
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

OKTOBER 2019 

 



 

 

URNIK VGC SKUPNA TOČKA 

GROSUPLJE 

OKTOBER   2019 

 

 
IZDELAVA NARAVNE KOZMETIKE: 
PETEK, 11.10.2019 ob 9:00 delavnica 
»IZDELAVA NARAVNEGA MAZILA ZA USTNICE« 
in 
PETEK, 18.10.2019 ob 9:00 delavnica 
»IZDELAVA NARAVNE ZIMSKE KREME«. 
Na obeh delavnicah si bomo iz naravnih 
sestavin izdelali mazilo za ustnice in »zimsko 
kremo«, ki nam bosta prav prišli v prihajajočih 
hladnih dneh. Vodi Cirila Mehle, višja 
zdravstvena delavka.  
 

HALLOWEEN DELAVNICA  

PETEK, 25.10.2019 ob  16:00  
Če rad ustvarjaš, se zabavaš in želiš izvedeti kaj 

novega o najsrhljivejšem prazniku leta, pridi na  

najbolj zabaven dogodek te jeseni. Izdelovali 

bomo dekoracije, se sladkali, igrali in družili. 

Vstopnina: tvoj najljubši prigrizek. 
Obvezne prijave na mail:                    

taja.berk@zpmmoste.net   

 
 
Spremljajte nas  na naši FB strani  

Večgeneracijski center Skupna točka Grosuplje 

in  v napovedniku dogodkov Občine Grosuplje. 

 

 

 

 

 
DRUŽINSKE DELAVNICE: 
Program »Rastemo skupaj« (THSN) je zasnovan 
za družine z mlajšimi otroci. Rastemo skupaj 
ustvarja prostor, kjer se družine lahko 
povezujejo, izmenjujejo izkušnje in spoznavajo 
nove načine vzgoje in ustvarjanja prijetnih 
medsebojnih odnosov. V oktobru smo za vas 
pripravili naslednje dogodke: 
TOREK, 1.10.2019 ob 15:00 USTVARJALNICA,  

 
TOREK, 8.10.2019 ob 15:00 PRAVLJICA, 
TOREK, 15.10.2019 ob 15:00 TELOVADBA, 

 
TOREK, 22.10.2019 ob 15:00 RAZISKOVALNICA 
in SKUPINA ZA STARŠE. 
 

SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE (2. stopnja): 
SREDA, 2.10.2019 od 10:00 do 12:00 in 
TOREK, 8.10., 15.10. in 22.10.2019 ob 9:00. 
 

SKUPINA ZA ŽENSKE: 
PETEK, 4.10., 11.10., 18.10. in 25.10. ob 10:30.           
 
 

 

 

JOGA ZA VSAKOGAR: 
PONEDELJEK, 7.10., 14.10., 21.10. in 28.10.2019 
ob 9:00.  

Vadba je prilagojena vsakemu udeležencu. 
Predznanje ni potrebno. Priporočamo udobna 
oblačila in podlago za vadbo. V dvorani Družbenega 
doma. 
 

ANGLEŠKI JEZIK: 
PONEDELJEK, 21.10. in 28.10.2019 ob  10:00. 

Na praktično zasnovanih in zabavnih urah 
splošne angleščine spoznavamo teme iz 
vsakdanjega življenja. Poudarek je na 
govoru. Naš cilj je suverena komunikacija v 
angleškem jeziku. Predznanje ni potrebno. 
Zbiramo prijave. 

Welcome!!! 

 

PEVSKA SKUPINA: 
PONEDELJEK, 7.10. in 14.10.2019 ob 10:00  in 
PONEDELJEK; 21.10. 2019 ob 11:00. 

Če imate veselje do petja, se  nam 
pridružite vsak ponedeljek, ko bomo skupaj 
prepevali nam ljube pesmi.                          
 

ROČNA DELA: 
TOREK, 1.10., 8.10, 15.10., 22.10. in 29.10.2019 
ob 10:00.  

Na ustvarjalnih torkovih delavnicah si lahko 
ob pomoči izkušene mentorice spleteš ali 
skvačkaš unikaten izdelek po tvoji želji. 
 

 

 

mailto:taja.berk@zpmmoste.net

