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UVOD V UTRINKE ZASAVSKEGA 

Vztrajnega Doseganja Ciljev
Vsak človek je lahko zmagovalec, če se trudi vztrajno, pošteno, po 
svojih najboljših močeh dosegati cilje. Cilj je laže doseči, če se pove-
zuješ, sodeluješ s sočlovekom. Tega se uporabniki in zaposleni VDC 
Zagorje ob Savi še kako zavedamo. 

V tridesetih letih obstoja VDC Zagorje ob Savi je bilo doseženih ve-
liko individualnih in skupnih zmag. In to na osnovi pridnega, vztraj-
nega in proaktivnega delovanja zaposlenih za in z uporabniki ter 
dobrega medsebojnega sodelovanja s svojci, zasavskimi občinami,        
podjetji, organizacijami, društvi, ustanoviteljem, mediji ter zasav-
skim prebivalstvom. 

Takšni bomo ostali tudi naprej. Gradili bomo dobro družbo. Družbo, 
v katero se ima vsak človek, ne glede na invalidnost, starost, spol, 
vero, raso ali politično prepričanje, pravico vključevati, sodelovati in 
zmagovati.  

Utrinke zgodovinskega razvoja, misli uporabnikov in zaposlenih, 
današnjega delovanja, pa tudi razvojnih usmeritev zasavskega VDC-
ja povezujejo naše vrednote. Vrednote preteklega, sedanjega in pri-
hodnjega delovanja zasavskih VDC-jevcev. 

mag. Špela REŽUN, v. d. direktorice
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KO Z VSEM SRCEM HOČEŠ …
6. januarja 1984 leta se je pričela pot ZASAVSKEGA VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA ZAGORJE, v stari hiši iz 
leta 1950, ki je bila deležna samo najnujnejše notranje ureditve prostorov. A kljub skromnim prostorskim in 
materialnim pogojem je ta hiša postala »naše gnezdo«, naš drugi dom - domača, prijazna, varna.

V njej smo pričeli delati resno in odgovorno in že tedaj smo stremeli k visokim ciljem. Postali smo velika dru-
žina, v kateri je bil pomemben vsak posameznik.

 Trdno sem verjela, da si moramo poleg stroke zavestno razvijati čut odgovornosti in se naučiti delovati ne le 
zase, temveč v dobrobit celotne skupnosti in vsakega posameznika v njej.

V človekovem življenju je polno usmiljenja in sočutja, a moje srce je hotelo več, zato so bile misli vseskozi 
napredne, dejanja odgovorna in delo z ljubeznijo vidno. To so temelji, na katerih sem gradila svojo stavbo 
življenja in tako sem skupaj s sodelavci gradila naš zasavski VDC.

To je mogoče, če človek iskreno živi in udejanja vrednote. Človeških vrednot ni mogoče pridobiti od zunaj, 
lahko jih ozaveščamo, poglabljamo, živimo, smo vzor …

Delo, ki sem ga opravljala v VDC-ju, ni bilo lahko in zaradi svojih posebnosti je bilo zelo odgovorno. Pri svo-
jem delu sem poleg notranje pripravljenosti »delati dobro« upoštevala celo vrsto zakonitosti, ki so me resnič-
no zavezovale, da delam PRAV. In v čem je imel veljavo moj PRAV? V prvi vrsti v miselnem izhodišču celotne 
moje biti, da oseb z razvojnimi motnjami ne obravnavamo kot neka posebna bitja, ampak kot vse nas, ostale 
ljudi.

Delovala sem z UPANJEM in prav to mi  je bolj kot vse ostalo dajalo vero in moč, da sem svoj poklic ŽIVELA,  
neprestano preizkušala nove stvari, celo v okoliščinah, ki so se včasih zdele brezupne. V takih trenutkih  je 
bilo   vodilo mojega dela pesem zagorske rojakinje - VIDE TAUFER;

ISKATI VENOMER, VENOMER PRAVO SMER,/ TAVATI IN ISKATI/ IN IZ SRCA DAJATI./ TEMO IN LUČ DOJETI,/ Z 
LUČJO STVAR OBJETI.

30. junija 2014 sem se upokojila z zavestjo, da se je tridesetletno  delo, ki je temeljilo na spoštovanju        
vrednot, skladnosti resnice, pravilnega delovanja in ljubezni obrestovalo  in postavilo trdne temelje za delo-
vanje našega »zasavskega« VDC-ja, ki se je razvil v kakovosten, inovativen in prepoznaven javno   socialno-
varstveni  zavod. 

Ana REŽUN
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               esda je stara hiša v Zagorju postala prijazen dom, 
vendar se je z njo dogajalo kot v pravljici o Mojci 

Pokrajculji. V njej se je stiskalo vse več ljudi. Kar je bilo 
najprej domače in toplo, je počasi postalo utesnjenost. Po 

10 letih delovanja se je število uporabnikov 
podvojilo, bilo jih je že 40. S stalnim preurejanjem in 

posodabljanjem je hiša postala prijaznejša, a še vedno 
premajhna. 370 površinskih metrov je bilo stalnica, tako 
kot vedno novi uporabniki. Po 12 letih je v njej delalo 75 
uporabnikov in zaposlenih, v novem tisočletju že 100. 

Za delo in bivanje ni bilo več niti osnovnih pogojev, stanje 
je postalo nevzdržno. Še garažo smo preuredili v delavni-

co, ni bilo garderob, jedilnice, večnamenskega 
prostora, skladišč, premalo sanitarij …

arstveno delovni center 
Zagorje ob Savi je, merjeno tudi s 

človeško starostjo, že odrasel. 
6. 1. 1984 so ga ustanovile zasavske občine 

Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, bivališče pa so mu 
našle v stari stanovanjski hiši v Zagorju. 

Pogoji v njej niso ustrezali dejavnosti, vendar, po 
dolgih letih dogovarjanj in prizadevanj, po skoraj  de-

setletju zgolj papirnatega 
življenja, je postala privlačna vsaka možnost 

udejanjanja. Ustanova je zaživela pod imenom 
delavnice pod posebnimi pogoji, bila je enota os-

novne šole dr. Slavka Gruma. Že v prvem letu je 
v njej našlo svoj prostor in samopotrditev 21 

odraslih duševno in telesno prizadetih 
oseb. Dolga paleta osebnostnih 

zmag v majhni hiši.

v

r
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inistrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve je 

zato v letu 1999 potrdilo investicijski 
program za izgradnjo novega, 

sodobnega objekta. Sledil je čas izpuščenih 
priložnosti, ko smo se znašli v kolesju mehanizmov, 
ki ne vidi človeških stisk, ampak se vojuje na okopih 
težko razumljivih, velikokrat tudi sebičnih interesov. 

Težek, a hkrati tudi lep čas, ko spoznaš prijatelje. Okto-
bra 2002 se je gradnja našega novega VDC-ja začela, 

leto 2004 pa je za nas minilo kot zgodovinsko prelomno 
leto. 22. novembra smo pričeli delovati na novi lo-
kaciji. V dveh etažah je na 1800 površinskih metrov 

dovolj  prostora za 120 ljudi, dovolj možnosti za 
kakovostno življenje in delo. Čeprav prostrana, je 

tudi ta  zgradba hitro postala prijazen dom, 
saj topline ne dajejo gradbeni materiali in 

površinski metri, s sabo jo nosimo 
ljudje.

m
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 a stari lokaciji smo 1. 4. 2009 odprli prvo bivalno enoto v Zasavju, v kateri se vsem 14 stanovalcem 
zagotavlja domačnost, toplina, zasebnost, enake možnosti za življenje, 

varnost in profesionalna pomoč strokovnega kadra. 

n

eto
 2010 - 

oprema in začetek 
uporabe 

mansarde s 
telovadnico

l
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eto 
2014 - 

odprtje nove 
stanovanjske 

skupine v mansardi 
za 

10 stanovalcev

l

eto 
2012 - 

prejem certifika-
ta kakovosti E-Qalin 

kot prva tovrstna 
ustanova v Evropi 
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in njihove
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„Sem rad pridem, ker mi je tu všeč, in 
ker imam tukaj punco Mojco, na kate-
ro se lahko zanesem. V vseh teh letih ni-
sem nikoli zamudil v  delavnico. Naša 
mentorica je Petra, ki jo imam zelo rad.“

DRUŽABNOST
ružabni ljudje so zelo odzivni. 

Zanimajo se za druge. 
Zlahka začnejo pogovor. 

Všeč so jim družabni stiki, 
potrebujejo pozornost. 

