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V letu 2010 je Slovenska filantropija prvič organizirala DAN ZA SPREMEMBE in pozvala 
organizacije, občine in posameznike, da se ob začetku pomladi skupaj aktivirajo in s 
prostovoljskim delom v lokalno skupnost prinesejo pozitivne spremembe.

26. marca 2011 je potekal drugi Dan za spremembe, ki so ga soustvarjali tako enodnevni 
prostovoljci in prostovoljke kot prostovoljci z daljšim stažem, povezal pa je več kot 10.800 
prostovoljcev in prostovoljk po 50 krajih po Sloveniji. K akcijam so pristopili vrtci, šole in 
društva. Ponekod so zanje dale pobudo občine in s tem vključile cel spekter prostovoljskih 
organizacij v svojem kraju, spodbudile Občinsko upravo k prostovoljstvu in promovirale 
prostovoljstvo ter dale dober zgled, kako za dobrobit skupnosti lahko in moramo skrbeti 
vsi. 
Dnevu za spremembe se bomo v tem šolskem letu pridružili tudi prostovoljci Gimnazije 
Škofja Loka. Odločili smo se, da bomo organizirali računalniški tečaj za člane Društva 
upokojencev in za člane Univerze za tretje življenjsko obdobje. 

Tečaj bo v soboto, 21. 4. 2012. Potekal bo v dveh skupinah, prva bo s tečajem pričela 
ob 9.00. Udeleženci te skupine se boste računalniških veščin učili do 11.00. Druga skupina 
bo začela ob 11.15 in delo zaključila ob 13.15. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da 
izpolnite prijavnico, na osnovi katere vas bomo razporedili v skupino. O razporeditvi vas 
bomo obvestili po telefonu.

Pomembno je, da ljudje sodelujejo in so skupaj tvorci pozitivnih sprememb. Dan za 
spremembe namreč prinaša možnost, da se skupnost poveže, da se aktivirajo novi 
prostovoljci in skupaj naredijo nekaj dobrega v lokalnem okolju. Čas, v katerem živimo, 
kliče po spremembah in vsi smo odgovorni zanje.

Vabljeni.             Prostovoljci Gimnazije Škofja Loka

Univerza za tretje 
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Kontakt za Gorišnico: klemen.kovacec@gmail.com 031 317 465.

 

Prostovoljska akcija Dan za spremembe (21. april) z aktivnostmi:
»Pojdimo v svet skozi Splet«

NAJAVA DOGODKA - ZA JAVNOST

V soboto, 21. aprila 2012, bo potekala v organizaciji Slovenske filantropije vseslovenska 
prostovoljska akcija Dan za spremembe (več informacij na strani www.prostovoljstvo.org).

Aktivnosti na temo Svet skozi Splet se bodo odvijale v Gorišnici, Preboldu in Škofji Loki, po 
vsej Sloveniji pa še številne druge.

Lokalne aktivnosti bodo pripomogle k cilju E-opismenjevanja, z Dnevom za spremembe pa 
bodo aktivnosti na temo Svet skozi Splet pripomogle k cilju premagovanja osamljenosti.  

Na dogodek so vabljeni vsi, ki bi si želeli spoznati, za kaj vse je koristno imeti povezavo 
na Svetovni splet, kako z njim premagujemo razdalje, potujemo, raziskujemo, beremo, se 
igramo, navezujemo stike in kar iz naslonjača izpeljemo koristne opravke.  

Cilj sobotnega dogajanja je druženje. Če bo druženje komu, ki še ne uporablja 
računalnika ali Interneta, uspelo zbuditi zanimanje zanju, bo cilj presežen.

1. Program prireditve »Pojdimo v svet skozi Splet« v Gorišnici

Prostovoljsko akcijo Dan za spremembe z aktivnostmi »Pojdimo v svet skozi Splet« v Gorišnici vodi 
domačin Klemen Kovačec, predstavnik mlajše generacije, ki bo v računalniški učilnici s približno 15 
računalniki in s projektorjem gostil skupino 20-30 starejših ljudi, ki bodo lahko spoznali, koliko klikov 
jih loči od želene vsebine na Svetovnem spletu. Klemnu bo pri prikazu pomagalo 6 prostovoljcev 
in prostovoljk.

Svoje izkušnje bo skupini predstavila upokojena učiteljica matematike Slava Šuman, ki uporablja 
družbena omrežja in ima dobre izkušnje z uporabo spleta. Program od 10. do 14. ure bosta zapolnila 
še mlajša predavatelja, ki bosta poljudno predstavila družbena omrežja (Matija Toplak) in spletna 
orodja (David Vodušek).

