OSKRBA STAREJŠIH – PRIHODNOST MLADIH
Nina Živković: org. izob. odraslih, vodja projekta
organizacija: Cene Štupar – CILJ; projekt: VGC Ljubljana N`š PLAC

• Najtežja pesem je neizpeta pesem.
(I. Minatti)
• Telo za svoje življenje potrebuje zrak, duša odzive ljudi.
(A. Krajnc)

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Večgeneracijski center Ljubljana N`š PLAC
(projekt financira MDDSZEM in ESS, podpirajo in delno financirajo ga tudi
Mestna občina Ljubljana ter občine Grosuplje, Vrhnika, Kamnik, Ivančna Gorica)

Osrednji namen VGC Ljubljana N`š PLAC:
 razvoj inovativnega modela celostnega, dostopnega in kakovostnega izvajanja preventivnih vsebin
in aktivnosti z namenom spodbujanja aktivnega socialnega vključevanja ter integracije ranljivih
ciljnih skupin, dviga kakovosti življenja in opolnomočenja
 Osrednji prostor zbiranja in srečevanja, središče dogajanja, mesto za opolnomočenje, informacijski
center
Glavni cilji VGC Ljubljana N`š PLAC:








Spodbujanje socialnega vključevanja
Dostopnost do kakovostnih in raznovrstnih vsebin
Opolnomočenje z znanji in veščinami za samostojno in kvalitetno življenje
Dvig kakovosti življenja
Informiranje in svetovanje
Medsebojno druženje in srečevanje
Medgeneracijsko in medkulturno povezovanje

Vsebine in aktivnosti, ki se vsakodnevno skozi mesec odvijajo v Večgeneracijskem centru
Ljubljana N`š PLAC:
 neformalno druženje in srečevanje
 informiranje uporabnikov
 vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih,
zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc
 vsebine, namenjene starejšim
 vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami
 vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin
 izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organizirano občasno varstvo otrok
 vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
 organizacija in vodenje skupin za samopomoč
 izobraževalne in praktične delavnice
 vsebine za razvoj pismenosti
 vsebine, namenjene integraciji migrantskih in begunskih družin, zlasti otrok in mladostnikov
 vsebine, za izboljšanje komunikacije in kakovosti družinskega življenja

IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA KOT DEJAVNI DEL LOKALNE -SOCIALNE SKUPNOSTI
• Oblikovanje vsebin glede na potrebe, dati moč vpliva=dati moč
• Preventiva, tudi kurativa (programi za mlade – osebnost, samopodoba)

• Socialni, identitetni in človeški kapital
• Ohranjanje (samoohranjanje, delovanje družbe) in spreminjanje (osebne spremembe)

KONTAKT za projekt VGC Ljubljana N`š PLAC
Nina Živković: 030 646 939; nina.zivkovic@cene-stupar.si
Sabina Zupan: 031 600 410; sabina.zupan@cene-stupar.si
Lokacija (Ljubljana):
Linhartova 13
Kališnikov trg 12
Program se izvaja na številnih drugih lokacijah pri partnerskih organizacijah in
zunanjih izvajalcih v Ljubljani, Grosuplju, Kamniku, Vrhniki in Ivančni Gorici.

