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Drage članice in člani, dragi prijatelji!     Pred nami je osmo študijsko let Univerze za tretje
življenjsko obdobje Brda. Pripravili smo nov izobraževalni program, ki vam bo, v kolikor se zanj
odločite pomagal zbistriti um in razgibati telo. Po dveh letih okrnjenega delovanja zaradi
epidemije se moramo opogumiti in ponovno aktivirati naše fizične in umske potenciale in
nadoknaditi zamujeno. Le umsko in fizično aktivni bomo lahko kos izzivom sedanjega časa.
Pozitivno razmišljanje pa je še kako pomemben dejavnik dobrega počutja.
 
 
Vabimo vas, da še malo bolje spoznate našo univerzo in njene dejavnosti, ki so naravnost
ustvarjene za vas. Radi bi vam dokazali, da je sodelovanje v dejavnostih, ki jih nudimo koristno,
zabavno, sproščujoče in osrečujoče doživetje, ki ima pozitivne učinke. Dovolite si postaviti na
prvo mesto sebe, svoje potenciale, želje in hotenja ter uresničiti vse tisto, kar do sedaj niste
mogli. Dovolite si sprostitve in uživanja v izkoriščanju svojih kritih talentov ter ponovno
vzpostaviti notranje ravnovesje.
 
 
Vsebine, ki smo jih pripravili za vas krepijo vaš um in telo do take mere, da znate in zmorete
izkoristiti vaš potencial v celoti. Zaradi vašega pozitivnega pristopa in pripravljenosti za
sodelovanje pa imajo še večji učinek, kar je po epidemiji, ki nas je zelo zaznamovala še kako
pomembno. Dokažite, da misel: »Moder človek se ne stara – moder človek zori« še kako drži!
 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite v UNITRI Brda v študijskem letu 2022/2023. V nudenih
programih vas poleg utečenih aktivnosti čakajo še nekatere novosti. Med njimi omenjamo
krožek pogovorne angleščine, pohodništvo, gledališko-filmski krožek z novimi projekti, razna
predavanja z zgodovinskimi temami in s področja zdravstva.
 
 
S spremljajočimi aktivnostmi bomo poskrbeli za še več druženja, obiskov kulturnih dogodkov in
prireditev, odkrivanja novih krajev in pokrajin, sodelovanja na dogodkih v občini in izven ter
sodelovanja z drugimi društvi v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in
drugimi društvi in organizacijami. Pridružite se nam in postanite aktiven član UNITRI Brda!
 
 
Dobrovo, september 2022
 
Duška Prinčič Domenis predsednica
 
 
 
VPIS 
 
 
Objavljamo izobraževalni program za študijsko leto 2022/2023, ki si ga lahko ogledate na
naslednji povezavi ter prijavite s priloženo vpisnico.
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Vpis bo potekal od 26.9. do 30.9 od 17.00 do 19.00 ure in sicer:

    
    -  na OŠ Alojza Gradnika Podružnični šoli Kojsko v ponedeljek, 26.9. in v torek,
27.9.2022   
    -  na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo v četrtek 29.9. in v petek, 30.9.2022  

  

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate program izobraževanj za šolsko leto
2022/2023:

  

Program izobraževanj za &scaron;olsko leto 2022/23  (datoteka pdf)

  

Vpisnica za &scaron;olsko leto 2022/23   (datoteka pdf)

  

Urnik dejavnosti za šolsko leto 2022/23 - v pripravi

  

  

Za podrobnejše informacije pokličite na 041 393 309.
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