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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

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.
 

Januar 2023



TOREK 3., 10.,17.,24.in 31 januar  od 
9.00 do10.30: Skupina za mamice

Pogovorna skupina za mamice, ki bi si 
v dopoldanskem času želele prijetnega 
pogovora ter tople kavice. S seboj lahko 

pripeljete tudi svoje najmlajše.

*PRIJAVE OBVEZNE

TOREK 3., 10.,17.,24.in 31 januar od 
18.15-19.15 : ZAČETNI TEČAJ KITARE 

SREDA 4.,11.,18. in 25. januar od 9.00 
do 10.30: 

Začetni tečaj računalništva in 
uporaba pametnega telefona

ČETRTEK 5., 12., 19. in 26. januar od 
16.30 do 18.00:

Igralne urice s starši (za otroke od 0 
do 6 let)

*PRIJAVE OBVEZNE

MESEČNI PROGRAM:

Od PONEDELJKA do PETKA od 
12.00 do 16.00:

Čas za osnovnošolce - pisanje 
domačih nalog ob pomoči 
prostovoljcev ter druženje

 
 

PONEDELJEK9., 16.,23. in 30 
januar 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 PONEDELJKA do PETKA od 
9:00 do 12.00: 

Rastemo skupaj: igralnica in 
druženje za mamice in malčke - 

NEFORMALNO DRUŽENJE
*Naš nov prostor je prilagojen za 

igro, dojenje in previjanje, 
mamica pa ob tem lahko spije 

kavico.
 
 
 
 

vsak petek ob 16h tečaj 
slovenščine - polna 

mesta

Pondeljek 16.januar ob16.30 Zimsko

kreativna delavnica za otroke

od 5-10let

SREDA 18.januar ob 17.30 
Uspešen začetek novega leta 

– kako najbolje izkoristiti energijo novega 
začetka

(prehrana, razvade, gibanje, delo na sebi..)
 

Pogovorna delavnica z Moni
 

*Prijave so zaželjene


