VARSTVENO DELOVNI CENTER
ZAGORJE OB SAVI

VDC Zagorje ob Savi je regijski, samostojni javni
socialnovarstveni zavod in sodi med neprofitne
organizacije. Opravljamo socialnovarstveni storitvi v
skladu z Zakonom o socialnem varstvu ZSV Ur. list RS,
št.3/07:
-

PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI za
Nezaposljive osebe
Invalide I. kategorije ZPIZ

ZAGORJE
TRBOVLJE
HRASTNIK
LITIJA

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji in
institucionalno varstvo za uporabnike iz občin
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija
na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov ZZRZI Ur. list RS, št.
16/07, 87/11 izvajamo program socialne
vključenosti.

KAJ JE PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI?
Program socialne vključenosti je namenjen
invalidom, ki imajo sposobnosti za delo zmanjšane do
take mere, da se v procesu rehabilitacije niso mogli
usposobiti za delo v smislu zaposlitve in zaradi
invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod RS za
zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji
ugotovi z Odločbo o nezaposljivosti in invalidi I.
kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do
invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, in osebe z motnjo v
telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti
vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve.«
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
programa, pomagajo pri promociji in prodaji
izdelkov, opravljajo lažje kooperantske storitve
je program socialnega vključevanja,
je razvijanje socialnih veščin
je trening delovnih sposobnosti.

Namen programa socialne vključenosti je nuditi
vključenim posameznikom primerno obliko zaposlitve,
kjer sta delovni čas in tempo prilagojena njihovi
zdravstveni in psihični kondiciji, ter jim omogoča
ohranjanje
oziroma
povečanje
prilagoditvenih
sposobnosti.
KAJ DELAMO V PROGRAMU SOCIALNE VKLJUČENOSTI?
-

-

pod strokovnim vodenjem opravljamo lažje
proizvodne
storitve
za
kooperante
Kum-plast d.o.o., JE&GR d.o.o., EUROBOX d.o.o.
ter ostale priložnostne naročnike,
imamo zelo razvit lastni program, sestavljanje
papirnatih izdelkov, izdelovanje voščilnic,
šivanje, pomoč pri promociji in prodaji na stojnici
(več si lahko ogledate na www.vdc-zagorje.si)

KAKO SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE?
Vključitev je prostovoljna. Potrebujte odločbo o
nezaposljivosti, ki jo izda RZZZ na podlagi 34. člena o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Ur. list RS, št. 16/07, 87/11. Izpolnite prijavnico, jo
pošljite po pošti ali jo elektronsko oziroma osebno
prinesete. Veseli bomo, če nas pokličete in se
dogovorite za obisk in nas spoznate.

-

-

-

zagotovljena malica
mesečna nagrada
pravica do 20 dni odsotnosti brez navedbe
razloga
pravica do ponovne ocene delovnih
zmožnosti

KAKŠNE SO VAŠE PRILOŽNOSTI?

redno in aktivno sodelovanje in vključevanje
v vse aktivnosti v zavodu (plesne, športne,
kulturne, glasbene, likovne, kuharske
delavnice, osebna praznovanja, možnost
udeležbe na letovanju, zimovanju, ….
svetovanje v stiski
pomoč pri reševanju težav
KAKO DO NAS?

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 59c,

1410 Zagorje ob Savi

Kontaktna oseba:

Hedvika Kovač

03 56 69 790

hedvika.kovac@vdc-zagorje.si

www.vdc-zagorje.si

Kraj rojstva: __________________________________________________

DA

NE
Kraj in datum: ___________________ Podpis udeleženca: _____________________________

Imam odločbo o nezaposljivosti: (ustrezno obkrožite) :

Telefon: _______________________________, E – pošta: __________________________________, Druge
posebnosti:___________________________

Datum rojstva: ___________________________________

Naslov, ulica, poštna številka: ____________________________________________________________________________________

Ime in priimek: __________________________________________________________________________________

PRIJAVNICA V PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI

-

Odrežite in oddajte v Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi ali pošljite na naslov Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE?

