinskega centra Sevnica (Trg svobode 10). Druženje 
uporabnikov poteka ob torkih in četrtkih med 13. in 19. uro. Stro-
kovni sodelavec je uporabnikom na voljo za pogovor in svetova-
nje ob torkih, sredah in četrtkih v dopoldanskem času v prosto-
rih Družinskega inštituta Zaupanje v Sevnici (Trg svobode 11).
V Brežicah se prostor neformalnega druženja uporabnikov naha-
ja v prostorih Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. 
Druženje uporabnikov poteka ob ponedeljkih, torkih in petkih 
med 8. in 14. uro. Uporabnikom je v času neformalnega druže-
nja za svetovanje ali pogovor na voljo strokovna sodelavka v pro-
gramu.

AKTIVNOSTI IN VSEBINE V VEČGENERACIJSKEM CENTRU

V našem centru na različnih lokacijah potekajo številne aktivnosti 
– medgeneracijska in medkulturna srečanja, delavnice za otroke 
in mladostnike, različni tečaji in delavnice za brezposelne, tečaji 
slovenskega jezika za priseljence, pogovorne skupine za starše in 
starejše, učna pomoč, počitniško varstvo otrok, različne predstavi-
tve in predavanja, tečaji in delavnice za starejše, pogovorne sku-
pine. Aktivnosti v sodelovanju z drugimi inštitucijami potekajo 
tudi v manjših občinah. V letu 2017 so pri izvajanju programa so-
delovali Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Terra Vera 
v Kostanjevici na Krki ter Mladinsko društvo in Društvo  kmetic 

Ajda v Bistrici ob Sotli. Na ravni projekta smo tako vzpostavili tudi 
odlično sodelovanje z različnimi institucijami – centri za socialno 
delo, šolami, zavodom za zaposlovanje, domovi za upokojence, 
nevladnimi organizacijami in podobno. V letu 2017 smo izvedli 
več kot 1.300 ur različnih aktivnosti za naše uporabnike, hkrati pa 
omogočili preko 2.400 ur neformalnega druženja.

FINANCIRANJE PROGRAMA

Izvajanje programa sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014-2020, del sredstev pa so iz lastnih sredstev 
zagotovili tudi partnerji v projektu. Veseli smo, da so program 
podprle tudi vse občine v Posavju.

POMEMBEN PRISPEVEK PROSTOVOLJCEV VGC POSAVJE

Program večgeneracijskega centra je v letu 2017 obogatilo pre-
ko 70 prostovoljcev, ki so sodelovali pri izvedbi številnih aktiv-
nosti (medgeneracijska klekljarska skupina, skupinska učna po-
moč, pomoč pri izvajanju počitniških aktivnosti za otroke, pomoč 
pri izvajanju počitniškega varstva, pomoč na domu starejšim, 
spremstvo starejših, pomoč pri izvajanju delavnic za mlade, iz-
vajanje ročnodelskih delavnic, pomoč pri izvajanju delavnic za 
invalide, otrok s posebnimi potrebami, pomoč pri izvajanju de-
lavnic Vadba za zdrav vsakdan idr.) ter prispevali k prijetnemu 
vzdušju v času neformalnega druženja uporabnikov. Brez nji-
hovega bogatega znanja, izkušenj in človeških vrlin v programu 
ne bi mogli ponuditi tako široke palete aktivnosti in doseči toli-
ko različnih uporabnikov. 

V našo ekipo z veseljem vabimo nove prostovoljce, da se nam 
pridružite pri oblikovanju in izvajanju programa!

Vabljeni k vključitvi in spremljanju naših aktivnosti!

Naš koledar aktivnosti ter dogodke lahko spremljate na spletni 
strani: 

www.vgc-posavje.si 

ter facebook strani: 

www.facebook.com/vgcposavje.si. 

KONTAKTI:

Sedež VGC Posavje v Krškem:
Ljudska univerza Krško
Cesta krških žrtev 44, 8270 Krško
Tel: 051 279 632
E-pošta: info@vgc-posavje.si
W: www.vgc-posavje.si
Strokovni sodelavki: Katarina Vodeb in Mojca Pompe Stopar

Enota VGC Posavje v Brežicah:
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Gubčeva 10a, 8250 Brežice
Tel: 064-245-587
E-pošta: vgc.brezice@zptm.si
W: www.vgc-posavje.si

Strokovna sodelavka: mag. Mihaela Kežman

Enota VGC Posavje v Sevnici:
Družinski inštitut Zaupanje
Trg svobode 11, Sevnica
Tel: 041 772 245
E-pošta: vgc.posavje.sevnica@gmail.com
W: www.vgc-posavje.si
Strokovni sodelavec: Damijan Ganc

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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V Posavju zaživel večgeneracijski center

Skupinska učna pomoč v Sevnici

Druženje mladih v SevniciDruženje starejših v Krškem

Izvajanje počitniških aktivnosti  
v Kostanjevici na Krki

Izvajanje počitniških aktivnosti v Krškem

Ustvarjalni klepet v BrežicahMedgeneracijska delavnica v Brežicah

V preteklem letu je v Posavju zaživel projekt Večgeneracijski center Posavje, v katerem potekajo številne družabne in izobraževalne aktivnosti za različne ciljne sku-
pine v vseh šestih posavskih občinah. Nosilka projekta je Ljudska univerza Krško, partnerja v projektu pa sta Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter 
Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. 

V MARCU VAS POSEBEJ VABIMO NA DOGODKE:

• petek, 2. 3. 2018, med 9.00 in 11.00:  
Ustvarjalna delavnica za vse generacije: Prikaz pletenja 
košar in les (Franc Javornik), enota Krško;

• petek, 2. 3. 2018, ter vsak petek v marcu med 9.00 in 
11.00: Joga in meditacija po čakrah, enota Brežice;

• ponedeljek, 5. 3. 2018, ob 17.00:  
Trening rahločutnega starševstva, uvodno srečanje 
(obvezne prijave: 041 772 245), enota Sevnica;

• torek, 6. 3. 2018, ter vsak torek v marcu med 9.00 in 
11.00: Joga in meditacija po čakrah, enota Brežice;

• sreda, 7. 3. 2018, med 18.00  in 19.30:  
predavanje Nekemične zasvojenosti (dr. Sanja Rozman), 
enota Brežice; 

• petek, 9. 3. 2018, med 16.00 in 18.00:  
predavanje Zasvojenost - bolezen ali način življenja (Toni 
Kočevar), enota Krško;

• sreda, 21. 3. 2018, med 9.00 in 11.00:  
ustvarjalna delavnica Drobne dekoracije za praznične dni 
(Milena Mastnak, dipl. ing. agr.), enota Krško.