So ljubitelji zabav. 
Pogovor je zanje 
zelo pomemben.

d

Skupino sestavljajo: 

Vesna Hercog, Lenart Rebolj, Gregor Simončič, 
Žiga Zor, Jože Vukovič, Matjaž Godicelj, Vasja Rataj, 

Matjaž Kolarič,   Julijana Berzin, Mojca Zalaznik, Boštjan 
Izgoršek, Zdenka Podjed. 

Prihajajo iz vseh vetrov: Zagorja, Hrastnika, Mlinš, Trbovelj,          
Litije, Dola pri Hrastniku. 

Nekateri so v VDC-ju že lep čas, drugi le nekaj let, a so radi skupaj.     
Pravijo, da imajo tu najboljše prijatelje, tudi kakšna simpatija 
se     najde vmes. Všeč so jim zimovanja in letovanja, pa tudi 

druge dejavnosti, ki jim krojijo vsakdan, radi obiskujejo. 

Tjaša ZDOVC
Preden se je zaposlila, je pri nas delala kot prostovoljka. 
Enkrat tedensko je redno hodila v VDC ali bivalno enoto ter se ob 
pogovoru, igri in delu, družila z uporabniki. Pravi, da ji pri njenem 
delu  veliko pomeni iskrena komunikacija, s katero skrbimo za 
skupno osebno rast, pa čeprav le pri majhnih podrobnostih in z 
malimi koraki. V prostem času se ukvarja s športom ter se druži s 
svojimi najbližjimi.
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DELAVNICA 1

esela, pozitivna in nasmejana rdečelaska, ki o sebi pravi, da ima rada ljudi. Čas ji v VDC-ju mine-
va hitro in kar ne more verjeti, da je tu že od leta 1994. Predana je svojemu delu, prijateljem in 

družini. Zelo rada pomaga drugim, tako uporabnikom kot svojim sodelavcem. 
Na vse se trudi gledati pozitivno. Petra ZAKONŠEK, 

mentorica

„V delavnici se odlično počutim, ker je tako sproščeno 
vzdušje,   zato tudi rad prihajam. Imam veliko prijateljev. 
Rad delam in se vključujem v razne interesne aktivnosti, 
kot so knjižnica, namizni tenis, plavanje, pevski zbor … 

Občutki so lepi. Glasba, šport in računalnik so moji hobiji.“ 

v
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Gordana BOJKIĆ, 
mentorica
Svojim trem sodelavcem, ki so že bili zaposleni v VDC-ju, se je pridružila leta 1991. Že 
takoj je spoznala, da je to služba, ki je prava zanjo in si jo želi opravljati, ker pravi, da jo 
delo z ljudmi veseli, še posebej, ko nekomu pomagaš. Takega mnenja je še danes. Želi 
si, da bi tako bilo še naslednja leta, kolikor ji še manjka do upokojitve.

Mojca SKRINJAR, 
pomočnica v skupini, zadolžena tudi za kuhinjo 
V VDC-ju je zaposlena že 6 let. Vmes je bila leto dni v bivalni enoti, sedaj pa dela v dnev-
nem varstvu. Vsi jo prav dobro poznajo, ker jim napolni trebuščke, ob bolezni skuha 
čaja in jih na ta način spravi v dobro voljo.

DELAVNICA 2
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kupino pa sestavljajo 

Katarina Petrovič, Petra Razpotnik Karel Perc, Marti Drnovšek, 
Kristina Kmetič, Vida Drnovšek, Mirko Grum, Urška Trampuš, 

Mojca Bokal, Špela Grabnar, Bojan Sivka, Megi Gorenak, Ervin 
Kostanjšek, Lojzka Zupan, Karmen Penčur.

V skupini se počutijo domače in sproščeno, so delovni in zagnani.  S 
spretnimi rokami sestavljajo Kosmodisk ali pa pomagajo pri pripravi 
sestavnih elementov zanj. Če jim čas dopušča, se radi odpravijo na 

sprehode ali poskrbijo za rože in okolico VDC-ja. 

STRPNOST

posobnost mirnega 
sožitja z osebami ali skupnostmi, ki 

živijo po verskih, etičnih in političnih 
pravilih, ki so različna ali 
celo nasprotna od naših.

s

s

„Tu lahko počnem razne zaposlitvene aktivnosti 
in sem samostojnejša. Ni mi težko vstati in priti 

na »šiht«. Vedno priskočim na pomoč vsakomur, 
ki jo potrebuje. Sem sonček moje mentorice  

Gordane.“

„Tukaj se dobro počutim, vzdušje je prijetno. Do-
men in Ervin sta me prepričala, da spet mečem 

»kuglo«.“
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 tretji delavnici se družijo 

Janja in Urška Krznar, Peter Lipovšek, Tatjana 
Lavrič, Rok Trnolšek, Janja Špitaler, Barbara 

Marolt, Sandra Jedrinovič, Monika Letica, 
Urška Korošec, Iva Mikoš, Klemen Zidar in 

Mojca Podlogar. 

Skupaj se imajo lepo, se med seboj razumejo in 
spoštujejo. 

Mentorici pravita, da je njihova skupina zelo    
empatična, saj so občutljivi za razpoloženja ti-
stih, ki jih  obkrožajo –  najsi bodo to njihovi pri-

jatelji    uporabniki ali njuni mentorici. 

Poleg rednega dela radi obiskujejo glasbene   
delavnice, telovadbo, poslušajo glasbo in tekmu-

jejo v različnih športih.

EMPATIJA

posobnost zaznavanja 
čustev in predvidevanja misli

druge osebe.

s
v

„Vključena sem v pevski zbor, zelo rada pojem. Sedaj živim v   bi-
valni, ker mami ne more več   skrbeti zame. V bivalni mi je zelo 

všeč, tu v VDC-ju tudi. Rada delam, kar mi naročijo, ali pa si sama 
izberem, kar bi rada delala. “



Vztrajno Do Ciljev
ZASAVSKI

L3 TE23

Polona AUDIČ, mentorica 
Zase pravi, da je majhna, a z velikimi idejami, ki se jih trudi uresničevati v korist naših uporabni-
kov. Rada ima družino, sonce, morje in poštene ljudi.

Ševala RIBIĆ, 
pomočnica v skupini
V VDC-ju je zaposlena že 14. leto. 
Rada je v družbi ljudi, zato še posebej 
obožuje svoj poklic. Prav tako so ji pri 
srcu sprehodi v naravo, rada hribolazi, 
uživa v družbi prijateljev in družine, 
najraje pa ustvarja v domači kuhinji. 
Drži se enega in edinega življenjske-
ga mota, ki je: »Življenje je lepo, če ga 
zares živiš!«

„Tu imam rada prav vse. V VDC-ju 
mi je zelo všeč. Rada sodelujem v 

skupini pri mentoricah Poloni in Še-
vali. Všeč so mi tudi Skokice, saj rada 

nastopam. “

DELAVNICA 3
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VZTRAJNOST

če želimo priti na cilj, je 
vztrajnost nujno potrebna.  

Tudi če nam ne uspe, 
moramo naprej. 
Življenje nam je 

nenehno 
v izziv in ravno zato 

je dragoceno.

Vesno Matekelj, Gorana Kovačevića,                             
Mirana Amerška, Sebastjana Šafnerja, Andrejo Repovž, 

Rajka Medveška, Alena Gamočića, Sedmina Selimovića in 
Igorja Andrića.  

Z veseljem se lotijo najrazličnejših del: vijačijo, trgajo čepke, ... Radi 
prihajajo v VDC, kjer so v družbi prijateljev. Kadar koga ni, ga drugi 
pogrešajo. Ko po radiu zaslišijo dobro glasbo, plešejo in skačejo. Če 

imajo dobre dneve, so pripravljeni odigrati tudi partijo ali dve katere 
od mnogih didaktičnih iger. 

„V VDC-ju sem že od    
septembra 1999. Hodim na 

pevske vaje, recitiram. Z veseljem se 
udeležujem nekaterih prireditev, imam 

abonma v gledališču. Stanujem v bivalni 
enoti. Zelo rad hodim v knjižnico, preko tele-

vizije pa spremljam športne in ostale dogodke. 
Rad imam glasbo, igram tudi synthesizer. Ve-
selim se letovanj v Lovrečici. Z uporabniki in 
mentorji se dobro razumem. Pričakujem, da 

bomo še naprej dobri prijatelji. VDC in 
bivalna enota mi pomenita vse. „

V tej skupini najdemo
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Nataša FEDRAN, mentorica 
V VDC-ju je zaposlena že 6. leto. V veliko pomoč v skupini ji je sodelavka Mojca. 
Poleg skupine vodi tudi interesne dejavnosti računalništvo, pletenje, zaživela pa je 
tudi lutkovna skupina. Trudi se, da dan ni enak dnevu, da se imamo radi in da spo-
štujejo svoje posebnosti. Po službi uživa v družbi svoje družine, ki ji pomeni vse na 
svetu. 

