V okviru projekta Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko, Akronim: OK RURALNI SERVIS (podukrep »Podpora za izvajanje operacij
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP),

VAS KIP VIZIJA D.O.O. VABI NA

BREZPLAČNE DELAVNICE

ZA UREJANJE NOTRANJEGA PROSTORA
DELAVNICE BODO POTEKALE PO
NASLEDNJEM TERMINSKEM NAČRTU:

TOREK, 5. 10. 2021,

KIP VIZIJA, LESIČNO, OD 9.30 DO 15.00 URE
- kako se lotiti čiščenja in načela čiščenja,
- ročno in delno tudi strojno čiščenje,
- čiščenje pisarniških in delovnih prostorov,
nastanitvenih kapacitet,
- funkcijske značilnosti in proces delovanja različne strojne opreme, čistilnih orodij in pripomočkov,
- postopki in tehnike čiščenj,
- organiziranje dela,
- ustrezna uporaba pripomočkov in čistilnih materialov,
- vzdrževanje opreme, shranjevanje delovnih
sredstev, materiala,
- dezinficiranje, sredstva za dezinficiranje, doziranje, rokovanje….
Vsebine so kratke in praktično naravnane. Vse skupaj
bo podkrepljeno s praktičnim delom.

SREDA, 6. 10. 2021,

KIP VIZIJA, LESIČNO, OD 8.00 DO 14.00 URE
- Praktično izvajanje čiščenja, posamezni postopki
čiščenja…

ČETRTEK, 7. 10. 2021,

Kozjanski park, Podsreda, Grad Podsreda,
OD 8.00 DO 14.00 URE
- pohod po poti Podsreda – Grad Podsreda,
- ogled gradu s poudarkom na urejanju naravne dediščine in čiščenju ter negovanju posameznih prostorov (galerija, kuhinja, stopnišče,
dvorane, apartmaji in sobe…)…

PONEDELJEK, 11. 10. 2021,

OGLED trgovine z orodji, aparati in opremo doma ter
pripomočki za vzdrževanje (LOKACIJA OGLEDA ZNANA
NAKNADNO), OD 10.00 DO 14.30 URE (4 URE):
- kje kupiti ustrezna orodja in pripomočke za
vzdrževanje,
- izbira primernih aparatov in opreme.

SREDA, 13. 10. 2021,

Ideje za ureditev doma in pisarne. Obisk večjega trgovca s pohištvom in pripomočki ter opremo (LOKACIJA
OGLEDA ZNANA NAKNADNO), OD 8.00 DO 14.00 URE
(7 UR):
- ogled trgovine z namenom iskanja idej za urejanje doma in pisarne s poudarkom na detajlih.

PETEK, 15.10. 2021,

KIP VIZIJA, LESIČNO, OD 8.00 DO 12.00 URE (5 UR):
- energijsko urejanje prostora,
- dobro počutje urejenem domu, dvig vibracij,
- dom, oaza pozitivnih vibracij,
- načini očiščenja prostora: kadilo aromatičnega
žajblja, palo santo, odstraniti stvari, ki jih ne potrebujemo več, himalajska solna lučka, petje in
ples, meditacija, zelišča, svetloba, okna,
- kje nabaviti posamezne pripomočke,
- praktični primeri.
Delavnica poteka v umirjenem in pozitivnem vzdušju.

PRIJAVA NA DELAVNICE:

info@lu-rogaska.si ali info@kipvizija.si.
Vse ostale informacije glede delavnic, dobite na:
041 415 635 (LURS) ali na 031 791 073 (KIP VIZIJA).
Vljudno vabljeni vsi, tako zaposleni, ki jih tematika urejanja okolice zanima, kot tudi mladi in brezposelni, ki bi
o urejanju notranjih prostorov želeli izvedeti kaj več in
s tem pridobiti dodatna znanja za vstop na trg dela.
Pri izvajanju delavnic se bomo prilagajali navodilom Vlade RS v
zvezi s preprečevanjem širjenja virusa, ki ga povzroča bolezen
Covid-19.
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