
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

DECEMBER 2019 

 



 

 

URNIK VGC SKUPNA TOČKA 

GROSUPLJE 

DECEMBER   2019 

 

SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE (2. stopnja): 
SREDA, 4.12. in 11.12.2019 ob 10:00. 
 

 »KULINARIČNA DELAVNICA ZA ODRASLE.« 
SREDA, 18.12.2019 ob 10:00. Na delavnici 
bomo spoznavali in okušali praznične dobrote 
po receptih naših uporabnic. Zaradi omejenih 
mest so obvezne prijave. 
          

MEDGENERACIJSKO PRAZNIČNO  
DRUŽENJE.TOREK, 24.12.2019 ob 9:00. 
 

SKUPINA ZA ŽENSKE: 
PETEK, 6. in 20.12. ob 10:30 in 13.12. ob 14:00. 
 

SOBOTA, 14.12.2019 ob 11:00 DOBRODELNA 
IZKUSTVENA DELAVNICA za obolele z 
multiplo sklerozo iz občine Grosuplje. 
Delavnici bo sledilo druženje  in obdaritev  
obolelih z ročno narejenimi copati in 
nogavicami, ki so jih zanje ustvarile naše 
uporabnice na torkovi skupini ročnih del. 

 
Našim uporabnikom, gostom, sodelavcem in 
vsem občanom Grosuplja želimo mirne in 
prijetne praznike. V letu 2020 naj vas 
spremljajo zdravje, sreča, smeh in dobri 
ljudje. V Skupni točki se bomo tudi v 
prihodnjem letu trudili in za vas ustvarjali 
pester brezplačen program. Za male in 
velike. Za vse. Vse, ki ste našo Skupno točko 
Grosuplje vzeli za svojo. Pridite, iskreno 
vabljeni. Na dejavnost,  klepet ali samo 
pozdraviti. Vedno ste dobrodošli. Posebej 
vabljeni vsi, ki ste osamljeni.           
Nasvidenje in ne pozabite: DOBIMO SE V 
SKUPNI TOČKI  GROSUPLJE! 

Srečno!                                     Taja  T. Berk    

 

 

 

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 decembru smo za vas 
pripravili naslednje dogodke: 
SOBOTA, 7.12.2019 ob 10:00 DRUŽINSKI OGLED 
LUTKOVNE PREDSTAVE »Kdo je napravil Vidku 
srajčico«,  
TOREK, 10.12.2019 ob 15:00 PRAVLJICA, 
TOREK, 17.11.2019 ob 17:00 PRAZNIČNO 
SREČANJE DRUŽIN (V dvorani Družbenega doma), 

TOREK, 24.11.2019 ob 16:00 DRUŽINSKI 
SPREHOD po praznično osvetljenem Grosuplju.  
 
Ob četrtkih smo vam na voljo za individualna 
vzgojna svetovanja ob predhodni prijavi. Zaradi 
izjemnega zanimanja so termini v decembru 
polni in naročamo za januar. 
 

ROČNA DELA: 
TOREK, 3.12., 10.12. in 17.12.2019  ob 9:00.  
Na ustvarjalnih torkovih delavnicah 
pletemo in kvačkamo nogavice in copate za 
obolele z multiplo sklerozo iz občine 
Grosuplje.    
 
SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE (1. stopnja): 
TOREK, 3.12. in 10.12.2019  ob 11:15. 

 
»KULINARIČNA DELAVNICA ZA ODRASLE.« 
TOREK, 17.12.2019 ob 11:15. Na delavnici 
bomo spoznavali in okušali praznične 
dobrote po receptih naših uporabnic. Zaradi 
omejenih mest so obvezne prijave. 
 
 

 

 

 
JOGA ZA VSAKOGAR: 
PONEDELJEK, 2.12., 13.12., 16.12., 23.12. in 
30.12.2019 ob 9:00.  

Vadba je primerna za vse udeležence. 
Predznanje ni potrebno. Priporočamo udobna 

oblačila in podlago za vadbo. V dvorani Družbenega 

doma. 
OPOMBA: Joga poteka ob ponedeljkih, izjema je 13.12. 
 

PEVSKA SKUPINA: 
PONEDELJEK, 2.12., 9.12., 16.12. in 23.12.2019  
ob 10:00.   

Če imate veselje do petja, se  nam 
pridružite vsak ponedeljek, ko bomo skupaj 
prepevali nam ljube pesmi.  
                         
ANGLEŠKI JEZIK: 
PONEDELJEK,  2.12., 9.12., 16.12. in 23.12.2019  
ob  11:00.  

Na praktično zasnovanih in zabavnih urah 
splošne angleščine spoznavamo teme iz 
vsakdanjega življenja. Poudarek je na 
govoru. Welcome!!! 
 

IZDELAVA NARAVNEGA PILINGA ZA TELO. 
PONEDELJEK, 16.12.2019 ob 12:00.  
Lepotna ikona Viki nas bo naučila, kako si iz 
naravnih sestavin pripravimo učinkovit 
piling za telo. Zaradi omejenih mest so obvezne 

prijave. 
 

 

 