Mojca VUČILOVSKI, 
pomočnica v skupini
V VDC je prišla pred osmimi leti. Po poklicu je srednja medicinska   
sestra. V začetku je bila negotova, saj se delo precej razlikuje od dela 
na prejšnjem delovnem mestu. Uporabniki so jo sprejeli medse, ima-
jo se zelo radi. V prostem času redno pleše orientalske plese, strelja z 
zračno puško in pazi na svojega vnuka. 

     o hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice, 
v življenju do prave resnice,
a v sebi – do rdečice
čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi 
vnovič 
in zopet
in znova.
        
 (Tone Pavček)

k  
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DELAVNICA 4 IN 5
Milena PLANINŠEK, mentorica 
Pravi, kako lepo je, če v službi počneš stva-
ri, ki so tudi sicer tvoj hobi. Všeč ji je, če 
se dobro razume s sodelavci in lahko z njimi 
deli dobre in malo manj dobre trenutke. 
Zadovoljna je, ko pomisli, koliko čudovitih 
izdelkov so v teh trinajstih letih, kar je tu-
kaj, ustvarili. „Z veseljem, entuziazmom, 
užitkom … Naj bo vedno tako.“, pravi. 

Nina OTOPAL, mentorica
Je del ekipe lastnega programa, kjer pomaga s svojimi spretnostmi. V VDC-ju je 9 let in vsak 
dan znova rada pride v službo, saj je vsak dan poseben, drugačen in poln lepih doživetij. 
Skupaj z uporabniki prepevajo na glasbenih delavnicah, včasih pa tudi zaplešejo in se pove-
selijo. Z družino največ časa preživi v naravi. 
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V delavnici lastnega programa srečamo 

Sergejo Cvetič, Sabino Lišić, Metko Kotar, Vin-
ka Žerka, Ernesta Mešiča, Samiro Selihović, Petra         

Lenarta, Špelo Lamovšek, Jasmina Lukovića, Robija 
Bakovića, Branko Bradač, Mihaela Kokalja, Borisa Herleta 

ter Matica Kudra. 

   od njihovimi rokami nastajajo najrazličnejše voščilnice,    
kuverte, darilne vrečke in ostala darilna embalaža. Všeč jim 

je glasba, zato radi sodelujejo v glasbenih delavnicah ali 
poslušajo  glasbo.  Radi prihajajo v VDC, kjer imajo dobre 
prijatelje, s katerimi se pogovarjajo, smejijo, trenirajo 

različne športe …

SPREJEMANJE

če želimo sprejemati druge, 
moramo v prvi vrsti sprejeti 
sebe. Prav je, da najprej sebi 
postavimo ogledalo, preden 
se spotaknemo ob napake 

drugega. Smo, kar smo in to, 
kar imamo, je natanko tisto, 

kar nam je namenjeno.

„V VDC-ju mi je lepo. Rada delam razna dela, imam veliko prijateljev in  prijateljic. V VDC-ju sem 
že devet let. Rada se ukvarjam z računalnikom, ker me to zelo veseli. Veseli me tudi poslušanje 

glasbe. Doma imam psičko pasme pekinezer, s katero se veliko ukvarjam. Ime ji je Jesica.“

„Delam v lastnem 
programu, kjer le-

pim kroge ali varim 
copate in voščilnice 
v folijo. Rada se tudi 
pogovarjam. Lepo 

sem urejena. V skupini 
se dobro počutim in 
rada prihajam sem. 
Doma z veseljem li-
kam in pospravljam 
ter skrbim za red in 

čistočo, pa tudi, da so 
položnice pravočasno 

poravnane.“ 

p
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       kupaj z mentorico kot mravljice pridno šivajo in 
ustvarjajo še 

Zinka Bajda, Teja Repovž, Barbara Plazar in Tanja Skubic in Metka 
Ocepek. 

Najrazličnejše vezenine z narodnimi vzorci, okrasne slike, pozornosti ob roj-
stvu otroka, bordure na brisačah ali kopalnih plaščih, vezene voščilnice … vse 

to in še mnogo več ustvarjajo pridna dekleta, ki se med seboj odlično razumejo, 
se dopolnjujejo in si med seboj pomagajo.

„V naši skupini lastnega programa nas je šest deklet, mentorica pa je    Mojca Kuko-
vica. Smo skupina, kjer se ustvarjajo izdelki, kot so vezenje in šivanje prtičkov, 

voščilnice za vse priložnosti, predpasniki, vzglavniki iz ajdovih luščin, copati in še 
in še. Da pa so naši izdelki res nekaj posebnega, se skozi ustvarjalni proces roje-
vajo iz idej nas vseh: malo pomaga    mentorica, malo pa prida vsaka od upo-

rabnic. Tako nastajajo unikatni in ustvarjalni izdelki, ki so narejeni z veliko 
truda, potrpežljivosti in z ljubeznijo. Dekleta se med sabo razumemo in 

si pomagamo, ena do druge smo potrpežljive – če pa zaškripa, teža-
ve skušamo reševati tudi z ustvarjalnostjo.“

s
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USTVARJALNOST

je zmožnost, da se stvari, 
ovir in problemov lotevamo 

vsakič na drugačen način, 
ker le tako ne dobimo vedno  

enakega rezultata.

DELAVNICA 6

Mojca KUKOVICA, mentorica 

Skodrana rdečelaska v letu 2006 priložnost sem dobila

Moji sodelavci pravijo, da sem vsak dan polna energije, 
zraven pa upam srca deklet v šivalnici osvojila. 
V svoji službi vsak dan novo znanje sem pridobila,
zato zdaj kopalni plašči, čestitke, copati odlična so darila!
Takoj k šivalnemu stroju sem se napotila,
in prvič VDC-jev prag sem prestopila. 

zato v naši službi vedno sonce sije!
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V delavnici 7A je zbranih sedem uporabnikov: 

Polona Doberšek, Tatjana Juvančič, Sašo Molnar,             
Jolanda Urbanija, Darja Zupančič, Anton Marinčič in Irma 

Leskovšek. 

Tudi v tej delavnici so sami pridni in zagnani delavci, ki pa se radi 
tudi sprostijo in poveselijo v telovadnici ali pri kateri od mnogih dejav-

nosti, ki se odvijajo v VDC-ju. 

„Brez muje se še čevelj ne obuje, pravimo v delavnici 7A. Že zjutraj se je potrebno 
potruditi, da sploh vstanemo iz postelje. Če se človek ne trudi, postane malodušen. V 
naši delavnici pridno delamo in v svoje delo vlagamo svoj trud – in zato smo z rezul-

tati zadovoljni. Ker lahko delamo in ker imamo delo.“

DELAVNICA 7b

Stanko KLOPČIČ, mentor 
VDC-ju je zaposlen že desetletje.  Po naravi je ve-
sel, nasmejan. Njegovi največji vrednoti sta  pošte-
nost in iskrenost.  Doma ima manjšo kmetijo, tako 
da je vseskozi zaposlen, ob prostem času pa rad 
hodi v hribe, plava ter se druži s prijatelji.

Klavdija PLANINC
V VDC-ju je zaposlena preko javnih del. Je zelo 
komunikativna, ustvarjalna, rada pleše in hodi na 
sprehode.
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„Rad imam delo. Če ga ni, mi je brez veze. Rad 
imam šport, najrajši pa imam košarko. Moj    

najboljši prijatelj je Lenart.“

„Rada hodim v delavnico, ker rada delam in 
ker imam tu fanta. Včasih sem tudi slabe volje. 
Doma šivam gobelin, ki sem ga sama kupila v 

Trbovljah. Tudi pospravljam rada in pomagam 
mami. V delavnico hodim že 26 let.“

zares zgubiš šele takrat, ko se 
nehaš truditi. 

(Mike Ditka)

TRUD
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Jure PETEK, mentor 
Jure je redoljuben, natančen, dober organiza-
tor in ljubi stabilnost. Veliko mu pomeni družina. 
Ne mara hitrih sprememb. Tipičen bik športnega 
duha, ki obožuje vse, kar je sladkega. Z 
entuziazmom vodi ekipo nogomatašev v VDC-ju 
in v največje veselje so mu vse dosežene zmage. 
Uživa pri delu z uporabniki v svoji delavnici in pra-
vi, da bo s svojimi uporabniki šel skupaj v pokoj.

