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Dragi
sokrajani,
vabimo vas na raznovrstne dogodke,
ki jih za vas v naslednjem mesecu 
pripravljamo v sodelovanju z 
organizacijami iz sosednjih krajev. Vsi 
dogodki so za udeležence brezplačni, 
saj so sofinancirani s strani Republike 
Slovenije in Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj v okviru projekta 
AKTIVIRAJMO SE!

Lep pozdrav,

Mladinska točka Godovič & 
Športno društvo Godovič



Predstavitev raziskave
»Življenje v Godoviču 2017«
3. 2. ob 19.00 | Bife Petkovšek

Minulo jesen ste si mnogi vzeli čas in 
izpolnili anketo  o življenju v Godoviču, ki 
ste jo prejeli na dom ali našli na internetu. 
Če vas zanima, kakšni so bili odgovori 
skoraj 100 sodelujočih, vas lepo vabimo 
na predstavitev raziskave, ki bo v soboto, 
3. februarja, ob 19h, v prostorih Bifeja 
Petkovšek.

Letos so pred nami lokalne volitve in 
pravi čas je za pogovor o različnih 
pogledih na skupno prihodnost kraja in o 
načinih, kako sprejemati odločitve, ki 
bodo oblikovale tak kraj, kot si ga želimo.

Med predstavitvijo bo zato priložnost, da 
skupaj pokomentiramo odgovore in se 
pogovorimo o željah glede skupne 
prihodnosti kraja.

Filmski večer
8. 2. ob 19.00 | Bife Petkovšek

V sodelovanju z Mestno knjižnico in 
čitalnico Idrija bomo predvajali slovenski 
film za vse generacije. Naslov izbranega 
filma sporočimo naknadno preko spletne 
strani in socialnih omrežij. 

Pustne ustvarjalnice
10. 2. ob 10.00 | OŠ Godovič

Tokrat bomo času primerno izdelovali 
pustne obrazne maske in pekli miške. 
Poskrbeli bomo tudi za pustno poslikavo 
otroških obrazov. 

Izobraževalna 
srečanja Idrijsko- 
Cerkljanske
razvojne agencije
Krajani Godoviča, pozdravljeni.

V sklopu projekta Aktivirajmo se, ki ga 
vodi Zveza društev Mladinski center Idrija, 
je Idrijsko-Cerkljanska razvojna 
agencija kot partner v projektu pripravila 
4 srečanja za krajane Godoviča, torej za 
vas. Vsebina teh srečanj je bila izbrana 
glede na vaše želje in potrebe, ki ste jih 
izrazili v anketi Mladinske točke Godovič, 
in sicer s ciljem posredovati nova 
znanja, omogočiti pridobivanje novih 
kompetenc in veščin, spodbujanje 
razmišljanja o podjetniških priložnostih, ki 
jih ponuja lokalno okolje, povezovanje itd.

Program izobraževanja vsebuje 4
srečanja, ki bodo izvedena v času od 
februarja do aprila 2018 v Godoviču in
so za krajane brezplačna.

Prijave: za udeležbo na vseh srečanjih je 
potrebna predhodna prijava. 
Prijavite se lahko na elektronski naslov: 
izobrazevanje@icra.si ali po telefonski 
številki 05 37 43 911.

Izzivi komunikacije
15. 2. ob 17.00 | OŠ Godovič

Vsaka komunikacija med dvema 
posameznikoma je odraz njunih 
prepričanj in vedenjskih vzorcev, na 
osnovi katerih oblikujeta misli, besede in 
dejanja. Če so njuna prepričanja 
podobna, potem bo njun dialog
prijeten, ker bosta na podobnih temeljih 

oblikovala podobne misli. Če pa so 
njuna prepričanja različna, potem bo 
različen tudi njun miselni tok, zaradi česar 
lahko njuna uma razvijeta konflikten 
dialog. Za dobro komunikacijo je 
potrebno obvladovati komunikacijska 
orodja, za odlično komunikacijo pa je 
potrebno, da se posameznik sooči z 
vzroki, ki komunikacijo obvladujejo - t.j. 
lastnimi prepričanji in vedenjskimi vzorci. 

Namen usposabljanja je spoznati orodja, 
ki omogočajo prepoznavanje lastnega 
podzavestnega toka misli in ki je vzvod 
vsake komunikacije z drugimi, ter načine, 
kako ta miselni tok obvladovati, da lahko 
vzpostavimo uspešen dialog.

Trajanje delavnice: 
seminar bo trajal 3 šolske ure.

Učinkovita uporaba časa
22. 2. ob 17.00 | OŠ Godovič

Čas je v življenju omejena dobrina, ki je 
ne moremo več dobiti, ko jo enkrat 
zapravimo, zato je potrebno z njo ravnati 
premišljeno. V sodobnem času se nam 
zdi, da imamo vse manj časa in vse več 
obveznosti. Ob tem je težko biti hkrati 
visoko produktiven tako v osebnem kot 
poslovnem življenju ter ostati miren, da 
nam posledično stres ne povzroči 
prevelikih psihičnih pretresov. 
Obvladovanje časa je bilo včasih 
zaželeno, v današnjem času pa je 
postalo nuja.

Namen usposabljanja je ozavestiti vzroke 
za slabo obvladovanje časa in spoznati 
veščine, ki nam omogočajo učinkovito se 
soočiti s tem izzivom.

Trajanje delavnice: 
seminar bo trajal 3 šolske ure


