
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Večgeneracijski center 

Skupna točka 

#november2019 

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 

 
Zaloška 54, 1000 Ljubljana  

E: skupna.tocka@zpmmoste.net 

T: +386 (0) 40 760 515  

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK – PETEK 

od 8.00 ure do 18.00 ure 

SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob 

posebnih dogodkih 



 
NOVEMBERSKE AKTIVNOSTI! 

 

KNJIŽNI KLUB: 
Do decembra beremo »Ob tebi« (Jojo Moyes) 
Pogovor ob čaju sledi 13.12.2019 ob 10.00 uri 

 

 
 

 8. NOVEMBER OB 15.30: TELOVADBA in 
ZDRAVA PREHRANA S ŠD MOSTE! (Andraž 
Bricelj) 

 

 13. NOVEMBER OB 17.00: SEMINAR ZA 
VZGOJITELJE IN PROSTOVOLJCE: Delo 
otroki z avtizmom (Nina Korošec, Zavod 
To sem jaz) 

 

 18. NOVEMBER OB 15.00: OKOLJSKA 
DELAVNICA ZA MLADE – z društvom 
CIPRA!  

 

 20. NOVEMBER OB 16.30: STRES – kaj to je 
in kako opraviti z njim?  delavnica za 
mlade z Društvom Študentov psihologije 

 

 20. NOVEMBER OB 19.00: POGOVORNA 
SKUPINA ZA REJNIKE IN REJNICE (kontakt: 
veronika.prijatelj@gmail.com) 

 
 27. NOVEMBER OB 17.00: SLAŠČICE OD A 

DO Ž: pecivo s slivami in orehi 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDNO NA SPOREDU… 
 

PONEDELJEK: 

•09.00 – 10.00: TELOVADBA IN RAZGIBAVANJE ZA 
ODRASLE 

•10.00 – 11.00: RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA 
ODRASLE (vsak drugi ponedeljek!) – 4. in 18. 
november 

•14.00 – 15.00: DIGITALNA VZGOJA (1. triada, 4. 
– 6. razred) <vsak> 

•14.00 – 17.00: ROČNA DELA (kontakt: 
jelena.mihevc@guest-arnes.si) 

•15.00 – 17.00: UČNA POMOČ (prva triada, 1. – 3. 
razred) 

•17.00 – 18.00: RASTEMO SKUPAJ (Berimo in 
ustvarjajmo skupaj – za predšolske otroke) 

 

TOREK: 

•14.00 – 16.00: TASTY TUESDAY – zabavna 
kuharija za mlade od 11. leta naprej 

•16.00 – 18.00: UČNA POMOČ (druga in tretja 
triada, 4. – 9. razred) 

 

SREDA: 

•09.00 – 10.00: VAJE IN IGRE ZA BOLJŠI SPOMIN 
IN KONCENTRACIJO ZA ODRASLE 

•14.30 – 16.00: PROGRAMIRANJE ZA NAJSTNIKE 
(za otroke od 13. do 17. leta) Rotary club 
Ljubljana Triglav 

•16.00 – 18.00: UČNA POMOČ (druga in tretja 
triada, 4. – 9. razred) 

 

 

ČETRTEK: 

•14.00 – 16.00: NAJSTNIŠKI KLUB – pogovorne 
delavnice z mladimi, družabne igre in druženje za 
najstnike (za mlade) 

•16.00 – 18.00: UČNA POMOČ (druga in tretja triada, 
4. – 9. razred) 

•16.30 – 18.00: FAJN TEATER – gledališki krožek za 
otroke (za otroke od 7 do 13 let) 

 

PETEK: 

•09.00 – 10.00: TELOVADBA IN RAZGIBAVANJE ZA 
ODRASLE 

•15.00 – 18.00: NAJSTNIŠKI KLUB – pogovorne 
delavnice z mladimi, družabne igre in druženje za 
najstnike (za mlade) 

•15.30 – 18.00: Družabni popoldnevi – šah, karte, 
igre spomina in igre po lastni izbiri za vse generacije 
 
 
 

!!! Za vse dejavnosti je potrebna 
prijava na mail: 

skupna.tocka@zpmmoste.net ali na 
telefon 040/760-515 !!! 
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