DELAVNICA 7a

Iztok BEDENIK, pomočnik v skupini, voznik 
Najpogosteje ga opazite za volanom katerega od kombijev, ko vozi naše uporabnike 
in skrbi za pravočasno dostavo kosila. Če mu čas dopušča, se z veseljem odpra-
vi po delavnicah. Je fant športnega duha in zelo rad igra košarko ter badminton.      
Neizmerno uživa v krogu tistih, ki jim lahko kakšno pošteno ušpiči in prikliče       
nasmehe na obraz. 

 e dinamično ravnovesje 
telesnih, duševnih, čustvenih, 

duhovnih, osebnih in 
socialnih prvin

ZDRAVJE

j
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 delavnici 7B najdemo same fante:

Vojko Zatler, Branko Glavač, Andrej Jamšek, Mario 
Remić, Oliver Blagić, Vinko Dolinšek, Franci Juvan, Aleš 
Ravnikar, Marjan Pirc,  Aleksander Vidic, Toni Ravnikar, 

Aleš Šifrar, Anton Dolanc, Andrej Groznik.

„Če si zdrav, si srečen, lahko delaš, imaš dovolj energije za vse, kar rad 
počneš. Zato poleg dela v svoj vsakdan radi vključujemo tudi minute 

za zdravje. V skupini imamo veliko športnikov: nogometaše, košarkarje, 
atlete, plavalce. V skupini smo sami zdravi fantje, zato tudi odsotnosti ni 

veliko.“

„Rad vijačim nosilce in noge ter prebiram 
plastiko. Od športov imam najrajši atletiko in 
namizni tenis. Rad hodim na izlete. Imam tudi 

punco. Tu se imam zelo lepo, saj rad delam. 
Tudi plešem rad, najrajši s svojim dekletom.“

„Doma živim z mamo. Prihajam iz Kisovca. Rad 
hodim na sprehode in seminarje s Sožitjem Za-
gorje. Imam veliko prijateljev. Rad sestavljam 

puzzle. Doma pa pomagam mami.“

v
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„Vse do osnovne šole sem živel v 
rejniški družini. Nato sem odšel 
v zavod na Planino pri Rakeku. 

Kasneje sem kar 30 let stanoval v 
domu starejših občanov Franca 

Salamona. V tem času sem začel 
obiskovati VDC, ki ga z veseljem 
obiskujem še danes. Zdaj živim 

v bivalni skupnosti Zagorje, 
kjer mi je zelo lepo, saj sem tu 
spoznal tudi prekrasno punco 

Lojzko, čudovite sostanovalce ter 
super skrbnega mentorja »ata«       

Boštjana. V VDC-ju sem že 30 let.

„Hodim v VDC Zagorje. Delam 
različna dela: pakiram kotnike, 

privijamo in sestavljamo noge za 
pohištvene elemente, pomagal 

sem tudi že pri sestavljanju Kosmo-
diska. Delam tudi predale in prelive 
ter še veliko drugih stvari. Rad ho-

dim v VDC Zagorje.“

o    sma delavnica je                             
najštevilčnejša, saj so v njej uporabniki 

kar treh mentorjev:       

Franja Bizjaka, Marinke Pišek Bizjak in 
Marije Golčnik.

  
Franjo je mentor 

Toniju Košcu, Erminu                                     
Durmiševiću, Boštjanu Jesenšku,                       

Nevenki Delalut, Ingrid Bebar, Alešu         
Avsecu, Denisu Nemcu, Eriki Grum in Miri 

Zajc. 
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Franjo BIZJAK, mentor 
Po poklicu je socialni delavec in je pri nas zaposlen 
že od vsega začetka. Že vsa ta leta skrbi za 
delovno zaposlitev naših uporabnikov, kar pomeni, 
da kot vodja proizvodnje skrbi za stike s 
kooperanti, razvoj lastnega programa in seveda za 
primerno zaposlitev vsakega uporabnika. Pri vsem 
tem pa je najbolj pomembno, da so naše storitve 
in izdelki 100 - odstotno kvalitetni in narejeni v 
dogovorjenih rokih.

DELAVNICA 8F

e navezanost posameznika 
na organizacijo in ima velik 

vpliv na to, kako 
zaposleni opravljajo delo in 
kako sami sebe zaznavajo 

na delovnem mestu.

PRIPADNOST

j
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arijini uporabniki so:

Bojan Stradar, Ado Hasinović, Poldi Flis, Aleš Kandolf, Natalija Vičič,   
Sonja Škrabar, Jurij Kodre, Barbara Pikelj, Miran Štrajhar.

„Enakopravnost ne glede na leta ali na zunanjo lepoto v nas išče dobroto, ljubezen, 
prijateljstvo. Pomagajmo si, delimo si dolžnosti in pravice. Skupaj stojimo v vrsti pri 

avtomatu za kavo, delimo si delo, pozornosti, ne glede na to, kdo smo in kaj smo. 
Bodimo enakopravni in ostanimo različni.“

Marija GOLČNIK, mentorica 
Zase pravi, da se v skupini odlično počuti. 
Prijetno vzdušje in dobri sodelavci so povzro-
čili, da sploh ne ve, kdaj je minilo 10 let, kar 
ji je dano, da je tu. 

DELAVNICA 8M

m

Martin MALEC
Komunikativen, dobrovoljen in prijazen. 
Pravi, da je v tem delu našel samega 
sebe. Rad priskoči na pomoč. Med upo-
rabniki se počuti sproščenega, vedno ga 
spravijo v dobro voljo. Meni, da se lahko 
od vsakega posameznika kaj nauči in to 
mu pomaga pri osebnostni rasti. 
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„Vsak človek je pred zako-
nom enakopraven, ne gle-
de na to, kaj je po veri. Vsi 
imamo enake pravice in ni    
pomembno, katere vere, 
rase ali barve kože smo. 
Vsakega človeka je treba 

sprejeti takšnega, kot je.“ 

        omeni, da v človeku 
zmoremo najti najboljše. 

Ljudje smo si tako različni, 
pa vednarle podobni. Ena-
kopravnost zagotavlja svo-

bodo posameznika,  pri-
jateljstvo in ljubezen.

p
ENAKOPRAVNOST
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  Marinkini skupini so zbrani: 

Lota Herle, Ivan Vidmar, Otmar Vrankar, Joži Frajle, Paul 
Robin Pinter, Karina Kadunc, Slaviša Nešković, Urška Drolc, 

Ljubica Mladenovič, Miloš Černivec, Janja Drnovšek. 

V osmo delavnico prihajajo iz vseh vetrov: Šmartnega, Trbovelj, Čemšeni-
ka, Mlinš, Hrastnika, Zagorja. Ker jih je veliko, so vedno glasni, radi se pošali-

jo, a ko »jim voda teče v grlo« z delom, delajo »kot urce«. Veseli so, kadar ima-
jo delo in po svojih močeh poprimejo zanj, kakor in kolikor kdo zmore. Vmes 

pa jim ostaja čas za športne treninge, obisk knjižnice ali katere druge dejavnosti. 
Z največjim veseljem tudi vsak dan pričakujejo odmore, ko lahko v miru spijejo 

kavico in poklepetajo s prijatelji ali odigrajo igro namiznega nogometa. 

v
DELAVNICA 8

„Vse, kar lahko dosežeš brez truda in dela, nima prave vrednosti.“ (Joseph Addison)

iti dejaven je prva naloga 
človeka. Delo je vredno-

ta, ki nam prinaša veselje, 
odgovornost,  

spoštovanje, povezanost 
in varnost. Njenega     

pomena se zavedamo šele, 
ko nam je zmožnost, da bi 

delali, odvzeta. 

DELO

SOCIALNA VKLJUČENOST

„Doma sem na Mlinšah, kjer živim z mamo. V 
VDC Zagorje rad prihajam. Z veseljem odigram 
partijo ali dve šaha, včasih pa se udeležim tudi 
tekmovanja . Imam kar nekaj šahovskih poka-
lov. Rad poslušam Lojzeta Slaka. V VDC-ju sem 

že devetnajst let.“ 

b
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 „Prihajam iz Jesenovega pri Čemšeniku. V VDC 
prihajam že 4 leta, od 1. junija 2009, po moji de-
lovni nesreči. Končal sem dve šoli, in sicer za po-

močnika oskrbnice gospodinje ter 3-letni program 
za   trgovca. Imam 4. stopnjo izobrazbe, v VDC-ju 
pa sem vključen v program socialne vključenosti. 

Opravljam različna kooperantska dela, želim pa si, 
da bi si kljub nesreči, ki sem jo doživel, našel delo, v 

katerem bi užival in ga z veseljem opravljal.“

Marinka PIŠEK BIZJAK, mentorica 
Zase pravi, da je 20 let njenega dela v VDC minilo kot bi mignil.              

