
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hiša Sadeži družbe Logatec 

Slovenska filantropija 

MAREC 2020 

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.  

 

Vse aktivnosti so brezplačne. Prostovoljni 

prispevki so dobrodošli. 

 

            Večgeneracijski center 

                      Skupna točka 

 
Lokacija Logatec – Hiša Sadeži družbe Logatec 

Tržaška cesta 148, 1370 Logatec  

E: hisa-logatec@filantropija.org 

T: +386 (0) 70 892 903  

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK: 8.00-16.00 

TOREK, SREDA: 11.00-19.00 

ČETRTEK: 8.00-16.00 

PETEK: 8.00-16.00 
 

 

Lokacija Ljubljana 

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

E: ziva.gabaj@filantropija.org 

T: +386 (0)41 648 358   

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK-PETEK 

od 9.00 ure do 13.00 ure 
 

 

              SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI 

                odprto ob izrednih dogodkih 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija Logatec  

Hiša Sadeži družbe Logatec  

 
 

 

 

 

Lokacija Logatec 

Hiša Sadeži družbe Logatec 

 
 

 

Po dogovoru: 
•pomoč pri uporabi pametnih telefonov in 
računalnika za starejše (potrebne prijave) 

 
 

•učna pomoč za otroke iz socialno 
ogroženih družin (potrebne prijave) 
 

NOVOSTI V MARCU 

Sreda, 11. marec 

• 18.00: lutkovna predstava Zabavna 

pomlad (priprava in izvedba: udeleženci 

lutkovnih delavnic v HSD Logatec z 

mentorico Alenko Smolčnik) 

 

Torek, 17. marec 
• 18.30: OM-chanting (skupinska tehnika 

zdravljenja z zvokom) 

 

Sreda, 18. marec 
• 18.00: predstavitev začetnega tečaja 

slovenščine za tujce (tečaj bo vodila Anja 

Tomazin) 

 

Torek, 24. marec 
• 18.00: Kako s koristnimi bakterijami in 

zelišči okrepimo imunski sistem (predava 

Uroš Švigelj) 

 

Sreda, 25. marec 

• 17.00: Delavnica peke torte iz fižolovega 
biskvita (vodi Klavdija Žigon) 
 

 

 

 

 

Lokacija Ljubljana – Slovenska 

filantropija 

 

 

REDNA AKTIVNOST 
 

Ponedeljek 
• 8.00 – 9.30: joga za starejše  
 

 
 

 

 

REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI 
 

 

Ponedeljek 

• 8.00: začnimo dan z jogo 

• 9.00: plesi za dušo z Darjo Bažec 

• 18.00: druženje ob kvački 
 

Torek 

• 9.00: Falun Dafa (starodavna kitajska 

praksa sproščanja in meditacije) 

• 12.00: slovenščina za starše (potrebne 

prijave) 

• 16.00 - 18.00: Otroški direndaj-starši in 

otroci, spoznajmo se med seboj 

(neformalno druženje družin) 

• 18.00: šiviljski tečaj za začetnike 
 

Sreda 

• 10.00: druženje za mlade mamice 

• 12.00: slovenščina za starše (potrebne 

prijave) 

• 15.00: učenje kitare za začetnike 

• 17.00: lutkovna delavnica za otroke 

• 19.15: podporna skupina za starše, ki se 

srečujejo z vzgojno-učnimi izzivi (vodi 

Andreja Gabrovec, vsaka druga sreda v 

mesecu, 11.3., 25.3.) 
 

 

Četrtek  

• 10.00: pogovorna skupina za odrasle 

(vsak 1. in 3. četrtek v mesecu, potrebne 

prijave) 

• 18.00 (5.3., 19.3.): plesni latino mix z 
Natašo 
• 19.30: EFT – tapkamo skupaj  
vodi Maša Kandušer 
 
 

Lokacija Ljubljana – Slovenska filantropija 
 

 

OSTALE AKTIVNOSTI 
 

Ponedeljek, 2. marec 
• 10.00 – 12.00: delavnica o iskanju zaposlitve in 
zaposlitvenih možnostih 
 

Četrtek, 5. marec 
• 10.00 – 12.00: kuharska delavnica –  spoznajmo 
hrano iz Palestine 
 

Petek, 6. marec 
• 10.00 – 12.00: kuharska delavnica –  spoznajmo 
hrano iz Afganistana 
 

Četrtek, 12. marec 
• 10.00 – 12.00: druženje za ženske in pogovor o 
pomenu skrbi zase 
 

Torek, 17. marec 
• 10.00 – 12.00: pogovor za starše o škodljivi 
uporabi mobilnih naprav pri otrocih in mladostnikih  
 

• 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska 
delavnica za začetnike in poznavalce  
 

Petek, 20. marec 
• 10.00 – 12.00: delavnica o iskanju namestitve: 
pravice in obveznosti stanodajalcev in 
najemodajalcev 
 

Torek, 24. marec 
• 09.00 – 10.00: delavnica o dostopu do 
zdravstvenih storitev za migrantke in migrante 
 

• 17.00 – 19.00: pogovor za starše o škodljivi 
uporabi mobilnih naprav pri otrocih in mladostnikih 
 

Četrtek, 26. marec 
• 10.00 – 12.00: druženje za ženske in pogovor 
 

Torek, 31. marec 
• 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska 
delavnica za začetnike in poznavalce  

 

VSE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE. 

VLJUDNO VABLJENI! 

 


