
Izkoristite konec leta 2015 za pridobitev novih znanj in 

izkušenj in se nam pridružite na dogodkih Središča 

PRIZMA 50+.  

 

V rokah držite novičke Središča PRIZMA 50+ s         

programom dogodkov za meseca november in        

december 2015.  

 

 

 

 

PRIZMA 50+  
 

MEDGENERACIJSKO RAZVOJNO, POSLOVNO,   

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PODRAVJA 

Življenje letom, ne leta življenju! 

Leta niso merilo – Aktivirajmo potencial  

november, december 2015  Številka 5 Novičke središča PRIZMA 50+ 





Rezultati in utrinki Središča PRIZMA 50+,           

medgeneracijsko, razvojno, poslovno in                  

izobraževalnega središča Podravja  

Leto 2015 se počasi izteka, vendar pa Središče PRIZMA 50+ še zdaleč ne počiva. V preteklem 

mesecu so se partnerstvu Središča, s podpisano pristopno izjavo, pridružili trije novi partnerji, in 

sicer:  Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Mestna občina Ptuj in Zavod RS za          

zaposlovanje, OS Ptuj. Partnerstvo tako šteje že 25 članov, ki si bomo s skupnimi močmi še     

naprej prizadevali ponujati različne dogodke, programe informiranja in svetovanja. Prepričani 

smo, da bodo novi partnerji v Središče zagotovo prinesli nov, svež veter.  

Tudi spremljanje rezultatov Središča aktivno poteka. Do 31. oktobra 2015 smo v letošnjem letu  

skupno zabeležili že več kot 920 obiskov udeležencev, skupaj smo partnerji izvedli okrog 80        

različnih dogodkov, delavnic, programov usposabljanja in svetovanja samo na lokaciji 

Tkalski prehod 4 v Mariboru. Pri izvajanju smo sodelovali tudi s številnimi drugimi partnerji in    

sicer: Finančnim uradom Maribor, Upravno enoto Maribor, Zavodom za zdravstveno zavarovanje     

Slovenije, OE Maribor  ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje OE Maribor. Skozi 

vse leto je potekalo tudi redno obveščanje o dogodkih Središča, preko novičk,  Facebooka,  

spletnih strani partnerjev ipd.   

V tokratni številki Novičk Središča PRIZMA 50+ smo za vas pripravili nekaj različnih delavnic, 

programov usposabljanja in svetovanja, katerih se lahko udeležite do konca leta 2015 in          

pridobite znanja in izkušnje, s katerimi boste povečali svoje zaposlitvene možnosti, lažje           

načrtovali vašo nadaljnjo karierno pot in našli priložnosti za aktivno udejstvovanje.       

Program dogodkov najdete na naslednji strani…. 

Utrinki     

dogodkov 

Središča 

PRIZMA 50+ 

september - 

oktober 2015 



DOBRODOŠLI: brezposelni 50+ in iskalci zaposlitve, zaposleni 50+,         

upokojenci, prostovoljci ter mladi, ki si želite medgeneracijskega sodelovanja ter 

tudi delodajalci.  

Dogodki, programi, informiranje, svetovanje,    
podjetništvo in zaposlovanje 

KONEC LETA 2015 V SREDIŠČU PRIZMA 50+    

LOKACIJA: Tkalski prehod 4, Maribor 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE  

Odprto vsak dan 

med 9.00 in 14.00 

Središče za samostojno učenje  

S podporo mentorja po predhodnem dogovoru. 

Vasja Bajde 

Fundacija  PRIZMA 

PRIZMA 

TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE 

November 2015  

3. 11. 2015  

od 9.00 do 13.00 

Regijski dogodek                                     

»Aktivno  in zdravo staranje—zakaj in kako? 

Pomen aktivnega/zdravega staranja, predstavitev    

dosedanjih aktivnosti na tem področju, aktivnosti     

Središča PRIZMA 50+ in drugih primerov dobrih praks 

iz lokalnega okolja, možnosti za aktivno vključevanje   

starejših ter vseživljenjsko izobraževanje itd.  

Nacionalni inštitut za 

javno zdravje (NIJZ)           

OE Maribor                           

in                              

Fundacija PRIZMA 

5. 11. 2015  

od 9.00 do 13.00 

Vse kar ste želeli vedeti o socialnem                

podjetništvu 

Socialno podjetništvo in možnosti zaposlovanja      

znotraj SoP, prednosti in nevarnosti, pravno             

organizacijske  oblike, pogoji za opravljanje              

dejavnosti ipd. 

Mirjana Mladič 

Fundacija PRIZMA 

16. 11. 2015 

od 9.00 do 13.00 

Osnove Excela 

Urejanje podatkov v celicah, vrsticah in stolpcih,         

oblikovanje tabel, funkcije in formule itd. 