Zanjo ni le služba, je veliko več. Prijateljstvo, soustvarjanje,  spošto-
vanje, osebnostna rast … drugi dom. In kot pravi pesem, ki jo prepe-

va naš pevski zbor: vsak toplo dlan tu najde, VDC smo mi, prijatelji 
smo vsi!

Kaj je program socialne vključenosti?
•Je druženje z namenom.

•Je oblika zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo prilagojena zdravstveni in psihični kondiciji 
uporabnikov. 

•Je oblika zaposlitve s strokovnim vodenjem (uporabniki izdelujejo izdelke lastnega pro-
grama), pomagajo pri promociji in prodaji izdelkov, opravljajo lažje kooperantske storitve.

•Je razvijanje socialnih veščin.
•Je trening delovnih sposobnosti.

•Je program socialnega vključevanja.

Komu je namenjen program socialna vključenost?
•Za nezaposljive osebe (odločba o nezaposljivosti, ki jo izda zavod za zaposlovanje). 

•Invalide I. kategorije ZPIZ (odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), 
•Osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne 

socialno varstvene storitve.
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UPRAVA

Mihaela GAČNIK, vodja finančno-računovodske 
službe 
Računovodstvo je nujno zlo vsake organizacije, pa vendar računovodje vidijo 
in čutijo ne le preko številk, ampak tudi s srcem. Šele pred letom in pol se je  
pridružila »družini« VDC; njena naloga ob prihodu ni bila lahka – zamenjati 
Majdo, ki se je upokojila. VDC je rasel z njo in Majda je bila v srcih vseh uporab-
nikov. Pa vendarle so jo sodelavci in uporabniki zelo lepo sprejeli – kot da je tu 
že od nekdaj. Pravi, da je prijetno, ker se spoštujejo in upoštevajo in se znajo 
kljub natrpanemu urniku tudi poveseliti. Po naravi je optimist, uživa v  naravi, 
neizmerno rada ima svojo družino  in v vsem, v vseh ljudeh in dejanjih išče in 
najde »dobro«. Živeti se pravi izbirati. In izbrala je VDC.

Mateja VIRANT KOŠAK
V VDC-ju dela štiri leta. Njene glavne zadolžitve so v administraciji in raču-
novodstvu. Po duši je ustvarjalka, zato rada pomaga z idejami v lastnem 
programu in sodeluje pri trženju izdelkov. Skozi vse leto kot mentorica 
soustvarja pri plesno – navijaški skupini Skokice. Tudi sicer si rada vzame 
odmor in pozdravi svoje prijatelje v delavnicah. Vsakič sproti pa ji zagoto-
vo najmočneje priraste k srcu letovanje na morju z uporabniki.
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avdušenje je eden                    
najmočnejših motorjev za     

uspeh. Ko nekaj delaš, delaj 
to z vsem svojim srcem. V to 
vloži vso svojo dušo. Vstopi 
v to z vso svojo osebnostjo. 

Bodi   aktiven, bodi energičen, 
bodi navdušen in bodi zvest in 
dosegel boš svoj cilj. Nič velike-

ga ni bilo nikoli doseženega 
brez entuziazma. 

(Ralph Waldo Emerson)

ENTUZIAZEM

Domen POCIECHA
Z delom v VDC Zagorje ob Savi je pričel v 
oktobru 2011. Glede na to, da njegovo      ži-
vljenje povezano s športom že od malih nog, 
je tudi njegova glavna naloga v hiši povezana 
s športom, saj skrbi za razgibavanje in rekre-
acijo tako uporabnikov kot zaposlenih. Poleg 
tega pomaga v delavnicah in v upravi ter vodi 
sistem kakovosti E-Qalin. V službo rad prihaja 
in jo jemlje kot del svojega življenja. Po-
poldneve in vikende zelo rad preživlja s svojo 
družino, športno in v naravi.

n

Robert LAZAR
VDC-jevcem se je pridružil letos poleti.  Je vsestranski, natančen, 
organiziran in rad priskoči na pomoč kjerkoli. Uporabniki ga 
imajo radi še posebej zaradi njegove harmonike, na ketero jim 
z veseljem zaigra. Ob prostem času teče, hodi v hribe in uživa v 
glasbi in družbi s prijatelji ali družino.
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 ntuziazem se zgodi, ko smo čustve-
no povezani z idejo in naša energija 

narašča. Takrat se utrinjajo 
najboljše ideje. Enostavno se je       

navdušiti nad enkratnim dogodkom 
ali novo priložnostjo. Ko pa v nas tli 

ogenj entuziazma, je to kot pogonski 
motor, ki nam omogoča doseči ne-
mogoče. Je tista moč v nas, ki omili 

naše dvome, strahove, 
negotovosti in obup.

e

Jurij AŠIČ
Jure je VDC-jevec že skoraj 20 let. Skrbi, 
da smo zaposleni in uporabniki v varnih,        
tehnično brezhibnih in lepo vzdrževanih 
prostorih. Vse, kar se pokvari, takoj popravi. 
Zna poprijeti za vsako delo. Je poln idej, hi-
ter, učinkovit, racionalen, živahen, nagajiv, a 
dobrega srca in vsakomur pripravljen poma-
gati, ko je v stiski.    Uporabnikom, njihovim 
svojcem in zaposlenim. Pri nabavljanju pravi, 
da se vedno da pridobiti dodaten popust. 
Je strog pogajalec, ki zahteva, da za plačano 
VDC dobi kar največ. Tudi zato smo se rece-
siji in znižanemu financiranju iz proračuna 
lahko uspešno prilagodili.  V VDC-ju poleg  
delovnega časa preživi tudi veliko svojega 
prostega časa.
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Heda KOVAČ, 
namestnica v. d. direktorice, 
socialna delavka
Heda je multipraktik s socialno dušo, ki piše, računa, 
organizira, govori, predvsem pa  posluša in pomaga 
vsakemu. Svojo energijo v VDC-ju že več kot dvanajst let 
usmerja v opolnomočenje uporabnikov in ozaveščanje 
svojcev, pa tudi zaposlenih, da prepoznavajo in skupaj z 
uporabniki uresničujejo njihove potrebe.

mag. Špela REŽUN, v. d. direktorice
VDC-jevski karavani se je pridružila leta 2006. S seboj 
je prinesla neprecenljive izkušnje iz gospodarstva.         
Vpeljala je sistem kakovosti in tako smo na podlagi 
njenih  usmeritev za delo prvi prejeli certifikat kakovosti 
za izvajanje storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji. Je izvrsten strateg in analitik. Z mno-
go idejami in neusahljivo energijo usmerjeno dviguje 
kakovost izvajane storitve za uporabnike. Odlikuje jo 
velik čut za vodenje sodelavcev. S svojo preprostostjo in 
prijaznostjo pa zna ne glede na čas vedno prisluhniti in 
razumeti tudi uporabniško perspektivo.
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aj je institucionalno varstvo –   
bivalna enota?

•Je enakopravno, neodvisno življenje stanovalcev ob 
nudenju potrebne podpore pri vsakodnevnem življenju. 

•Je polnovredno življenje z aktivno vlogo stanovalca pri                  
vsakodnevnih odločitvah. 

•Je bivanje v manjši skupnosti, kjer se medsebojno spoštujemo in           
upoštevamo skupaj dogovorjena pravila (hišni red). 

•Poudarek je na domačnosti, toplini, zasebnosti, enakih možnosti za življenje, 
varnosti in stalni podpori strokovnega kadra. 

Stanovalcem zagotavljamo celovito osnovno, socialno in zdravstveno 
oskrbo.

PRIJAZNOST

e širi sama od sebe.
Če si prijazen do drugih,
bodo oni danes prijazni s 

teboj in
jutri z nekom drugim.

s

BIVALNA ENOTAk
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V bivalni enoti je 15 uporabnikov in 5 mentor-
jev, ki imajo vsak svoj karakter, svoje dobre strani in 

svoje pomanjkljivosti, kot tudi  vsak svoje misli. 

Dnevi v bivalni enoti so zelo različni. Vedno si najdejo zaposli-
tev. Včasih si pripravijo glasbene ali kuharske delavnice, včasih le 

pospravljajo, se pogovarjajo ali igrajo družabne igre.

 Vsi pa si seveda želijo, da se počutijo domače in zaželene, da ne pri-
haja do prepirov in smo kot ena velika srečna družina. 

Zato je za njih prijaznost zelo pomembna! 

Le s prijaznim odnosom lahko dobro sodelujejo in živijo pod eno 
streho zadovoljno in v harmoniji.

