
PREDSTAVITEV TVU
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša
promocijska kampanja na področju izobraževanja in

učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem
centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s

stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej
državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na

vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh
življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v

svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt
soustvarjamo, bodisi v vlogi območnih koordninatorjev,
izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo
k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU

je član mednarodnega gibanja festivalov učenja

OBMOČNI KOORDINATOR TVU 2019 
USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA

ZA POMURJE
Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je od

svoje ustanovitve naprej vsakoletno sodelovala v
projektu TVU kot izvajalec prireditev TVU. V

posameznih letih smo tako izvajali najrazličnejše
prireditve, ki so bile brezplačne in namenjene različnim

ciljnim skupinam, pretežno pa predstavnikom
nevladnih organizacij. Obenem pa smo v preteklih letih

sodelovali tudi na Paradah učenja v Pomurski regiji. 
V okviru TVU smo letos prvič sodelovali tudi kot

območni koordinator in hkrati izvajalec prireditev
TVU ter nastopali kot eden izmed nosilcev projekta

TVU v Pomurski regiji in zagovornik zamisli o
vseživljenjskosti učenja. 

V okviru TVU 2019 smo tako vzpostavili mrežo 20
prirediteljev iz Pomurske regije, kateri so z izvajanimi

prireditvami TVU prispevali k izboljšanju pojavne
oblike vseživljenjskega učenja v regiji. 

SEZNAM PRIREDITELJEV TVU 2019
Bistra hiša - Smart house  Martjanci
Društvo za trajnost virov Si.energija

FRANCFRANC, oblikovanje in komunikacije d.o.o.
Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek
kulturno društvo Jozsef Attila Motvarjevci

Športno društvo Motvarjevci
Športno rekreacijsko društvo Sobota

Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega
izročila Prekmurja—Prekmurska herbija

TV IDEA—Kanal 10 d.o.o.
Društvo za trajnostni razvoj LEDINA

Društvo kreativne mladine
Mažoretna zveza Slovenije

Društvo bolnikov po možganski kapi Murska Sobota
Društvo prijateljev waldorfske pedagogike modra

luna
Lokalna energetska agencija za Pomurje
Društvo Prekmurskih mažoretk Bakovci

Turistično informativni center Moravske Toplice
Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

Umetniško ustvarjanje in druge storitve s.p
Kolesarski klub Kicker.

v času trajanja TVU 2019, tj. od 10. maja do 30. junija
2019, smo skupaj s prireditelji TVU izvajali številne

predstavitvene, izobraževalne, informativne,
svetovalne, družabne, kulturne, slovesne in športne

prireditve na regionalni in krajevni ravni in tako
opozarjali na izobraževalne možnosti v regiji in na

pomen vseživljenjskega učenja.
 

Vse prireditve TVU so bile za obiskovalce brezplačne.
Skupno je bilo izvedenih 27 prireditev TVU, ki so

potekale na različnih prizoriščih Pomurja in v
celotnem razširjenem terminu TVU.
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