
 

 

PRIREDITVE V MAJU 2018  

 

 

 

  
                                           Center  za družine MEDGEN HIŠA   

Rečica ob Savinji 

PRIREDITVE V CENTRU ZA DRUŽINE 

MEDGEN HIŠA (MEDGEN BORZA) 

četrtek, 3. maj  

- ob 9.30 uri: Prvomajska otroška potepanja  

 

petek, 4. maj  

- ob 9. uri: Seminar Varstvo osebnih podatkov (seminar je plačljiv, 

organizator DRFR, obvezne prijave na silva.prislan@gmail.com ali  

zdenka.presecnik@gmail.com) 

- ob 9.30 uri: Prvomajska otroška potepanja  

 

torek, 8. maj 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 19. uri: »KAJ SO ČUSTVA in kako jih lahko obvladamo?« (V ciklusu 

predavanj o pozitivnem mišljenju bo dr. Martha Weder izvedla pogovorno 

delavnico, kjer bomo tudi praktično preizkusili nekatere metode) 

 

sreda, 9. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic  z obiskom terapevtske psičke Aurike ter vodnice 

Heleno (izvajalec Osrednja knjižnica Mozirje) 

 

petek, 11. maj  

- ob 16. uri: Družinski potep po okolici (vodil nas bo Bojan Kotnik, pohod 

v organizaciji DRFR, aktivnost pripravljamo v okviru TVU – Čudovit 

pomladni dan) 

 

torek, 15. maj  
- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 17. uri: Predavanje DEMENCA, kaj, zakaj, kje in kako? (Predavanje v 

sklopu projekta Živeti z demenco bo izvedla Jana Govc Eržen)  

- ob 20. uri: Vadba za telo in dušo (izvajalec DRFR) 
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sreda, 16. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

 

četrtek, 17. maj  

- ob 18:30 uri: Predavanje Sreča in informacijska družba (o dilemi, 

koliko informacijska družba prinese k sreči, bo govoril dr. Stanko Blatnik 

iz Inštituta IPAK) 

- ob 20. uri: Meditirajmo skupaj (izvajalca Milan Zemljič in Zdenka 

Pavlin, organizator društvo DRFR) 

 

torek, 22. maj 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 17. uri: Predavanje skrbništvo in odvzem poslovne sposobnosti 

(predavanje v sklopu projekta Živeti z demenco bo izvedla Nada Caharijaz 

Ferme) 

 

sreda, 23. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

 

sobota, 26. maj 

- ob 9.30 uri: Sobotne otroške ustvarjalnice  

 

torek, 29. maj 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka 

- ob 17. uri: Predavanje komunikacija z osebami, obolelimi z demenco 

(predavanje v sklopu projekta Živeti z demenco bo izvedla Leonarda Lunder) 

 

sreda, 30. maj  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

 

petek, 1. junij  

- ob 9. uri: Dan za Savinjo  

Vsak ponedeljek v maju bo ob 17.30 brezplačna skupinska tehnika zdravljenja 

OM Chanting krog.  Tehnika OM Chanting-a za širjenje svetlobe v SEBI in 

celem VESOLJU je zelo preprosta, brezplačna in odprta za vse. S sabo lahko 

prinesete vodo, osebne kristale, slike bližnjih, ki bi jim želeli poslati pozitivno 

vibracijo zdravljenja. 

 
Aktivnosti izvajamo v okviru vsebin Centra za družine Medgen hiša Rečica ob Savinji in so za uporabnike 

brezplačne.  

 