Mitja AUDIČ, vodja bivalne enote
Pravi, da se vsi zaposleni v bivalni enoti trudijo, 
da uporabnikom pričarajo čim bolj sproščeno, 
varno in domače vzdušje ter da imajo na voljo 
mnogo različnih aktivnosti. Delo ga zelo vese-
li, saj vsak dan znova spoznava, kako drobne, 
iskrene malenkosti polepšajo dan stanovalcem, z 
njihovim nasmehom in zadovoljstvom pa 
napolni tudi svoje »baterije«.
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Elvira ABDIĆ, mentorica v bivalni enoti
V VDC je prišla pred letom dni. Od takrat, pravi, se je njeno življenje 
nekako spremenilo. V precejšnji meri je spoznala sebe. Po naravi je zelo 
energična in vesela, uporabniki pa so ji dali še sproščenost, tako da 
skupaj tvorimo paket dobre volje in neobremenjenosti … “Z njimi sem 
preprosto jaz!”, pravi.

Boštjan BIZJAK, mentor v bivalni enoti. 
V njej je zaposlen že od njenega odprtja, leta 2009. Njegova naloga je, 
da skupaj z uporabniki prepoznava in krepi njihova močna področja 
in razvija olajševalne okoliščine pri premagovanju ovir v vsakdanjem 
življenju.
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Roman DRNOVŠEK, mentor v bivalni enoti
Prihaja iz Čemšenika. V kolektivu VDC-ja je že četrto leto. Opravlja delo varuha, 
hkrati pa skrbi, da se uporabniki počutijo kar se da pomembne in ljubljene. V 
službo rad prihaja, všeč mu je, ker se lahko dopolnjuje in izobražuje na tistem po-
dročju, kjer se čuti najmočnejšega. Je oče treh otrok, doma pa imajo tudi kmetijo.

Urška OSTROŽNIK,
vodja zdravstvene nege, 
mentorica v  bivalni enoti
Naj se na kratko predstavim 
in nekaj misli kar v verzih na papir spravim.
Vedno nasmejana, z ljudmi obdana,
pozitivno naravnana, to je naša mama. 
To ime se me je takoj prijelo,
ko moje delo v bivalni se je začelo.
Sem pripravljena poslušati, »kak« nasvet dati,
znam »pocrkljati«, zato sem bivalna mati.
Se po celi hiši zadržujem,
da večerjo vam pripravim, po hiši pospravim, 
na sprehod in izlet popeljem,
saj delo opravljam z veseljem.
Tudi zdravila vam priskrbim, jih razdelim,
rano previjem, obleko zašijem, 
zvečer te lahko umijem in v postelji pokrijem.
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delo

zmoremo

in kaj
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    ecesija v Sloveniji je preko naših kooperantov vplivala na manjši obseg kooperacijskega dela. Po velikem 
upadu dela se je stanje občutno izboljšalo s ponovno pridobitvijo izdelave Kosmodiska. Sodelovanje s koo-
peranti je v vseh letih zelo dobro. Dela so bila opravljena kvalitetno, brez reklamacij in v dogovorjenih rokih.         

r 1. KOOPERANTSKO DELO

1.1 KOOPERANT PRESTIŽ d. o. o.
SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE KOSMODISKA
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velikim veseljem smo v oktobru 2013,  
ponovno začeli z redno izdelavo Kosmodiska. 

S kooperantom sicer sodelujemo že od leta 1995   
dalje. Modeli in artikli so se z leti spreminjali, obseg 
del pa je ostajal mesečno konstanten. Uporabniki 

zapleten sistem elastik izdelujejo po posameznih fazah 
in elementih, zato je lahko vključenih veliko število upo-
rabnikov. Najsposobnejši skupaj z mentorji prevzemajo 

naloge kompletiranja in končne kontrole.

z
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1.2 KOOPERANT KUMPLAST d. o. o.
SESTAVLJANJE NOSILCEV IN PAKIRANJE GARNITUR
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ajpestrejši program sodelovanja imamo 
s podjetjem Kumplast, s katerim sodelujemo 

že od 1. 1. 1990 dalje. Za to podjetje opravljamo 
različne delovne operacije oz. 

obdelujemo in dodeljujemo njihove izdelke od 
sortiranja do montaže in pakiranja. Zelo pomembno je

to, da lahko z njihovim delom zaposlimo veliko 
uporabnikov, od najbolj sposobnih, do tistih, ki imajo 

minimalne sposobnosti.

n
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podjetjem JE&GR sodelujemo od 3. 11. 
1994. Sodelovanje se je iz leta v leto vzorno 

povečevalo in razširilo z novimi delovnimi operaci-
jami. Zaradi različnih proizvodnih procesov, ki jih 

opravljajo v tem podjetju, so potrebe po sodelovanju 
enkrat večje, drugič manjše.

a podjetje EximEx d. o. o. 
kompletiramo in v kartone zlagamo toaletni 
papir. Uporabniki so se hitro priučili novega 

enostavnega dela. 

s

z

1.3 KOOPERANT JE&GR d. o. o.
SORTIRANJE, MONTAŽA IN PAKIRANJE

1.4 KOOPERANT EximEx d. o. o.
TOALETNI PAPIR
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porabniki v VDC-ju na lastno željo in 
po svojih zmožnostih 

pomagajo pri različnih delih:
*gospodinjska opravila (likanje, pranje, priprava in po-

spravljanje miz od malice);
*čiščenje (praznjenje košev, brisanje miz, pometanje);

*vzdrževalna opravila (pomoč pri enostavnejših vzdrževalnih delih);
*logistična opravila (pomoč pri nakladanju in razkladanju materiala, 

izdelkov, malice …);
*urejanje okolice (pometanje lista, urejanje cvetličnih nasadov);

*pomoč ostalim uporabnikom pri oblačenju, slačenju, sprehajanju z vozičkom 
...

Stanovalce bivalne enote po njihovih zmožnostih vključujemo v enostavna 
gospodinjska in vzdrževalna dela, kot so priprava in pospravljanje mize, po-
moč pri čiščenju sob, likanje in zlaganje perila, pomoč pri pripravi obrokov, 

urejanje okolice, izdelava okrasnih aranžmajev. Glavni namen je razvijati 
samostojnost in avtonomnost stanovalcev.

Na takšen način zaživijo polnejše življenje ter pridobivajo temeljne 
socialne in življenjske izkušnje, kar jim omogoča višjo kvaliteto 

življenja.

1.4 OSTALA DELAu
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    lovenska preteklost skriva v svo-
jih nedrih osupljivo bogastvo narodnih 

vezenin različnih motivov, barv in vezilnih 
tehnik.

Zaradi originalnosti in lepote je črna grajska vezenina 
ohranila svojo gracioznost vse do danes. Izdelovali so 
jo v samostanih, gradovih in imovitejših meščanskih 

hišah. 

Vzorci se opirajo na našo bogato slovensko 
zgodovino, še posebej zato, da naše nove, 
sodobne vezenine, ne bi izgubile lepote in 

žlahtnosti, ki vejeta iz pristnih grajskih 
starin.

2. LASTNI PROGRAM
    azvili smo privlačen lastni program. Tako pridobimo večino sredstev za kritje materialnih stroškov, za nagra-
de, izlete in letovanje, kulturno in športno udejstvovanje. 

Za večino izdelkov črpamo motive iz slovenske kulturne dediščine. Zanje smo prejeli tri certifikate narodne in 
umetnostne obrti.

2.1 VEZENINEs

r



Vztrajno Do Ciljev
ZASAVSKI

L3 TE57

2.2 IZDELAVA COPAT

  opate smo začeli 
izdelovati leta 2013 in izka-

zalo se je, da so 
ljudem všeč, saj je naročil in 

povpraševanja vse več.
Šivamo jih ročno in lahko jih 

oblikujemo povsem po 
željah stranke.

c
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2.3 IZDELAVA VOŠČILNIC

  
oščilnice so eden najstarejših izdelkov našega 

lastnega programa. Posebej se lahko pohvalimo z 
vezenimi, ki jih je začela izdelovati naša upokojenka 
Cveta Polc. Izdelujemo pa tudi vse vrste lepljenk, saj 

na ta način lahko vključimo v proces dela večje število 
uporabnikov. 

Delovni proces je voden tako, da je rezultat našega 
dela kvaliteten izdelek. Uporabnike v čim večji 

meri navajamo na samokontrolo.

v
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2.4 IZDELAVA DARILNE EMBALAŽE
IZ VALOVITE LEPENKE

     arilna embalaža iz 
valovite lepenke je prav tako 

eden naših paradnih konj, ki se lahko 
pohvali s certifikatom narodne in umet-
nostne obrti. Zanj ima največ zaslug naš 

dolgoletni sodelavec v pokoju 
Milan Bedrač. 

