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PODROČJE POSLEDIC

• Za kaj se truditi?
• Kakšne rezultate želimo ustvariti?
• Kaj želimo doseči?



• Po poteh integracije
• Ohranjanje območij Natura 2000 

Kočevsko
• Profesionalna uposabljanja delavcev v 

vzgoji in izobraževanju
• Projektno učenje mlajših odraslih 

(PUM-O)
• Večnamenski romski center Dolinsko
• Samostojno učenje – moja izbira
• Socialna aktivacija
• Študijski krožki: svoboda in radost 

učenja
• Izobraževanje in kultura z roko v roki
• Žensko podjetništvo
• Mednarodno sodelovanje

• Kulturna dediščina: spominska soba 
Srečka Kosovela

• Lokalna učna središča
• InCastra – dan ajdovske industrije in 

podjetništva
• Celostna podpora posamezniku pri 

izobraževanju
• Programi za spodbujanje podjetništva
• Program Čudežne roke
• Izobraževanje odraslih v zaporih
• Medgeneracijsko sodelovanje v 

užitnih in čutnih parkih
• Svetovanje in izobraževanje za 

zaposlene
• Utrinki naše zgodovine so temelj 

našega prihodnjega razvoja
• Mednarodni projekti Erasmus+

PODROČJE DEJANJ



PODROČJE SPREMEMB

• Nove spretnosti in zmožnosti.
• Nova zavest in občutljivost.
• Nova stališča in prepričanja.

• „Tu sem zgolj zato, da opravim svoje delo.“

• „Skupaj z drugimi delimo naše cilje in bomo delovali v smeri, 
da jih dosežemo.“
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Izobraževanje ni dar posameznika, temveč je zgolj njegova 
moč – moč vztrajanja in discipline, moč radovednosti,
moč iskanja novih informacij, moč notranjega vzgiba.

(A. Benko)
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