
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Večgeneracijski center 

Skupna točka  

Vrhnika 

OKTOBER 

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.  

 

Večgeneracijski center 

Skupna točka 
Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika  

E: eva.licof@zpmmoste.net 

T: +386 (0) 64 259 033 

FB:  VGC Skupna točka Vrhnika 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK-PETEK 

Od 8.00 do 16.00  

 

SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob 

posebnih dogodkih 



 

V mesecu OKTOBRU vam nudimo kar nekaj 

zanimivih delavnic oz. predavanj, sicer pa 

smo za obisk in izvedbo različnih aktivnosti 

dostopni vsak dan v delavniku, izjemoma 

tudi ob koncu tedna. Prav tako nudimo 

VSAKO DNEVNO UČNO POMOČ ter BRALNI 

KOTIČEK in UPORABA RAČUNALNIKA sedaj 

izvajamo  v naših prostorih, veseli pa smo 

tudi vsakršnega dodatnega predloga oz. 

ideje z vaše strani. Vse naše storitve so 

BREZPLAČNE, vabljeni pa ste vsi – od 

najmlajših do najbolj zrelih.  

Ponedeljek 7., 14., 21,. 28. oktober 9.00 do 

12.00 – Skupna kvačkarija 

Ponedeljek 7., 14., 21,. 28. oktober 17.00-

18.00 - Program RASTEMO SKUPAJ- 

ustvarjalne delavnice za predšolske otroke 

in njihove starše ( zaželjene prijave ) 

Sreda 30.oktober ob 18.00 Zaupna in 

pogovorna skupina za ženske z različnimi 

temami 

Četrtek 17.oktober Urica za zdravje z 

Moniko, tema meseca STRES IN 

IZGORELOST 

Četrtek 3.,10.,17.,24.,31. oktober ob 9.30 – 

Delavnica za iskalce zaposlitve    

Četrtek 10.9. ob 18.00 Zvočne gong kopel. 

(Na zvočno masažo pridite v udobnih 

oblačilih, zaželjene so prijave) 

Petek  4.,11.,18.,25. oktober  ob 10.00 – 

Mamice na kavici: podporna skupina. (VGC 

Skupna točka, Cankarjev trg 4) (prijave so 

zaželjene) 

NOVOSTI: 

Torek 1.10 ob 10.00: Ovijanje drevesa 

(Rožnati oktober -mednarodni mesec 

ozaveščanja o raku dojk.) 

Torek 8.oktober ob 9.30: Prebudi svojega 

notranjega otroka (več o dogodku bo 

objavljeno na naši fb strani) 

 

 

Torek 15.oktober ob 17.00 Prebudi svojega 

notranjega otroka (več o dogodku bo 

objavljeno na naši fb strani) 

Torek 22.,29. oktobra ob 17.00  Predavanje 

o TESNOBI (v sodelovanju s CKZ Vrhnika) 

Torek 15.oktober ob 9.00- Računalniški 

tečaj (prijave so zaželjene) 

 

 

Sreda 9.,16. oktober ob 19.00- Om 

chanting (resoniraj z zvokom OM) (prijave 

so zaželjene) 

Sreda 23. oktober ob 18.00 Predavanje: 

Telo in barsi - Kaj ti sporoča telo? 

 


