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DELOVNI ČAS:

 
PONEDELJEK-PETEK:

Od 8.00 do 16.00
 

SOBOTE, NEDELJE IN
PRAZNIKI:
odprto ob

posebnih dogodkih

Večgeneracijski
center 

Skupna točka
Vrhnika

Oktober
2022

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 ter vsebine.
 

Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v
večgeneracijskem centru Skupna točka,
omogočamo socialno vključevanje vseh

generacij in 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.
 



Končno lahko zapojemo brez 
predsodkov! 

 
Kličemo vse ljubitelje glasbe, še 

posebej slovenskih popevk, ki bodo 
vsak ponedeljek zaživele v prostorih 

našega centra.
 

Vokalna delavnica ni tipični pevski 
zbor, zato ni potrebno imeti 

popolnega posluha, le veselje do 
druženja in petja oz. tovrstnega 

izražanja.
 

Petje je namreč terapevtsko ter 
pripomore k splošno boljšemu 

počutju! 
 
 

LEPO VABLJENI!
 
 

Za več informacij in prijave smo 
dosegljivi na: 

eva.licof@zpmmoste.net
in 064 259 033

MESEČNI PROGRAM:

PONEDELJEK 3., 10., 17. in 
24. oktober od 9.00 do 12.00: 

Skupna kvačkarija 
(ustvarjalna delavnica za vse 
nove in stare udeležence, ki 

radi kvačkate, pletete ali 
kako drugače ustvarjate)

 
Od TORKA do PETKA od 

8:30 do 12.00: 
Rastemo skupaj: igralnica in 

druženje za mamice in 
malčke

*Naš nov prostor je 
prilagojen za igro, dojenje in 

previjanje, mamica pa ob 
tem lahko spije kavico.

 
Od PONEDELJKA do PETKA 

od 12.00 do 16.00:
Čas za osnovnošolce -  

pisanje domačih nalog ob 
pomoči prostovoljcev ter 

druženje
 

VSAKO SREDO od 9.00 do 
10.30: 

Začetni tečaj računalništva 
in uporaba pametnega 

telefona
 

 
 

PONEDELJEK 11. 
oktober ob 18h:

 
Predavanje in pogovor z 
Emino Jurić - O NASILJU

 

PONEDELJEK 3., 10. in 17. 
oktober - PETJE  ZA DUŠO

SREDA 5. oktober ob 10.00 - 
OVIJANJE DREVESA 

(ozaveščanje o raku dojke)