Program v Gorišnici:

10.00 Računalniška predstavitev »Pojdimo v svet skozi Splet«

10.30 Uvodna predstavitev uporabe interneta preko računalnikov, telefonov in tablic

11.00 Predavanje in praktična predstavitev uporabe socialnih omrežij

12:00 Predavanje in praktična predstavitev moderiranja spletnih strani 

12:30 Prevzem spletne strani http://d-u.si/gorisnica/ in objava prvega prispevka

13:00 Pogovor o izkušnjah in prednostih interneta z upokojeno učiteljico matematike  

13:30 Pomoč posameznikom pri kreiranju spletnih računov socialnih omrežij ipd. 

14.00 Zaključek prireditve 

Svet skozi Splet
http://svetskozisplet.wordpress.com/  

Twitter: @SvetviaSplet
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2. Program prireditve »Pojdimo v svet skozi Splet« v knjižnici Prebold

Prostovoljsko akcijo Dan za spremembe z aktivnostmi »Pojdimo v svet skozi Splet« v Preboldu 
vodi domačinka Vlasta Knapič, predstavnica srednje generacije, ki bo v občinski knjižnici z 
več računalniki in s projektorjem gostila obiskovalce, ki bodo lahko spoznali, koliko klikov jih 
loči od želene vsebine na Svetovnem spletu. Pri organizaciji dogodka pomaga vodja knjižnice 
Ana Nuša Dvoršek, pri prikazu delovanja Spleta pa 6 prostovoljcev in prostovoljk.

Program v Preboldu:

10.00 Računalniška predstavitev »Pojdimo v svet skozi Splet«

10.30, 11.30, 12.30 Spontane delavnice v treh skupinah z gosti - seniorji

10.00 – 13.00 Demonstracije uporabe naprav za obisk Interneta (3 mesta)

13.00 Predaja spletnih strani knjižnici, društvu upokojencev in društvu podeželskih žena

14.00 Zaključek prireditve 

V soboto, 21. aprila 2012, bodo do 14. ure v Preboldu prostovoljci (študentke in aktivni 
uslužbenci) na voljo krajanom, še posebej pa članom društva upokojencev in oskrbovancem 
doma za ostarele, za posebna vprašanja glede uporabe računalnikov in vsebin na Spletu. 
V Preboldu bo dogodek »Pojdimo v svet skozi Splet« izveden v sodelovanju z Občinsko 
knjižnico Prebold, Občino Prebold, Društvom podeželskih žena Prebold, Društvom upokojencev 
Prebold ter domom za ostarele; s predstavitvijo svojih izkušenj z računalniki in Internetom 
pa bodo pomagali gostje, predstavniki starejše generacije: Marta Praprotnik, Marija Ana 
Petek in Vilijem Petek. 

V sodelovanju z Društvom podeželskih žena Prebold bo med dogodkom skromna pogostitev 
obiskovalcev. Na ogled bodo plakati z nekaj življenjskimi zgodbami, ki jim je uporaba 
računalnika in Svetovnega spleta spremenila življenje. Posebej zanimive pa bodo osebne 
izkušnje, podane kot ustne predstavitve rabe računalnika in življenjske zgodbe gostov-
seniorjev: gospe Marte Praprotnik, ki pri upokojenskemu društvu vodi sekcijo za kulturo in 
izlete, gospe Mare Petek, pesniške in literarne ustvarjalke in gospoda Vilija Petka, ki je bil za 
12 knjig svoje soproge urednik, oblikovalec, tiskar in založnik, napisal pa je tudi dragoceno 
rodbinsko kroniko. 
Organizatorji želijo sokrajanom pokazati, da se da računalnik uporabljati podobno kot 
televizijski sprejemnik in druge tehnične predmete, ki nam omogočajo razvedrilo, informiranje, 
stike z drugimi ljudmi ter lahkotno učenje in spoznavanje sveta. V sodelovanju s knjižničarko 
Nušo Dvoršek in preboldsko knjižnico, ki ima tri računalniška mesta, bodo obiskovalcem 
nudili izkušnjo klikanja in tipkanja ali zgolj prikaz poizvedbe po želenih informacijah. 

Kontakt za Prebold: Nusa.dvorsek@gmail.com  031 367 193,  03 705 3540.