Vasja Bajde 

Fundacija PRIZMA 



TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE 

27. 11. 2015 

od 9.00 do 11.00  

Svetovanje za učenje in izobraževanje           

odraslih (ISIO, Svetovalno središče Maribor)  

Svetovali vam bomo o možnostih učenja in                

izobraževanja odraslih v Mariboru in okolici ter         

celostno odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi z      

učenjem in izobraževanjem odraslih.  

Alenka Sagadin        

Mlinarič in               

Anita Brglez   

Andragoški zavod      

Maribor, Ljudska       

univerza 

December 2015 

2. 12. 2015 

od 9.00 do 16.00 

Klik za zdravje  

Usvajanje tehnik in načinov aktivnega življenjskega 

sloga za izboljšanje počutja in zdravja, dejavniki    

zdravja in pomen redne vadbe za krepitev telesa in 

duha, praktični prikaz in napotki za zdravo hrbtenico, 

dobro telesno držo in gibljivost. 

Urška Pavlič 

Fundacija PRIZMA 

9. 12. 2015 

od 9.00 do 16.00 

ABC prve pomoči – pomagaj in reši življenje 

Poznavanje nudenja prve pomoči v vsakdanjem      

življenju je izrednega pomena, predvsem pa v         

nenadnih nesrečnih dogodkih. Prikaz in praktična   

vadba pravilno nudenih osnovnih ukrepov, ki lahko 

človeku (sorodnikom, otrokom, partnerju, staršem in 

drugim) reši življenje.  

Urška Pavlič 

Fundacija PRIZMA 

11. 12. 2015 

od 9.00 do 11.00  

Svetovanje za učenje in izobraževanje           

odraslih (ISIO, Svetovalno središče Maribor)  

Svetovali vam bomo o možnostih učenja in                

izobraževanja odraslih v Mariboru in okolici ter         

celostno odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi z      

učenjem in izobraževanjem odraslih.  

Alenka Sagadin        

Mlinarič in               

Anita Brglez   

Andragoški zavod 

Maribor, Ljudska 

univerza 

14. 12. 2015 

od 9.00 do 13.00 

Osnove Worda  

Osnove programa MS Word (delo z miško in           

tipkovnico, oblikovanje dokumentov, urejanje           

besedila, delo s  preglednicami, tiskanje). 

Vasja Bajde 

Fundacija PRIZMA 

17 12. 2015 

od 10.00 do 13.00 

Moj karierni razvoj 

Delavnica v okviru ocenjevalnega centra za          

spoznavanje osebnostnih lastnosti, sposobnosti in 

kompetenc za usmerjene karierne odločitve. 

Karmen Vaupotič 

Fundacija PRIZMA 



Prednost pri vključitvi v programe, imajo prebivalci občin, članic Konzorcija za     

razvojne naloge Podravja, ki sofinancirajo storitve središča PRIZMA 50+ in sicer: 

Mestne občine Maribor, Slovenske Bistrice, Lovrenca na Pohorju, Miklavža na     

Dravskem polju, Rače - Fram in Selnice ob Dravi. Za prebivalce teh občin je      

vključitev brezplačna. Pri tem si pridržujemo pravico do  sprememb, v primeru, da 

katera izmed občin odstopi od sodelovanja v Konzorcija. 

 

Udeleženci drugih občin se od meseca junija 2015 naprej v programe lahko            

vključujejo ob plačilu kotizacije v višini 15,00 EUR za pokritje materialnih stro-

škov.  

Kotizacijo ob prijavi nakažite na transakcijski račun Fundacije za izboljšanje          

zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, številka: SI56 0451 5000 0578 434,    

namen nakazila: kotizacija za delavnico, sklic: 00 3003. Potrdilo o plačilu     

prinesite s seboj.   

Število mest na delavnicah je omejeno, zato je obvezna prijava: 

e-prijava na povezavi:  http://goo.gl/forms/oofRIxOruX,   

po telefonu: 02 333 13 30 ali e-naslovu: tajnistvo@fundacija-prizma.si. 

http://goo.gl/forms/oofRIxOruX


 

Stik z nami  

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate                           

vsak dan med 9. in 15. uro. 

 

 

 
 

Fundacija za izboljšanje                 
zaposlitvenih možnosti 

PRIZMA, ustanova  
Tkalski prehod 4, Maribor 

 
 
 
 
 

 
Telefon: 02 333 13 30 

ali 
 

E-mail:   tajnistvo@fundacija-prizma.si 
 
 

 
 

 
Obiščite nas tudi na spletu:  

www.fundacija-prizma.si 
www.facebook.com/FundacijaPrizma 


