
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O VGC SKUPNA TOČKA 

Večgeneracijski center Skupna točka je 

projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko 

filantropijo in je namenjen 

medgeneracijskemu in medkulturnemu 

povezovanju. 

Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, 

prenos znanja in aktivno učenje v vseh 

življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine 

in za vključevanje in socializacijo ranljivih 

skupin ter nudi preventivne programe in 

vsebine.  

Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v 

večgeneracijskem centru Skupna točka, 

omogočamo socialno vključevanje vseh 

generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, 

zaupanje in medsebojno pomoč. S tem 

želimo omogočiti premostitev vrzeli med 

generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja 

vsi pozabljamo. 

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, 

ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja 

prostega časa ob druženju. 

 

Vabljeni. 

 

Večgeneracijski center 

Skupna točka GROSUPLJE 

 

Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje  

E: taja.berk@zpmmoste.net 

T: +386 (0)70 640 344 

Facebook stran: Večgeneracijski  
center Skupna točka Grosuplje 

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK – PETEK  

od 9.00 ure do 14.00 ure 

 
SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob  
izrednih dogodkih 

 
 

Večgeneracijski center 

Skupna točka 

                  Grosuplje 

J           JULIJ – AVGUST 

                  2019 

 



 

 

URNIK VGC SKUPNA TOČKA 
GROSUPLJE 
JULIJ - AVGUST   2019 

 

TOREK, 06.08.2019 ob 15:00 DRUŽINSKA 
RAZGIBALNICA »Rastemo skupaj« (THSN). 
Zabavna družinska telovadba.   

Od PONEDELJKA, 26.08.2019 do PETKA, 

30.08.2019 vas ob 10:00 vabimo na 

DRUŽABNE DOPOLDNEVE. Pridite in si 

polepšajte poletje v naši družbi.  

TOREK, 27.08.2019 ob 15:00 OTROŠKA 

USTVARJALNICA in SKUPINA ZA STARŠE 

»Rastemo skupaj« (THSN) .  

Spremljajte nas  na naši FB strani  

Večgeneracijski center Skupna točka Grosuplje 

in  v napovedniku dogodkov Občine Grosuplje. 

POZIV  PROSTOVOLJCEM IN VODJEM  

NOVIH  SKUPIN 

Verjamemo, da vsak od nas nekaj zna. In 

kaj je lepšega, kot deliti svoje znanje, se 

družiti in na ta način bogatiti sebe in 

druge. Če znate kuhati,  risati, plesti, šivati, 

slikati,  če radi pišete, pojete,  berete, 

vrtnarite, sabljate, se rekreirate, igrate 

družabne igre,  kolesarite, modelirate, 

pripovedujete šale,  kvačkate, … se nam 

javite.  Delite svoje znanje in prispevajte za 

boljši jutri. 

Posebej vabljeni, če ste nemško govoreči, 

saj nova skupina tečajnikov za Osnove 

nemškega jezika že nestrpno čaka, da 

prične z delom.  

Za več informacij smo na voljo na 
taja.berk@zpmmoste.net 
Prostovoljstvo je izziv – sprejmi ga! 
 

 

TOREK, 30.07.2019 ob 15:00 DRUŽABNE 

IGRE »Rastemo skupaj«  (THSN). 

 

Od PONEDELJKA, 05.08. do PETKA  
09.08.2019 od 10:00 – 14:00 vabimo na 

»DRAMSKE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI«.  
Na dramskih počitnicah bomo spoznali 
osnove igre in vse kar sodi zraven.    
Delavnice vodijo Aleksandra Staroveški, 
Zala Berk in Hana Jurca. Teden bomo 
zaključili s predstavo, ki jo bomo ustvarili 
skupaj. Počitnice so primerne za 

osnovnošolce, so brezplačne in 

vključujejo dva obroka.    

Obvezne prijave na mail: 

taja.berk@zpmmoste.net 

 

 

TOREK, 06.08.2019 ob 09:00 BIBARIJE ZA 

NAJMLAJŠE »Rastemo skupaj« (THSN). 

Srečanje mamic z dojenčki.  

 

TOREK, 02.07.2019 ob 09:00 BIBARIJE ZA 

NAJMLAJŠE »Rastemo skupaj« (THSN). 

Srečanje mamic z dojenčki.  

TOREK, 02.07.2019 ob 15:00 DRUŽINSKA 

RAZGIBALNICA »Rastemo skupaj« 

(THSN). Zabavna družinska telovadba.  

     

TOREK, 23.07.2019 ob 15:00 OTROŠKA 

USTVARJALNICA in SKUPINA ZA STARŠE 

»Rastemo skupaj« (THSN) .  

Od PONEDELJKA, 29.07.2019 do PETKA, 

02.08.2019 vas ob 9:00 vabimo na 

DRUŽABNE DOPOLDNEVE. Pridite in si 

polepšajte poletje v naši družbi.  

 

 

mailto:taja.berk@zpmmoste.net

