
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Večgeneracijski center 

Skupna točka  

Vrhnika 

DECEMBER 2020 

 

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 in 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.  

 

Večgeneracijski center 

Skupna točka 
Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika  

E: eva.licof@zpmmoste.net 

T: +386 (0) 64 259 033 

FB:  VGC Skupna točka Vrhnika 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK-PETEK 

Od 8.00 do 16.00  

 

SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob 

posebnih dogodkih 



 

Kljub pravilom in omejitvami delovanja zaradi 

pandamije v našem centru ostajamo povezani s 

spletnimi tedenskimi dogodki in podporo v 

praznično obarvanem mesecu DECEMBRU.  

Nudimo Vam kar nekaj zanimivih delavnic oz. 

predavanj ter idej na našem FB profilu. Za 

dodatno podporo, pogovor ali informacije pa 

smo dosegljivi tudi na telefonu in na email 

naslovu: eva.licof@zpmmoste.net in na številki: 

064 259 033   

Lepe praznike in veliko zdravja Vam želimo VGC 

skupna točka Vrhnika 

VSAKODNEVNA UČNA POMOČ: nudimo 

učno pomoč za osnovnošolce, prijavite se 

lahko na katerega od zgornjih kontaktov, 

inštrukcije potekajo po aplikaciji Zoom po 

dogovoru. 

 

 

Ponedeljek 7.decembra ob 18h: PRAVLJICA 

ZA OTROKE Z BOŠTNJANOM PIŽAMO; ta  

dogodek poteka na FB live 

https://www.facebook.com/vgcskupnato

ckavrhnika 

 

 

Četrtek 3., 10., 17., decembra ob 18.h: 

DRUŽENJE NOSEČK; skupina se druži prek 

aplikacije Zoom, prijave predčasno na mail 

 

Sreda 9., 16., 23., december ob 18h: 

ZAUPNO POGOVORNA SKUPINA; pogovor, 

opora in sproščen spletni klepet na 

aplikaciji Zoom, prijave na mail naslov 

Četrtek 3., 10., 17. decembra ob 15.30h: 

TEČAJ NADALJEVALNA ŠPANŠČINA; ZOOM 

zaprta spletna skupina 

 

Torek 8., 15., 22. december: IDEJE ZA 

PRAZNIČNE DNI; objavljeni recepti, DIY 

ideje za adventni čas , ugodni nasveti za 

dom bodo objavljeni na našem FB profilu 

 


