PROGRAM
Parade učenja Kranj, sreda, 16. maj 2018
Dogajanje na Slovenskem trgu bodo od 9.00 do 17.30 soustvarjale organizacije, društva, šole, zavodi in
posamezniki z naslednjimi vsebinami:
ODER:
09.00
09.15 – 10.00

svečana otvoritev z gosti
vadba »1000 gibov«

10.00 – 10.30

nastop predšolskih otrok

10.30 – 10.55
10.55 – 11.10
11.10 – 11.20
11.20 – 12.00

nastop stanovalcev – Žoga bend
nastop udeleženk Univerze za starejše
nastop citre
nastopi različnih društev iz sosednjih občin

14.00 – 14.15

nastop mlajše folklorne skupine PŠ Žabnica
nastop orientalskih plesalk
nastop ženskega pevskega zbora Regine
»Tombola po poti znanja«
nastop folklornih skupin
nastop najmlajših orkestrov

14.15 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30

vodi: idejni vodja in ustanovitelj Šole zdravja dr.
Nikolay Grishin
Zasebni vrtec Dobra teta
OŠ Orehek – vrtec Orehek
Dom upokojencev Kranj in DSO Preddvor
LUK – Univerza za starejše
Damjana Praprotnik
Folklorna skupina DU Naklo
Mešani pevski zbor DU Šenčur
Kulturno društvo Folklora Cerklje
OŠ Stražišče – Podružnična šola Žabnica
KUD Leyli
Društvo kmečkih žena Kranj
praktične nagrade
Zveza kulturnih društev
Glasbena šola Kranj

STOJNICE IN DELAVNICE:
Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
BSC, d.o.o., Kranj
Center za poklicno izobraževanje - CPI
Društvo paraplegikov Gorenjske
Društvo Svetlin

Društvo Šola zdravja
Društvo Tačke pomagačke
Dom upokojencev Kranj
Esperantsko društvo Ljubljana

skupne točke med Slovenijo in Švico
kolo sreče, predstavitev aktivnosti Europe Direct
Gorenjska s pomočjo promocijskih publikacij in
kviza
nacionalne poklicne kvalifikacije in slovensko
ogrodje kvalifikacij
prikaz delovanja ženske sekcije – ročna dela
predstavitev načina zdravega prehranjevanja na
podlagi
energijskega
potenciala
katerega
razberemo iz astroloških kart
informacije o skupinah v Kranju, promocija jutranje
vadbe »1000 gibov« in kratek prikaz vaj
delo in program društva, pravilen odnos do psa,
pristop k psu in igra s psom - naslov delavnice:
" pasja tačka, velika sreča"
nastanitev in oskrba, oskrbovana stanovanja,
dnevno varstvo, pomoč na domu, dostava hrane
predstavitev esperanta, recitacije, delovni listi

Fundacija Vincenca Drakslerja
Hiša čez cesto Milje

Hortikulturno društvo Kranj
Gimnazija Kranj
Gorenjski muzej
Klub lokostrelcev Kranj in Lokostrelski klub Feliks
Kranj
Komunala Kranj

LUK

Medgeneracijski center Kranj
Mestna knjižnica Kranj
RKS – OZ Kranj

Sindikat Mladi plus

Slovensko društvo Hospic
Svet gorenjskih sindikatov
ŠENT – enota Šent´k Kranj
Uprava za obrambo Kranj
Varstveno delovni center Kranj

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj

Zveza kulturnih društev
Zveza Sonček so.p. – enota Kranj

socialno podjetništvo, programi preprečevanja in
obravnave odvisnosti, ponovna raba izdelkov
igranje z namiznimi starimi igrami Marjanca in
namizno kegljišče
društveni vrt in paviljon ter povabilo na dneve
odprtih vrat v času TVU
kaligrafija, ustvarjalno pisanje, kemija in šah
predstavitev dejavnosti in aktivnosti za
obiskovalce, povabilo na muzejske večere v sklopu
TVU
športno lokostrelstvo
pravilno ravnanje z odpadki
info stojnica, predstavitev programov za
izobraževanje odraslih in Univerze za starejše,
predstavitev treh nacionalnih projektov pri katerih
sodelujemo
predstavitev aktivnosti centra, ustvarjalna
delavnica
predstavitev dejavnosti Mestne knjižnice Kranj
delavnica s predstavitvijo oživljanja z uporabo AED
(defibrilator)
predstavitev sindikata, informiranje o projektu
Kažipot do dostojnega dela, kjer ponujajo
brezplačne delavnice po Sloveniji; Sindi časti neformalna srečanja in Facebook kampanja #Buče
predstavitev društva, prostovoljstvo
podajanje osnovnih informacij v zvezi s pravicami
in obveznostmi iz delovnega razmerja, kviz iz
področja delovnega prava
promocija izdelkov, izdelovanje izdelkov iz slame
vojaški tabori, štipendiranje, zaposlovanje,
prostovoljno služenje vojaškega roka in
pogodbena rezerva
ustvarjalna delavnica iz gline
predstavitev in popularizacija varstva narave ter
varovanih območij, zavarovanih živalskih in
rastlinskih vrst, pomena mokrišč in vodenje po
kanjonu reke Kokre
ZKD in njene članice se predstavijo
praktični prikaz dela v Sončku

