
Kulturni dom je že vse od svojega odprtja leta 1931 center 
kulturnega udejstvovanja Trzincev in je v svoji zgodovini 
doživel zelo burna obdobja, med II. svetovno vojno je bil 
požgan, nato obnovljen in večkrat predelan. Skozi generacije 
Trzincev je bil center dogajanja, saj se je v njem zgodila večina 
premier gledališča KUD Franc Kotar pa tudi drugih društev na 
področju kulture. To vlogo si zasluži tudi sedaj, zato je bil že 
skrajni čas, da se obnovi najbolj nujne dele objekta. 
Ko se je pokazala možnost pridobitve sredstev na razpisu 
LAS za mesto in vas, smo Občina Trzin, Kulturno umetniško 
društvo Franc Kotar Trzin in Zavod za ustvarjanje, 
raziskovanje in učenje Azum skupaj izpolnili obsežno 
prijavo na razpis ter bili uspešni pri pridobitvi sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zahvala gre vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije. 
Pri vsakem takem projektu pa je potrebno tudi prostovoljno 
delo, ki so ga nesebično in srčno opravili člani KUD Franc 
Kotar in Zavoda Azum s sodelovanjem v zaključni fazi 
obnove stenskih in stropnih površin Kulturnega doma. 
Poudariti je treba, da se je vse to izvedlo celo v večjem 
obsegu, kot ga je zahteval razpis.
Pri projektu so izvedbeno sodelovali še Gašper Urbanc s.p. z 
vgradnjo novih zunanjih oken in vrat, Vistra d.o.o. s celovito 
obnovo predprostorov, sanitarij in notranjih vrat, Aleš Bratovž 
s.p. z obnovo odra in podjetje Waemix d.o.o. z barvami.

las za mesto in vas

Zunanjost je vidno polepšana, objekt je pridobil tudi nove 
sanitarije za invalide (zanje so na novo prilagojeni vsi 
dostopi), obnovljena sta oder in svetlobna tehnika, prav tako 
pa so preurejeni in polepšani predprostori Kulturnega doma. 
Verjamemo, da bo tako naš »dom«, kot se mu je včasih reklo in 
mu rečemo še danes, lahko še dolgo gostil kulturno dejavnost 
v Občini Trzin in da bodo društva, ki v njem kontinuirano 
delujejo (nekatera že preko 90 let), bogatila življenje Trzincev. 
Poleg celostnega kulturnega programa, ki ga nudi domače 
kulturno-umetniško društvo, so v njem prisotna še ostala 
trzinska društva in organizacije, v zadnjem času pa v njem 
izvaja svoje dejavnosti tudi Center aktivnosti Trzin. V sklopu 
projekta bo kot prvi svoj program ponudil Zavod Azum.
Celotna vrednost projekta z davkom je 62.993,74 EUR, 
delež sofinanciranja s strani Republike Slovenije in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj pa 44.759,41 EUR.
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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OPIS DELAVNIC

»USTVARJALNOST S PODLAGO« 
redne delavnice za upokojence 
1x tedensko, 90 minut
Redna tedenska srečanja bodo temeljila na kulturno umet-
niškem ustvarjanju. Združevala bodo umetniško izražanje 
različnih umetniških zvrsti. Preko zgodb, gibanja, ritma, dela z 
glasom, improvizacije, dramskih iger bo tekom delavnice nas-
tajal avtorski dramski tekst. Delavnice bodo primerne tudi za 
gibalno ovirane upokojence. Predvsem pa je to tudi priložnost 
za kvalitetno pa tudi zabavno druženje! 

»IGRAM SE IN PRI TEM USTVARJAM« 
redne delavnice za otroke s posebnimi potrebami 
1x tedensko, 90 minut
Preko drame otroci s posebnimi potrebami razvijajo in ra-
ziskujejo svoje ustvarjalne potenciale, postanejo lahko bolj 
gibalno spretni, ter lažje sledijo navodilom. Aktivnosti bodo 
prilagojene posameznemu otroku in bodo v svojem značaju 
integrativne: združevale bodo umetniško izražanje različnih 
umetniških zvrsti: ples, glasba, gib in drama. Delavnice bodo 
primerne tudi za gibalno ovirane otroke in mlade.

