
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

MAREC 2020 
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TOREK, 3.3.2020 ob 12:00 delavnica za 

aktivne iskalce zaposlitve »POTI DO 
ZAPOSLITVE«. Na delavnici nam bo 

strokovnjakinja razkrila priporočila, pravila in 
skrivnosti, ki nam lahko pomagajo do željene 
zaposlitve. 
 

PETEK, 13.3.2020 ob 9:00 Urad za delo 
Grosuplje na obisku (Zavod RS za 
zaposlovanje). Delavnica za aktivne iskalce 
zaposlitve, kjer boste iz prve roke izvedeli 
vse kar vas zanima o Zavodu za 
zaposlovanje in zaposlitveno tematiko. 
 
PETEK, 13.3.2020 ob 10:30 Trening mišic 
medeničnega dna. Delavnico vodi dipl. m. s. 
Klavdija Zakrajšek iz ZD Grosuplje. Na 
delavnici se bomo seznanili z anatomijo, 
fiziologijo in funkcijo mišic medeničnega 
dna in zvedeli kdaj in kako jih krepimo.  
 
SKUPINA ZA ŽENSKE (1. SKUPINA): 
PETEK, 20.3.2020 ob 10:30. 
 
SKUPINA ZA ŽENSKE (2. SKUPINA): 
PETEK, 27.3.2020 ob 10:30. 
 

 POGOVORNA DELAVNICA: »POGOVORNE 
KARTICE«. PETEK, 20.3. in 27.3.2020 ob 
10:00. Na delavnici bomo spoznali 
Pogovorne kartice, ki služijo za zanimivo 
spoznavanje in povezovanje. 
          

Spremljajte nas  na naši FB strani  
Večgeneracijski center Skupna točka 
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 marcu smo za vas 
pripravili naslednje dogodke: 
10.3.2020 ob 15:00 DRUŽINSKA TELOVADBA, 
17.3.2020 ob 15:00 DRUŽINSKA PRAVLJICA, 
24.3.2020 ob 15:00 DRUŽINSKA 
USTVARJALNICA, 
31.3.2020 ob 15:00 RAZISKOVALNICA in 
SKUPINA ZA STARŠE. 
Ob SREDAH ob 17:00 ste vabljeni v KNJIŽNICO 
IGRAČ (v Knjižnici Grosuplje). 
Ob četrtkih smo vam na voljo za individualna 
vzgojna svetovanja ob predhodni prijavi. Zaradi 
izjemnega zanimanja naročamo za april. 

 
ROČNA DELA: 
TOREK, 3.3., 10.3., 17.3., 24.3.  in 31.3.2020 
ob 9:00. Na torkovih ustvarjalnih 
delavnicah pletemo, kvačkamo in šivamo 
izdelke po vaših željah. Vabljeni v odlično 
kreativno družbo.  
 
SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE (1. stopnja): 
TOREK,  3., 10., 17., 24. in 31.3.2020  ob 
11:15. 
 
SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE (2. stopnja): 
SREDA, 4., 11., 18. in 25.3.2020 ob 10:00. 

 
 

 

JOGA ZA VSAKOGAR: 
PONEDELJEK, 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.  in 30.3.2020 
ob 9:00.  

Vadba je primerna za vsakogar. Predznanje 
ni potrebno. Priporočamo udobna oblačila in 

podlago za vadbo. V dvorani Družbenega doma. 
                          
ŽENSKA LEPOTA: PONEDELJEK,2.3. ob 10:30.  
 V uvodu bomo izvedeli več o lepotnem 
idealu skozi zgodovino in dele  sveta.  Kar je 
nekje čaščeno kot najvišji lepotni ideal, je 
morda drugje čudno, nenavadno,  če ne že 
grdo.  V nadaljevanju pa nam bo gostja 
Cirila Mehle praktično svetovala kako 
poskrbimo za zdravo in lepo kožo. 

 
 

RADIESTEZIJSKA ENERGETSKA MEDICINA 
in DIAGNOSTIKA: PONEDELJEK, 9.3. ob 

11:00. Priznan bioenergoterapevt Ferlič 
Primož nam bo na delavnici praktično 
prikazal Rem diagnostiko in povedal čemu 
služi. Izvedeli bomo tudi  številne uporabne 
nasvete za boljše počutje.  
 

 
 


