
 

 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 2020 

 



 

 

URNIK VGC SKUPNA TOČKA 
GROSUPLJE 
NOVEMBER   2020 

 

DRUŽINSKE DELAVNICE: 
Program »Rastemo skupaj« (THSN) je zasnovan za 
družine z mlajšimi otroci. Rastemo skupaj ustvarja 
prostor, kjer se družine povezujejo, izmenjujejo izkušnje 
in spoznavajo nove načine vzgoje. V decembru smo za 
vas pripravili naslednje dogodke: 

TOREK, 1.12.2020 ob 15:00 USTVARJALNA 
DELAVNICA »NOVOLETNA VOŠČILA«, 
TOREK, 8.12.2020 ob 15:00 DRUŽINSKE 
ZGODBE, 
TOREK, 15.12.2020 ob 15:00 DRUŽINSKI 
SPOMINI in  
TOREK, 22.12.2020 ob 15:00 DRUŽINSKA  
PLESNA DELAVNICA. 
Dodatna delavnica za usklajevanje družinskega 

življenja »DRUŽINA V CORONA ČASU» 1. in 2. 
11.2020 ob 17:00. 
Preko aplikacij Zoom/Hangouts. Obvezna prijava na 

taja.berk@zpmmoste.net 

 
Vsem uporabnikom, gostom, sodelavcem ter 
občankam in občanom Grosuplja želimo ob 
koncu tega  nenavadnega leta predvsem 
zdravja, varnosti in človeške bližine. V krogu 
vam ljubih ljudi preživite  mirne in prijetne 
praznike. V letu 2021 pa naj vas spremljajo 
zdravje, sreča, smeh in dobri ljudje. V Skupni 
točki bomo tudi v prihodnjem letu za vas 
ustvarjali pester brezplačen program. Za vse. 
Za male in velike. Za vse, ki ste našo Skupno 
točko Grosuplje vzeli za svojo. Veseli nas, da 
pridete kot obiskovalci, odidete kot prijatelji 
in se vračate k nam kot družina.  
Srečno!                                     Taja  T. Berk    

 
 

FaceBook POEZIJA »Pesem sem, pesem si« 

Vsak dan preko aplikacije FB live. Vabljeni, da 
nam prisluhnete in berete z nami. 
 

 
 

 

SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE: 
PONEDELJEK, 7., 14. in 21.12.2020 ob 10:00. 

SREDA, 2., 9., 16. in 23.12.2020 ob 10:00. 

Preko aplikacij Zoom/Hangouts. Obvezna prijava na 

taja.berk@zpmmoste.net 

 

 
 
 
 

Dragi uporabniki.  
Tudi v  teh časih, ko se ne moremo družiti, 
ostajamo povezani. Za vas smo dosegljivi na 
telefon  070/640 – 344 od ponedeljka do petka  
od 8:00 – 16:00 ali na  taja.berk@zpmmoste.net  
in fizično v centru, na Taborski 6 v Grosuplju. 
Če ste v kakršnikoli stiski, vas je strah, potrebujete 
pogovor, nasvet ali informacijo pokličite. Ne 
oklevajte, pokličite. 
Za december smo prilagodili program, da ga je 
možno izvajati na daljavo. Želimo si, da boste v 
spodaj navedenih aktivnostih našli kaj zase. 
Obljubljamo pa, da ko bo druženje ponovno 
možno, vam bo v naši Skupni točki ponovno na 
voljo program kot ste ga že vajeni: bogat, 
raznovrsten in po vaši meri.  
Pazite nase. 

 

BRALNI KLUB »SLOVENSKA BESEDA« 
PONEDELJEK,  7., 14., 21.  in 28.12.2020 ob 12:00. 
Preko aplikacij Zoom/Hangouts. Obvezna prijava 
na taja.berk@zpmmoste.net 
 

SKUPINA ZA ŽENSKE: 
PETEK, 4., 11. in 18.12.2020 ob 10:00. 
Preko aplikacij Zoom/Hangouts. Obvezna prijava 

na taja.berk@zpmmoste.net 
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