Naša glavna prednost je, da izdelke 
povsem prilagodimo vašim željam, 
vam pomagamo pri razvoju in jih 

izdelujemo tudi v manjših 
količinah.

d
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2.5 RAZNO AKTUALNO

o           bseg naročil in roke prilagaja-
mo  zmožnostim in razpoložljivosti naših                      

uporabnikov. Zaradi upada kupne moči prebivalstva 
ljudje manj finančnih sredstev namenjajo nakupom 

nenujnih  sredstev. Potrebno je izvajati veliko različnih                
aktivnosti, da  prodaja steče. Z udeležbo na različnih 
dogodkih, razstavah, sestankih v različnih podjetjih 

ter s prodajo po domovih delamo na promociji.

o

Tačka brisačka

Pasja blazina z ajdo Priložnostna darila
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Vezenine na embalaži in 
frotirju

Blazine, polnjene z
 ajdovimi luščinami
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interesne
aktivnosti

nas veseli

ali kaj
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1. INTERESNE, NADSTANDARDNE IN IZOBRAŽEVALNE 
AKTIVNOSTI

Interesne in nadstandardne aktivnosti za boljšo kakovost življenja uporabnikov popestrijo delovni vsakdan, 
ohranjajo, omogočajo razvoj različnih znanj in sposobnosti. Uporabniki si sami izberejo, v katere aktivnosti 
bodo vključeni, zaposleni jih vzpodbujamo k redni udeležbi. 

1.1 ŠPORTNE AKTIVNOSTI

NAMIZNI
TENIS

      ktivnost poteka približno               
1 -  krat tedensko, intenzivneje pred          
tekmovanji. Glavni cilj je seznaniti            

uporabnike z osnovami namiznega 
tenisa in pripraviti tekmovalce na 

tekmovanja. 

a SMUČANJE IN 
KRPLJANJE

         lede na vremenske pogoje izva-
jamo interesno aktivnost v zimskem 
času v neposredni bližini zavoda, na 
bližnjih smučiščih in na zimovanju. 
Zavod v ta namen razpolaga s 15 

kompleti krpelj, ki so na razpolago 
uporabnikom.

g
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NORDIJSKA
HOJA

        ordijska hoja se povezuje z 
aktivnostjo Dnevni sprehod, ki se 

izvede s palicami za nordijsko hojo 
in tako vključimo tudi roke. Glavni 
namen je zagotoviti uporabnikom 
in mentorjem minimalno telesno 

aktivnost na svežem zraku, izboljšati 
telesno pripravljenost in splošno 

počutje.

n PLAVANJE

      lavanje predvidoma poteka ob 
petkih med 10:00 in 12:30 v bazenu 

starejših občanov na Izlakah in v 
bazenu v Hrastniku. Glavni namen 
je premagati strah pred vodo, se 

prilagoditi nanjo in vsaj minimalno 
naučiti plavati večino uporabnikov. 
Plavamo tudi na morju na letovanju 

v Lovrečici.  

p

PLANINARJENJE

       bičajno letno izvedemo dva 
ali tri večje pohode (Menina plani-
na, Dom na Čreti, Limbarska gora, 

Krvavica …). Izbere se destinacija, ki 
jo uporabniki še zmorejo, (nekako 
do nadmorske višine 1500m), da je 

tudi zadovoljstvo ob doseženem 
cilju toliko večje.

o
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NOGOMET

  reningi potekajo 2-3 krat tedensko. 
Januar - marec (telovadnica), april - 
junij (zunanja igrišča). Poudarek je 
predvsem na igranju in postavitvi 

v fazi obrambe (sistem 3+1), fizični 
pripravi in utrjevanju obstoječega 

znanja z žogo.

t

ATLETIKA
nteresna aktivnost atletika se           

izvaja občasno zunaj na šport-
nem igrišču, zato je intenziteta vaj 
odvisna od vremenskih razmer in 

razpoložljivosti športnih objektov v 
neposredni bližini. Glavni cilj je  pri-
praviti uporabnike na tekmovanje in 

izboljšati tekmovalni rezultat.

i
SKOKICE

 nteresna dejavnost poteka 1- krat 
tedensko, ob nastopih so naše vaje 

pogostejše. Pripravljene koreografije 
popestrijo različne interne in  zu-

nanje dogodke.

i
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5 MINUT ZA 
ZDRAVJE

  projekt 5 minut za zdravje so       
vključeni vsi uporabniki in mentorji. 
Vsak dan se izvede nekaj osnovnih 

razteznih vaj in popije kozarec vode.  
Glavni namen je, da z enostavnimi in 
učinkovitimi vajami razbremenimo 
telo, prisilno držo in se sprostimo.

vPLES

      kozi ples izboljšamo koordinacijo 
gibanja telesa v prostoru in ritmu, 

povečamo vzdržljivost in urimo 
gibalni spomin. Za lažje gibalno      

izražanje uporabljamo različne pri-
pomočke (rute, Davidova krila). 

s

KOŠARKA

nteresna aktivnost poteka enkrat 
tedensko, intenzivneje pred tekmo-
vanji. Cilj je seznaniti uporabnike s 

košarko, izboljšati elemente košarke, 
oblikovati ekipo za igro 5:5. 

i
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PEVSKI ZBOR

evski zbor se sestaja vsakih            
štirinajst dni ob petkih. Naše        

glavno vodilo sta ljubezen in ve-
selje do petja, prijetno druženje in                           
sprostitev. Skozi vse leto utrjujemo 
naše  pevsko znanje, se spoprime-

mo z novimi izzivi in se predstavimo 
našim sodelavcem v VDC, kot tudi               

lokalnem okolju. 

p

1.2 OSTALE  AKTIVNOSTI

GLASILO
KAMENČKI

 sako leto izdamo dve novi številki 
internega glasila Kamenčki, ki vse-
buje različne miselne in zabavne 
naloge, intervjuje uporabnikov in 
nasvete za zdravo življenje. Glasi-
lo redno objavljamo tudi na naših 
internetnih straneh.  Uporabnike      
vzpodbujamo k sodelovanju, saj 

lahko vsak ustvari nekaj zanimive-
ga, preko likovnega in besednega         

izražanja.

v

GLASBENE
DELAVNICE

lasbene delavnice izvajamo vsaj       
3 - krat tedensko po 1 uro v različnih 

skupinah. Prepevamo, igramo na 
orffove  instrumente, sintesajzer, se 
sproščamo na blazinah in  posluša-
mo sproščujočo glasbo, izvajamo 

karaoke.

g
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HORTIKULTURA

krbimo za lepo okolico, nasade 
cvetja in lončnice v prostorih VDC-ja. 
Poskušamo, da je vključenih čim več 

uporabnikov. Po novem posedu-
jemo tudi senzorni vrt, kjer imajo 

veselje z dišavnicami tudi vsi tisti, ki 
se težje gibljejo ali so na vozičku.

s

ZABAVA

     sak drugi mesec pripravljamo 
praznovanje rojstnih dni naših up-
orabnikov, z zabavnimi igrami in 

plesom. Pripravljamo pustna rajanja 
z izborom naj maske, igre brez meja,  

karaoke, novoletno zabavo. 

v

KRAJŠI 
IZLETI

sak mentor skupaj  z uporabni-
ki skupine vsaj 1x letno orga-

nizira izlet v skladu z željami in                   
zmožnostmi uporabnikov. V bivalni 
enoti izkoristimo lepe dneve, aktu-
alna dogajanja in se potepamo po 

Sloveniji. 

v
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RADIO 
VESELA HIŠA

ktivnost poteka vsak zadnji petek 
v mesecu na internem radiu VDC-

ja. Uporabniki imajo zelo radi svojo 
radijsko oddajo, ki jo soustvarjajo. 

Želimo povečati zanimanje za aktivno 
sodelovanje uporabnikov pri pisanju 

in branju novic na radiu.

a RIBIŠTVO

ačrtujemo nadaljnje aktivno sodelo-
vanje z lokalnim ribiškim društvom. 
Uporabnikom želimo z ribolovom 

omogočiti samostojnost, sproščanje 
in potrpežljivost.  

n

USTVARJALNE
DELAVNICE

porabniki ob ustvarjanju krepijo čut 
za lepo in doživljajo samopotrditev. 

