Spoštovani
Na Ljudski univerzi Murska Sobota, bomo v februarju začeli izvajati
novo razviti program, Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi
tradicionalne tekstilne dediščine. Program smo razvili v skladu s
strategijo razvoja naše regije in spodbuja tako samoiniciativnost in
podjetnost, kot tudi ohranjanje kulturne dediščine in razvoj turizma.
Program smo pridobili na »Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega
izobraževanja odraslih od 2012 do 2014« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je za udeleženke/ce brezplačen.
Program je namenjen predvsem brezposelnim ženskam, z znanjem šivanja, čutom za
estetsko oblikovanje, ter željo po podjetniškem delovanju.
Glede na cilje smo razvili usklajen pester, kreativen in kvaliteten program, ki je razdeljen na
tri module.
V prvem modulu bodo strokovnjakinje s področja etnologije udeleženke najprej
seznanile s kulturno dediščino naše regije.
V drugem modulu bodo udeleženke pridobljeno znanje s pomočjo mentorice,
priznane oblikovalke oblačil in tekstilij, povezale s kreativnimi idejami in ustvarile
lastne, nove, tržno zanimive izdelke.
V zaključnem modulu programa pa bodo udeleženke pridobile vso znanje, ki ga bodo
potrebovale za vstop v podjetniško dejavnost in uspešno trženje produktov.
Program bomo zainteresiranim udeleženkam podrobneje predstavili v četrtek, 2. 2. 2012 ob
9 uri, v prostorih CIPS-a na Slovenski ulici 37 v Murski Soboti.
Uvodno srečanje ob začetku programa pa načrtujemo v torek, 7. 2. 2012 ob 15 uri v
učilnici številka 6, na Ljudski univerzi Murska Sobota.
V kolikor imate v vašem okolju, krajevni skupnosti, turističnem društvu, društvu kmečkih
žena…. udeleženke, ki bi bile zainteresirane razviti svojo samoiniciativnost, podjetnost,
spretnosti in kreativnost na področju oblikovanja tekstilnih izdelkov z elementi
tradicionalne kulturne dediščine, vas naprošamo, da jim posredujete naše povabilo.
Več informacij lahko dobite na telefonski številki 02 536 15 60 ali info@lums.si.
S spoštovanjem
Direktorica
Alenka Kučan

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti
posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

