
 

 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 
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    FEBRUAR 2021 

 



 

 
URNIK VGC SKUPNA TOČKA 
GROSUPLJE 
FEBRUAR   2021 

 

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE  
VSAK DAN vam v živo preko telefona ali 
aplikacije Zoom nudimo brezplačno psihološko 
svetovanje. Zaželjene prijave. 

Ker  z nami, nikoli niste sami. 
 

 

UČNA POMOČ                                                  
VSAK DAN vam v živo preko telefona ali aplikacije 
Zoom nudimo brezplačno učno pomoč. Obvezna 
prijava na telefon  070/640 – 344 ali na mail 
taja.berk@zpmmoste.net 
 
 

Za marec zbiramo prijave za novo skupino  

»PEDOKINETIKA«, ki jo bo vodila Tjaša Sivec, 
študentka Pedokinetike. Vabljene mamice, očki in 
vsi, ki so z otrokom v tesnem stiku in seveda otroci, 
ki so še na poti, da ponosno zakorakajo v svet. 
Delavnice so brezplačne in jih bomo sprva ponudili 
preko aplikacije Zoom. Za več informacij smo vam 
na voljo po telefonu ali mailu. 
 

  

 
 

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 
februarju  smo za vas pripravili naslednje dogodke: 

TOREK, 2.2.2021 ob 15:00 Bralno gibalna 
delavnica »BRALNICA SMEJALNICA«, 
TOREK, 9.2.2021 ob 15:00 Ustvarjalna 
delavnica »SRČNA USTVARJALNICA«, 
TOREK, 16.2.2021 ob 15:00 DRUŽINSKO 
PUSTNO ŠEMLJENJE IN RAJANJE.   
Dodatno predavanje za krepitev starševskih 
»RUTINA IN POMEN RUTINE ZA OTROKA» 
3.2.2021 ob 17:00. V živo preko aplikacije Zoom. 
Obvezna prijava na taja.berk@zpmmoste.net 

 
 

SLOVENŠČINA ZA PRISELJENCE: 

PONEDELJEK, 1., 15. in 22.2.2021 ob 9:00, 

SREDA, 3., 10., 17. in 24.2.2021 ob 9:00 in 

PETEK, 5., 12., 19. in 26.2.2021 ob 9:00. 

V živo preko aplikacije Zoom. Obvezna prijava na 

taja.berk@zpmmoste.net 

 

 
 

Dragi uporabniki.  
Tudi v  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 januar 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 
PONEDELJEK,  1. in 15.2.2021 ob 12:00. V živo 
preko aplikacije Zoom. Obvezna prijava na 
taja.berk@zpmmoste.net 
 

SKUPINA ZA ŽENSKE: 
PETEK, 5. in 12.2.2021 ob 12:00. 
V živo preko aplikacije Zoom. Obvezna prijava na 

taja.berk@zpmmoste.net 

 

 

 

 

       MISEL DNEVA 

 

Vsak dan spodbudne misli,     

za vas, preko aplikacije FB. 
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