*Izvedene ali še aktualne aktivnosti v številkah:
 Programi za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, starejših od 45 let:
29 izvedb - skupno 464 udeležencev
 Informativno-svetovalna dejavnost odraslim zagotavlja nasvete in pomoč pri
odločanju glede izobraževanja, razvoja kariere: 406 vseh obravnav (75 % žensk/25 %
moških, 37 % oseb starih od 61 do 71 let, 18 % dokončana OŠ/21 % IV. stopnja izob.,
30 % V. stopnja)
 V letu 2018 smo izvedli več izpitnih rokov slovenskega jezika za tujce na osnovni
ravni: 5 izvedb - izpit je opravljalo 151 oseb
 Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program, ki pomaga mladim od 15. in 26.
let: številne delavnice
 V okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina za leto 2018:
- program Karierno svetovanje in delavnice za mlade - 85 oseb
- delavnice predelave sadja Učni center BRJE - več kot 100 različnih udeležencev iz
regije, ki so se večkrat udeležili različnih delavnic
 Tečaji različnih tujih jezikov: izvedenih 140 ur, 120 udeležencev
 Tečaji računalništva
 Dogodek INCASTRA, ki je predstavitev in promocija ajdovskih podjetij ter gospodarstva
– 50 podjetij – od tega je 20 podjetij odprlo vrata za ogled - 550 učencev in dijakov –
številni odrasli posamezniki in predstavniki institucij
 Projekt ASI - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših
zaposlenih: na razpis smo prijavili 16 podjetij
 Dejavnosti Centra medgeneracijskega učenja: 80 udeležencev, večinoma upokojencev
(78 % žensk/22 % moških)
 Študijski krožki: 6 krožkov, okrog 100 udeležencev, izvedenih 177 ur raznolikih vsebin
 Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja: več kot 300 udeležencev – od
otrok do, brezposelnih, staršev in upokojencev, ki so se vračali večkrat v različne
aktivnosti, 483 ur aktivnosti, 432 ur druženja, 24 ur informiranja
 Teden vseživljenjskega učenja: številni partnerji in udeleženci vseh generacij
 Prostovoljstvo v programu PUM – O in VGC Goriške
 Razstave likovnih in drugih izdelkov v avli Ljudske univerze Ajdovščina: več kot 10
avtorjev in društev
 Aktivnosti za zagotavljanje kakovosti: izvedena anketiranja in postopek
samoevalvacije, zgledovanja pri sorodnih organizacijah, Dan kakovosti, INCASTRA
zajtrk – vključeni zaposleni, udeleženci, partnerji, …
 Aktivnosti promocije: številne objave na spletni strani, FB, Instagramu, v časopisih,
oddaje na radiu, TV, drugo …
 Aktivnosti predstavljanja dela: zborniki, drugo …

