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Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka

Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Čestitka Odmevi

           Želim enako
Hvala za pozornost, ki v tem obdobju še bolj 
poboža naša srca. Lp Marija
Čestitke tudi z moje strani s spoštovanjem do 
vseh vrednot in sporočil, ki jih prinaša ta 
praznik.
Lep in prijeten dan vsem, ki se trudite za naše 
dobro
Hvala vam ga. Borjana in vašim kolegicam, ki
dnevno delajo za U3. Tudi vam čestitke za 8.
marec. Lep pozdrav Valerija Čemažar

Razpisi

◘  Kot vsako leto smo se prijavili na javni razpis za izbor izobraževalnih 
programov in usposabljanj odraslih, ki jih bo v letu 2021 Občina Škofja 
Loka sofinancirala iz proračuna.
◘  Na razpis Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Gorenjske
GROZD smo s partnersko organizacijo Zavod KRES prijavili program 
Oblikovanje gline in polstenje za Program ŽIVI ŽIVO-Življenjske veščine 
odraščanja. Projekt je namenjen medgeneracijskemu sodelovanju, 
izmenjavi znanj in izkušenj.

Uporaba ZOOM-a se med starejšimi širi. 

Zavedamo se nujnosti in uporabnosti tega znanja
Poleg članic in članov našega Društva U3 se je usposobilo uporabljati ZOOM 
kar nekaj članic programa Starejši za starejše. Vsi, ki to znanje že imate 
spodbujajte svoje prijatelje in znance k učenju. V prijetni urici si boste  
pridobili to veščino. 

Vaje
Vse, ki ste pri uporabi pogovorov na daljavo (ZOOM) začetniki in potrebujete 
še nekaj vaje, bomo povabili k sodelovanju. V petek vam bomo poslali 
povezavo (link) in v ponedeljek popoldan ob 18.15. se dobimo na ZOOM-u.
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Prejeli smo

Prisluhnili smo modrosti srca in pogumu. 
V okviru projekta ŽIVI ŽIVO-življenjske veščine odraščanja, smo s 
prostovoljkami Društva U3 in partnerji INVIDA, dne 4. marca 2021 izvedli 
snemalni dan. Covid-19 nas je pripeljal k »digitalizaciji« pomembnih vsebin, ki
jih želimo posredovati mlajšim generacijam, in sicer s ciljem prisluhniti 
avtobiografskimi zgodbam in sporočilom naših pripovedovalk. Dan je bil
iskren, bogat in srčen. Naše sogovornice so spregovorile o različnih 
vrednotah in življenjskih poteh. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem, 
delom, zavzetostjo, prostovoljstvom, sodelovanjem, z lastno iniciativo, 
vseživljenjskim učenjem, smo prisluhnili modrosti srca in 
pogumu. Posneli smo zaklad, ki ga lahko delimo s svetom. 
Zame je dan neprecenljiv, dragocen in odmeva globoko v meni.  Z novim 
navdihom lahko še bolj globoko in resnično zajamemo iz modrosti življenja v 
podporo preventivi pred digitalno zasvojenostjo otrok in mladine. Prav mladi 
te resnične življenjske vrednote in izkušnje potrebujejo na svojih poteh, saj 
kot pravi dr. Ana Kranjc: »Človek je rojen za delovanje kot ptica za letenje.« 
V tem se lahko srečamo vsi sodelujoči. Hvala vam!

Katka Žbogar   Zavod KRES, kultura in izobraževanje
K-ultura 
R-okodelstvo
E-tnologija/- kologija
S-kupnost
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Mi o sebi zopet med nami
Po dolgem premoru že težko pričakujemo novo številko. Izšla bo 9. aprila. 
Nabralo se je veliko zanimivega in prijetnega branja.

Priprave na
Dan za spremembe 10. april 2021

Slovenska filantropija  je razpisala že 
12. DAN ZA SPREMEMBE -

PREMAGAJMO OSAMLJENOST

Vabilo 

10. april je Dan za spremembe, največja vseslovenska akcija. 

Slogan: Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI!

Tej akciji se bomo pridružili tudi mi in organizirali bomo

 OKROGLO MIZO

tema: Skrb za starejše.

Pripravljamo program, zato vas vabimo, da nam na to temo sporočite
svoja vprašanja in pridobili bomo odgovore. Nekaj idej smo že zbrali.

Na primer: Starejši v našem mestu pogrešajo: dnevni center, pomoč na 
domu, dostava hrane, še en dom za starejše… kakšni so dolgoročni 
načrti naše občine?

Zaradi omejitev, ki jih določa epidemija, se bo v živo srečalo le dovoljeno
število ljudi, ostali prijavljeni bodo lahko sodelovali na daljavo (ZOOM).

Dobrodošli. Če še ne uporabljate aplikacije ZOOM, imate še dovolj časa, da
se uporabe naučite in sodelujeta v razpravi.

◘ Prijavite se na delavnico učenja na daljavo.

◘ Prijavite se na okroglo mizo, ki bo 10. aprila 2021.

Pišite nam 

loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

ali nas pokličite v ponedeljek, sredo, petek med 10. in 12. uro na tel. številko: 064 233 535

 Za Občasnik Borjana Koželj
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