»DELAM PRVE KORAKE V SVET ZAPOSLITVE« 
za iskalce prve zaposlitve 
več terminov, navedeni na spletni strani zavoda Azum
Prvi koraki v svet zaposlitve so pogosto negotovi, previdni, ne 
da bi se iskalci zaposlitve polno zavedali svojih potencialov 
in kompetenc ter želja. Z uporabo metod pomoči z dramsko 
umetnostjo bodo lahko udeleženci v varnem okolju delili in 
raziskali svoje poglede, pričakovanja in strahove glede prve 
zaposlitve. V varnem okolju bodo lahko z gledališkimi tehnika-
mi preizkusili konkretne situacije.

»VEM, DA SPET ZMOREM«  
za dolgotrajno brezposelne osebe 
več terminov, navedeni na spletni strani zavoda Azum
Osebe, ki že dlje iščejo zaposlitev, se lahko soočajo z nega-
tivnimi čustvi, kot so slaba samopodoba, občutek nesmisla, 
pomanjkanje poguma ipd. Z uporabo metod pomoči z drams-
ko umetnostjo bodo lahko udeleženci v varnem okolju preiz-
kusili različne situacije, ki so jih, ali jih bodo doživeli ob ponov-
nem vstopanju na trg delovne sile (pri razgovorih, telefonskih 
klicih, na poskusnem delu, pretekle izkušnje, …). 

Vpis v delavnice za upokojence in otroke s poseb-
nimi potrebami bo potekal v decembru in januarju, 
za delavnice s področja iskanja zaposlitve pa bomo 
sprejemali prijave na posamezne termine do 2 dneva 
pred pričetkom delavnice. Termini vseh delavnic 
bodo objavljeni na spletni strani zavoda Azum, 
pričetek pa bo že v januarju. 

TERMINI

Delavnice za upokojence ter otroke in mlade s posebnimi 
potrebami bodo potekale vsak teden, razen ob praznikih in 
med šolskimi počitnicami.

• upokojenci »USTVARJALNOST S PODLAGO«: 
 ponedeljek 8.00‑9.30 

• otroci in mladi s posebnimi potrebami 
 »IGRAM SE IN PRI TEM USTVARJAM«: 
 ponedeljek 16.30‑18.00

Delavnice za iskalce prve zaposlitve in dolgotrajno 
brezposelne osebe bodo potekale ob vnaprej določenih 
terminih, ki bodo sproti objavljeni na spletni strani 
Zavoda Azum.

• iskalci prve zaposlitve 
 »DELAM PRVE KORAKE V SVET ZAPOSLITVE«: 
 2 tedna (sreda, četrtek, petek) 
 8.00‑10.30 (januar, junij, november)

• dolgotrajno brezposelne osebe 
 »VEM, DA SPET ZMOREM«: 
 2 tedna (sreda, četrtek, petek) 
 8.00‑10.30 (februar, april, maj, september)

LOKACIJA

Delavnice se bodo odvijale v Kulturnem domu Trzin na 
Mengeški 9 v Trzinu. Vhod je z zadnje strani. V primeru, da 
zaradi višje sile delavnic ne bo možno izvajati v Kulturnem 
domu, bodo potekale preko spleta v živo ali v drugačni obliki.

CENA

Vse delavnice bodo v 2021 in 2022 za uporabnike 
BREZPLAČNE, saj jih sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

O IZVAJALKI

Delavnice bo izvajala Saša Hudnik, 
univ. dipl. etnologinja in kultur-
na antropologinja, ki ima bogate 
izkušnje tako z delom z osebami 
s posebnimi potrebami in iz ra-
zličnih kulturno-socialnih okolij, 
z gledališkim ustvarjanjem ter z 
vodenjem delavnic, ki vključujejo 
elemente umetnostne terapije. Za svoje delo z mladimi je 
prejela tudi že nekaj priznanj, dva njena avtorska dramska 
teksta pa sta tudi objavljena. O sebi pravi, da jo najbolj osreči, 
ko vidi, da se oseba odpre, da najde v sebi ustvarjalnost, ki je 
prej ni poznala, ko zaživi bogato življenje, ali se kar naenkrat 
porodijo nove ideje in sanje. Ko se v sproščenem vzdušju pov-
eže skupina, ki kar izžareva domišljijo in ustvarjalnost

INFORMACIJE IN PRIJAVA 

M: 040 397 252 | E: zavod.azum@gmail.com
www.zavodazum.com/kulturno-srce-trzina/