Svet skozi Splet
http://svetskozisplet.wordpress.com/  

Twitter: @SvetviaSplet
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3. Program prireditve »Pojdimo v svet skozi Splet« v Škofji Loki

Prostovoljsko akcijo Dan za spremembe z aktivnostmi »Pojdimo v svet skozi Splet« v Škofji 
Loki vodi domačin Peter Hawlina, predstavnik starejše generacije, ki bo v računalniški učilnici 
s približno 15 računalniki in s projektorjem gostil skupino ljudi, ki bodo lahko spoznali, 
koliko klikov jih loči od želene vsebine na Svetovnem spletu. Pri prikazu bo pomagalo še 
nekaj prostovoljcev in prostovoljk.
Kot zaprisežen rodoslovec in predsednik Slovenskega rodoslovnega društva ima Peter 
Hawlina bogate izkušnje pri klikanju, druženju na Spletu in celo pri vzdrževanju spletnih 
strani. Program od 10. ure dalje bo zapolnil z osnovami rodoslovja, ki kot vedno zanimiva 
tema povezuje generacije, in praktično uporabo računalnika.
Program v Multimedijskem centru Gorenjske v Škofji Loki (Mestni trg 20 http://www.pulsar.si) 
poteka od 10. do 14. ure z naslednjimi vsebinami:

 Računalniška predstavitev »Kaj je rodoslovje«
 Računalnik in Splet – osnove
 Rodoslovni programi
 Rodoslovne referenčne datoteke
 Predstavitve prednosti dela z računalnikom
 Možnosti spletnega objavljanja
 Izmenjava podatkov z drugimi raziskovalci
 Iskanje in pridobivanje podatkov iz že objavljenih vsebin
Rodoslovje je dejavnost, ki povezuje generacije. Z resnejšimi in poglobljenimi rodoslovnimi 
raziskavami se sicer ukvarjajo zlasti osebe v zreli življenjski dobi, a so posredno ali 
neposredno vključeni predstavniki vseh generacij. Mnogi člani Slovenskega rodoslovnega 
društva so kot starejši rodoslovci premagali predsodek pred računalnikom in si hitro pridobili 
znanje za evidentiranje rodoslovnih podatkov. 
Dandanes se vse več mlajših, tudi šolarjev, vsaj poskusi v rodoslovju. Nekatere motivirajo 
učitelji v šolah, drugi brez težav vzdržujejo rodovniško evidenco sami. Naj bo oseba mlada 
ali stara, računalniško izkušena ali ne, ob rodoslovju je povezanost med generacijami 
samoumevna. Starejši družinski člani hranijo in prenašajo poznavanje zgodovine svojih 
prednikov na otroke in vnuke. Veliko je vredno že ustno izročilo, a zapisano je trajnejše. 
Najbolj je priporočljivo, da starejši svoje vedenje zapišejo sami. Tudi za to je ravno računalnik 
izredno pripraven pripomoček. 
Rodoslovje s svojo preprostostjo in privlačnostjo vabi še v svet zemljepisa, zgodovine, 
sociologije, medicine, genetike, grboslovja, religije, morale, družbene ureditve, etnologije, 
antropologije, itd. Verjetno je odveč poudariti, da rodoslovcem ni nikoli dolgčas in niso 
osamljeni!
Kontakt za Škofjo Loko: za prijave loka3univerza@gmail.com ali osebno 19. apr. 2012 v 
pisarni Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Društvu upokojencev Škofja Loka. Za 
vsebinska vprašanja: peter@hawlina.com.

Svet skozi Splet
http://svetskozisplet.wordpress.com/  

Twitter: @SvetviaSplet
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Vabimo vas na delavnico NORDIJSKE HOJE, ki bo obsegala 10 ur. 

Dobimo se na razpotju Pevno-Crngrob v ponedeljek, 23. aprila 2012 ob 9.15 uri.
Obvezna oprema so pohodne palice.
Tečaj bo vodila profesorica športne vzgoje Čenčič Barbara.
Prijave sprejemamo po elektronski pošti loka3univerza@gmail.com
in v četrtek, 19. aprila 2012 od 10. do 12. ure v pisarni Univerze za tretje življenjsko 
obdobje pri Društvu upokojencev.

Spletne novice Od tu in tam je uredil Rudi Zadnik in oblikovala Nevenka Mandić Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če pa poznate koga, ki bi novice rad dobival, prosimo, da nam posredujete 
njen ali njegov elektronski naslov.

Če E-novic ne želite prejemati, nam to sporočite.

Strelsko prvenstvo PZDU Gorenjske
12. aprila v Škofji Loki

Balinarski turnir ženskih ekip
17. aprila v Škofji Loki

Na kratko, 
v sliki..


