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Rijeka, 18. rujna 2019. 
  
 - prema dostavnoj listi -  

 
Poštovani, 

 
već trinaestu godinu zaredom i u našem gradu obilježava se Tjedan cjeloživotnog učenja, u 

čemu Narodno učilište - ustanova za obrazovanje i kulturu u Rijeci, sudjeluje kao regionalni 
koordinator organizacije ovog događanja.  
 

U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, ove će se godine Tjedan cjeloživotnog učenja održati od 
30. rujna do 6. listopada, uz pokroviteljstvo Grada Rijeke, a u sklopu Tjedna održava se i Sajam 
cjeloživotnog učenja, u četvrtak, 3. listopada, od 11 do 16 sati.  

 
Ovom prilikom želim Vas pozvati da se organiziranjem različitih aktivnosti tijekom ove 

manifestacije svakako uključite u realizaciju Tjedna cjeloživotnoga učenja. Time ćemo zajednički 
pridonijeti povećanju informiranosti javnosti o važnosti cjeloživotnog učenja i motiviranju građana za 
učenje bez obzira na dob, razinu obrazovanja, radni status i sve druge okolnosti.  

 
Kontakt osoba za sve informacije i dogovore je ravnateljica Narodnog učilišta, gospođa Heni 

Strčić, tel. 332-758, e-mail: heni.strcic@nar-uciliste.hr. 
 
Nadam se da ćete se aktivno uključiti u ovaj projekt i time omogućiti da Rijeka i ove godine 

domaćinstvom i pokroviteljstvom kvalitetno i na zadovoljstvo građana obilježi Tjedan cjeloživotnoga 
učenja. 
 
 
S poštovanjem, GRADONAČELNIK  

 
Mr.sc. Vojko Obersnel 

 
Dostaviti: 

• Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
• Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
• Odjel gradske uprave za kulturu 
• Zavod za informatičku djelatnost 
• Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
• Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
• Ustanovama Grada Rijeke u kulturi, svima 
• Ustanovama Grada Rijeke u zdravstvu i socijalnoj skrbi 
• Komunalna društva Grada Rijeke, svima 
• Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More, Dječji vrtić Sušak 
• Osnovnim školama Grada Rijeke, svima 
• Javna vatrogasna postrojba Rijeka 
• Dom mladih  
• Zajednica tehničke kulture Rijeka 
• Riječki sportski savez 
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