
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Večgeneracijski center 

Skupna točka 

#maj2021 

 

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 

 
Zaloška 54, 1000 Ljubljana  

E: skupna.tocka@zpmmoste.net 

T: +386 (0) 40 760 515  

 

DELOVNI ČAS 

PONEDELJEK – PETEK 

od 8.00 ure do 18.00 ure 

SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI  

odprto ob 

posebnih dogodkih 



 
Naša druženja se tudi v mesecu MAJU 

nadaljujejo na spletu in V ŽIVO! 

 

*** Spremljajte nas, tu smo za vas *** 

 

 

 

 

 

 

Za vse informacije, vprašanja in ostalo 
pomoč smo dosegljivi na mail 

skupna.tocka@zpmmoste.net ali preko 
telefona 040/760-515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDNO NA SPOREDU… 
 

PONEDELJEK: 

•10.00 – 10.45: POGOVORIMO SE PO ANGLEŠKO 
– ONLINE (začetni tečaj angleškega jezika za 
seniorje) 

Prijave: https://forms.gle/HLiaggNnzu3GZQTU7 

•16.00 – 16.45: BRALNO USTVARJALNE URICE 
THSN! – za otroke od 0-6 let in starše 

Prijave: https://forms.gle/HLiaggNnzu3GZQTU7    

 

TOREK: 

•18.00 – 19.00: ŽENSKA POGOVORNA SKUPINA: 
»DOVOLJ DOBRA!« - ONLINE – vsak drugi torek 

Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net    

•16.00 – 17.00:  

Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net    

•17.00 – 18.00: TORKOVI ZABAVNI POPOLDNEVI 
ZA OTROKE IN MLADE – eksperimenti, kvizi in 
zabava online! 

Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net    

 

SREDA: 

•9.00 – 9.45: VAJE ZA BOLJŠI SPOMIN IN 
KONCENTRACIJO - ONLINE 

Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net   

 

 

ČETRTEK: 

•10.00 – 10.45: JUTRANJE RAZTEZANJE IN VAJE ZA 
MOČ DOMA - ONLINE 

Prijave: https://forms.gle/653W9qN1zYS6uGsv5  

•10.00 – 12.00: URE SLOVENŠČINE ZA ODRASLE 
(Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net)  

Prijave: https://forms.gle/653W9qN1zYS6uGsv5  

•16.15 – 17.45: GLEDALIŠKI KROŽEK FAJN TEATER 
ONLINE – za otroke od 6 do 13 let (Prijave: 
skupna.tocka@zpmmoste.net) 

•16.00 – 17.30: BREZPLAČNE INŠTRUKCIJE ZA 
SREDNJEŠOLCE NA TRUBARJEVI ULICI! (Prijave: 
skupna.tocka@zpmmoste.net) 

 

PETEK: 

•10.00 – 10.45: PTEKOV ČVEK OB KAVI – ONLINE 
(sproščen čvek za seniorje ob kratkih literarnih 
pripovedih) Prijave: skupna.tocka@zpmmoste.net  

•16.00-17.00: PETKOVO NEFORMALNO DRUŽENJE 
ZA VSE GENERACIJE 

 

 

  KAM PO ŠOLI?  
NA SKUPNO REŠEVANJE DOMAČIH NALOG, 
USVAJANJE TEŽKE SNOVI IN UČENJE! Za vse 
osnovnošolce IN srednješolce med 14.00 in 

17.00 uro s predhodno najavo in prijavo: 

https://forms.gle/f34LoXJkXfEAEKxX9 
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