Delamo iz različnih materialov 
(embalaža, naravni material, papir, 
slano testo, …) in uporabljamo  ra-
zlične likovne tehnike, da se vsak 

lahko izrazi na svoj način.

u
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EKOLOŠKO
OZAVEŠČANJE

krbimo za ločevanje odpadkov, ki 
jih odlagamo v za to pripravljene     
zabojnike. Uporabnike z raznimi 

napisi in s slikovnim prikazom pouču-
jemo o ravnanju z odpadki. Pridruži-
mo se očiščevalnim akcijam. Za čisto      

okolje skrbimo tudi v neposredni 
bližini VDC-ja in bivalne enote. 

s

OGLEDI,
PRIREDITVE

sako leto  načrtujemo ogled abon-
majev po programu. Obiskujemo 

različne koncerte, kulturne in športne 
prireditve v Zagorju in bližnji okolici 

glede na interes uporabnikov. 

v

RAČUNALNIŠTVO

     porabniki imajo v vsakem 
nadstropju VDC-ja in v bivalni enoti 

na voljo računalnik, ki ga lahko 
uporabljajo samostojno ali ob 

pomoči  mentorja.  

u
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VERSKO
IZRAŽANJE

tanovalci bivalne enote, ki si to želijo, 
se v spremstvu zaposlenih med let-

om udeležujejo svetih maš in ostalih 
verskih obredov v zagorski cerkvi. 

s

KINOLOŠKI
KROŽEK

adaljevali bomo s sodelovanjem s 
Kinološkim društvom Zagorje. 

Obiskovali bomo tekmovanja in 
dresuro psov Kinološkega društva, 
prav tako nas bodo v bivalni enoti s 

svojimi štirinožnimi prijatelji obiskali 
člani društva. 

n

SKRB
ZA ŽIVALI

a papagaja in ribice v akvariju skrbi-
jo uporabniki s pomočjo mentorjev. 
Živali izboljšujejo psihično počutje 

uporabnikov, jih navajajo na skrb za 
druge in jih učijo odgovornosti. 

z
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1.3 PROJEKTI

LETOVANJE

sako leto izvedemo 7 dnevno 
letovanje v Lovrečici pri Umagu. 

Letovanje je ena najbolj priljubljenih 
nadstandardnih sprostitvenih 

dejavnosti pri nas. Za uporabnike je 
zelo pomembno: bogati jim življenje, 

navaja jih na samostojnost, 
samoodločanje in pozitivno vpliva na 

njihovo zdravje.

v
ZIMOVANJE

imovanje je postalo naša stalnica. 
Smučišče, gorske poti za krpljanje in 
pohode, wellness, prostor za zabavo 
in družabne igre, glasba, ples, dobra 

hrana in veliko dobre volje so naši 
vsakoletni spremljevalci.

z

VIKEND
LETOVANJE

tanovalci bivalne enote in njihovi 
zaposleni v avgustu 3 dni preživijo 

na letovanju v slovenskih toplicah po 
izbiri stanovalcev.

s
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CELODNEVNI
IZLETI

 a vse uporabnike 1 - krat letno orga-
niziramo izlet presenečenja. Cilj je, da 

smo v veselem pričakovanju 
dogodka, na katerem se vsi skupaj 

zabavamo, smo aktivni, spoznavamo 
nove kraje, plešemo, pojemo in uživa-

mo v dobri hrani.

z
TEK IN HOJA
ZA UPANJE

od okriljem Europa donne vsako leto 
organiziramo  Tek in hojo za upanje. 
Udeležbo in odmevnost prireditve 

bomo skušamo še povečati z 
vključitvijo predstavnikov različnih 

organizacij, društev, zavodov, 
podjetij. Pri tem nam pomagajo 
slovenski in zasavski mediji. To je 

zasavsko medgeneracijsko aktivno 
druženje vseh - za upanje in zdravje.

p

PIKNIKI
 enem izmed septembrskih dni na 

dvorišču VDC-ja organiziramo tradi-
cionalni piknik za vse uporabnike, 

zaposlene, svojce, prostovoljce, 
poslovne partnerje in predstavnike 

društev in organizacij iz lokalne-
ga okolja. Dobra družba,  hrana z 

žara in dobra glasba privabi veliko 
udeležencev. V bivalni enoti pa pikni-
ke izvajamo redno in kadar je vreme 

primerno.

v
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DISCO
MESEČINA

a začetek veselega decembra eno 
dopoldne »prežuriramo« v diskote-
ki Mesečina. Za plesno ogrevanje 
poskrbijo različne plesne skupine 

VDC-ja. 

z

PROJEKT
VREDNOT

 poštovanje življenja je, v skladu z 
vrednotami, zelo pomembno za vse 
nas. Naši medsebojni odnosi so tako 

boljši, prav tako je lepše naše vsakod-
nevno življenje. Vsak mesec skupaj z 
uporabniki določimo novo vredno-
to, o kateri teče pogovor. Skozi celo 

leto se trudimo, da po teh vrednotah 
živimo. 

s
KNJIŽNICA-

BERIMO SKUPAJ
 rojekt Berimo skupaj nadaljujemo 

predvsem zaradi velikega izkazanega 
zanimanja uporabnikov. Uporabni-
kom svetujemo pri izbiri knjig in jim 
nudimo pomoč pri branju in pisanju. 
Z vsako prebrano knjigo oblikujemo 
določen izdelek (obnovo, risbico, pri-

povedovanje). K pozitivnim izkušnjam 
spadajo obiski knjižnice,  z rednimi 

obiski pa nam zapolni čas         
         tudi knjižničarka ga. Romana 

Bizjak. 

p
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1.4 REHABILITACIJA

REHABILITACIJA
S HOJKO

  ehabilitacijo s hojko izvajamo pri 
težje gibljivih uporabnikih. Aktivnost 
se izvaja dnevno in cilj je, da se upo-
rabnik nauči v stoječem položaju ob-
držati ravnotežje, da v nogah pridobi-
va mišično moč, z namenom narediti 

prve samostojne korake.

r
REHABILITACIJA

V VODI
letu 2013 smo pričeli z uporabo 

vodne masažne kadi. Hidromasaža  
je namenjena predvsem sproščanju 

uporabnikov in razbremenitvi mišic in 
sklepov. 

v

MASAŽA IN
SPROŠČANJE

asaža in sproščanje poteka 2 - krat 
tedensko za težje gibalno ovirane 

uporabnike, ostale dneve pa za tiste, 
ki si želijo sproščanja in počitka. Na 

tečajih smo pridobili znanje iz 
osnovnih masažnih veščin in reflek-

sne masaže stopal, ki ga vodi zaposle-
na medicinska sestra v bivalni enoti. 

m
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vizija

ne nazadnje:

in
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Strateške usmeritve s cilji

Strateška usmeritev 1: 
Izvajanje kakovostne podpore in pomoči upo-
rabnikom pri uresničevanju vseh treh človeških 

potreb: imeti, ljubiti in biti.

Strateška usmeritev 2: 
Strokovno, timsko delo zaposlenih po načelu 
EKIPA (Enotna Kompanija Itak Premaga Ase)

Strateška usmeritev 3: 
Participativno, gospodarno, transparentno, 
pravično in razvojno naravnano vodenje z 

lastnim zgledom.

Strateška usmeritev 4: 
Odprto delovaje VDC-ja, dobro sodelovanje z 

ožjim in širšim okoljem.

Strateška usmeritev 5:
Učeči se, misleči, ozaveščeni in inovativni 

VDC-jevci.

VIZIJAželimo ohranjati in 
razvijati vlogo 
kakovostnega, 
inovativnega in 
prepoznavnega 

Varstveno delovnega 
centra doma in v 

tujini.

RAZVOJNI PROGRAM VDC ZAGORJE OB SAVI 2014-2019

POSLANSTVO

uporabnikom omogočamo 
izbiro, individualno obravna-

vo, varnost in socializacijo. 
Krepimo kreposti, slabimo 

slabosti. Vključujemo svojce. 
Vzpodbujamo osebni razvoj 
in timsko delo zaposlenih. 

Odgovorno ravnamo z vsemi 
sredstvi.
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Razvojni program temelji na zapisani viziji, poslanstvu, temeljni doktrini in načelih delovanja VDC Zagorje ob 
Savi, ki smo jih oblikovali zaposleni VDC Zagorje ob Savi skupaj, v zadnjih 7 letih delovanja zavoda.

TEMELJNA DOKTRINA

skupaj z 
uporabnikom prepoznavamo in 

krepimo njegova močna področja 
in razvijamo olajševalne okoliščine 

pri premagovanju ovir v 
vsakdanjem življenju. Partnerstvo 

in participacija sta glavna 
vzpodbujevalca izboljševanja naše 

dejavnosti, kar formalno 
potrjujemo s prejetim zunanjim 
certifikatom kakovosti E-QALIN.
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