
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

JUNIJ 2020 

 



 

 

URNIK VGC SKUPNA TOČKA 

GROSUPLJE 

JUNIJ   2020 

 

 

SREDA, 24.6.2020 ob 10:00 Predavanje: 

»SLADKOR V HRANI«. Kje vse se skriva 

sladkor in kako se mu izogniti? Predavanje v 
sodelovanju z Zdravstvenim domom Grosuplje 
vodi Anica Kozinc dipl. m.s. 

 
 
SKUPINA ZA ŽENSKE (1. SKUPINA): 
PETEK, 19.6.2020 ob 9:00. 
 
SKUPINA ZA ŽENSKE (2. SKUPINA): 
PETEK, 19.6.2020 ob 10:30. 
 

»POZDRAV POLETJU« 
Medgeneracijska  kulinarična delavnica. 
PETEK, 26.6.2020 ob 10:00. Obvezne prijave na 

taja.berk@zpmmoste.net 
       

 

      
Za osnovnošolce pripravljamo brezplačne 

DDRRAAMMSSKKEE  IINN  FFIILLMMSSKKEE  PPOOČČIITTNNIICCEE. 
Posamezne počitnice trajajo teden dni. 
Potekajo pod mentorstvom mladih 
strokovnjakinj. Vključujejo dva obroka hrane, 
strokovni del in varstvo otrok. Počitnice 
zaključimo s predstavitvijo za starše. Več 
informacij dobite na telefonu 070/640-344 in 
na mailu taja.berk@zpmmoste.net. Prijave so 
omejene, zato pohitite. 

❤         ❤        ❤         ❤      ❤ 

 

 
 

 

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 juniju smo za vas 
pripravili naslednje dogodke: 
16.6.2020 ob 15:00 RAZISKOVALNICA in 
SKUPINA ZA STARŠE. 
23.6.2020 ob 15:00 SladkaAnka in 
30.6.2020 ob 15:00 DRUŽINSKI SPREHOD. 
 
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 julij. 

 
SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE (2. stopnja): 
PONEDELJEK, 15.6. in 29.6.2020 ob 10:00, 
ČETRTEK, 18.6.2020 ob 9:00. 

 
 

SREDA, 17.6.2020 ob 10:00 UMIVANJE ROK. 
Ste vedeli, da se kar 80 % bolezni prenaša z 
rokami? Umivanje rok je eden najbolj 
preprostih higienskih ukrepov za ohranitev 
zdravja in preprečevanje širjenja nalezljivih 
bolezni. Na delavnici bomo zvedeli kako in zakaj 
si pravilno umivati roke. S pomočjo  UV svetilke 
bomo preverili  kako dobro smo si umili roke.  
Delavnico vodi dipl. m. s. Brigita Ivan iz ZD 
Grosuplje. Vabljeni! 
 

 

 
JOGA V NARAVI ZA VSAKOGAR: 
PONEDELJEK, 15.6., 22.6.  in 29.6.2020 ob 9:30.  

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

podlago za vadbo. POZOR – SPREMEMBA LOKACIJE: 

Bajer Zacurek, Šmarje – Sap, Grosuplje. Ker je vadba na 
prostem, bo izvedena le v primeru suhega vremena.  
                          

 

PONEDELJEK, 22.6.2020 ob 10:00 
delavnica za aktivne iskalce zaposlitve 

»POTI DO ZAPOSLITVE 2. del«: 
Usklajevanje poslovnega in družinskega  
življenja. Na delavnici nam bo strokovnjakinja 
razkrila priporočila, pravila in skrivnosti, ki nam 
lahko pomagajo do željene zaposlitve in 
učinkovitejše uskladitve poslovnega in 
družinskega življenja. 
 

ROČNA DELA: 
TOREK, 16.6., 23.6.  in 30.6.2020 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,  16.6., 23.6. in 30.6.2020  ob 11:15. 
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