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UVOD V PREDSTAVITEV ZASAVSKEGA VDC-ja
VZTRAJNEGA DOSEGANJA CILJEV
 
V zasavskem VDC-ju, regijskem, javnem, socialno-
varstvenem zavodu, je temeljni cilj, uresničevanje 
potreb uporabnikov, odraslih oseb s posebnimi 
potrebami. Z njihovo aktivno udeležbo jim po-
skušamo zagotavljati čim bolj normalno življenje, 
ki temelji na socialni vključenosti, delovnih in 
interesnih aktivnostih, varnosti in ohranjanju 
človeškega dostojanstva.
 
Zaposleni so bistvo izvajanja kakovostne socialno-
varstvene storitve. Pomembna je njihova pozitivna 
in razvojna naravnanost, inovativnost, ki presega 
okvire nujnega. Pogosto moramo izven sistema in 
zagotovljenega financiranja iskati ideje in rešitve, 
če želimo slediti našemu temeljnemu cilju – 
uresničevanju potreb uporabnikov. S tem pa vpli-
vamo tudi na izboljšave obstoječega sistema.
 

Verjamem, da bomo z dobrim medsebojnim 
sodelovanjem zaposlenih, uporabnikov, svojcev, 
lokalnega okolja in države, vztrajno in uspešno še 
naprej uresničevali skupaj postavljene cilje in po-
magali graditi dobro zasavsko in slovensko družbo. 
Družbo, v kateri se bo vsak človek lahko počutil kot 
zmagovalec.
 
Kdo smo zasavski VDC-jevci in kako z vztrajnostjo 
zmagujemo, vam  razkrivamo v naši predstavitveni 
brošuri.

dr. Špela REŽUN, direktorica
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zgodovina

Začetki

in naši
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resda 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 uporab-
nikov podvojilo, bilo jih je že 40. S stalnim preurejanjem in poso-
dabljanjem je hiša postala prijaznejša, a še vedno premajhna. 370 
površinskih metrov je bilo stalnica, tako kot vedno novi uporabni-
ki. 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 delavnico, ni bilo garderob, jedilnice, 
večnamenskega prostora, skladišč, premalo sanitarij …

varstveno 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 desetletju zgolj 
papirnatega življenja, je postala privlačna vsaka možnost 
udejanjanja. 
Ustanova je zaživela pod imenom delavnice pod 
posebnimi pogoji, bila je enota OŠ 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.
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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. 
Oktobra 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 lokaciji. 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.

ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve je 
zato v letu 1999 potrdilo
investicijski program za 
izgradnjo novega, 
sodobnega objekta.
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na 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. 

Leto 2010 - 
oprema in začetek 
uporabe 
mansarde s 
telovadnico
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Leto 2012 - 
prejem certifikata 
kakovosti E-Qalin 
kot prva tovrstna 
ustanova v Evropi

Leto 2014 - 
odprtje 
nove stanovanjske 
skupine v mansardi 
za 10 stanovalcev
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VDC-jevci

Vrednote

in njihove
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„Sem rad pridem, ker mi je tu všeč, in ker 
imam tukaj punco Mojco, na katero se 
lahko zanesem. V vseh teh letih nisem 
nikoli zamudil v  delavnico. Naša 
mentorica je Petra, ki jo imam zelo rad.“

Boštjan BIZJAK, 
Zaposlen je od odprtja naše bivalne enote, leta 2009, kjer je opravljal delo 
do leta 2016, ko se je pridružil dnevnem varstvu. Odlikuje ga potrpežljivost, 
umirjenost in pozitivnost.  Kadar ne pomaga v skupini, priskoči na pomoč pri 
prevozih in sodeluje pri treningih nogometa.

DRUŽABNOST
Družabni 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. 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 in 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.
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„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.“ 

Petra ZAKONŠEK
Vesela, 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. 

DELAVNICA 1
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DELAVNICA 2

Mojca SKRINJAR
V VDC-ju se je zaposlila najprej v bivalni enoti, sedaj pa dela v dnevnem varstvu. 
Vsi jo prav dobro poznajo, ker jim napolni trebuščke, ob bolezni skuha čaja in jih 
na ta način spravi v dobro voljo.

Gordana Bojkić
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.
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STRPNOST 
Spobnost mirnega sožitja z 
osebami ali skupnostmi, ki 
živijo po verskih, etičnih in 
političnih pravilih, ki so 
različna ali celo nasprotna 
od naših.

„Tu lahko počnem razne zaposlitvene aktiv-
nosti 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. Domen in Ervin sta me 
prepričala, da spet mečem »kuglo«.“

skupino sestavljajo: 

Katarina Petrovič, Petra Razpotnik Karel Perc, 
Marti Drnovšek, Kristina Kmetič, Vida Drnovšek, 
Urška Trampuš, Špela Grabnar, Megi Gorenak, 
Ervin Kostanjšek, Lojzka Zupan, Karmen Penčur, 
Vesna Matekelj, Sašo Smrekar, Uroš Jesenšek, Miloš Kotar.

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.
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 v tretji delavnici se družijo:

Janja in Urška Krznar, Peter Lipovšek, Rok Trnolšek, Mojca Bokal, 
Janja Špitaler, Barbara Marolt, Sandra Jedrinovič, Ernest Mešić,
Mitja Čamer, Nik Zupan, 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 tistih, ki jih  obkrožajo –  najsi bodo to njihovi prijatelji 
uporabniki ali njuni mentorici. 

Poleg rednega dela radi obiskujejo glasbene   delavnice, telovadbo, 
poslušajo glasbo in tekmujejo v različnih športih.

„Vključena sem v pevski zbor, zelo rada pojem. Sedaj živim v   bivalni, 
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. “

EMPATIJA 
Sposobnost 
zaznavanja 
čustev in 
predvidevanja 
misli
druge osebe.
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„Tu imam rada prav vse. 
V VDC-ju mi je zelo všeč. Rada 
sodelujem v skupini pri 
mentoricah Poloni in Ševali. Všeč 
so mi tudi Skokice, saj rada 
nastopam. “

DELAVNICA 3

Polona AUDIČ
Zase pravi, da je majhna, a z velikimi idejami, ki se jih trudi uresničevati v ko-
rist naših uporabnikov. Najbolj srečna je, ko se vsako jutro sproti, 
uporabniki v delavnici tako iskreno razveselijo njenega prihoda.
Rada ima družino, sonce, morje in poštene ljudi.

Ševala RIBIĆ
Zase pravi, da je rada je v družbi ljudi, zato še posebej obožuje svoj poklic. Prav tako so ji pri srcu sprehodi v nara-
vo, rada hribolazi, uživa v družbi prijateljev in družine, najraje pa ustvarja v domači kuhinji. Drži se enega in edine-
ga življenjskega mota, ki je: »Življenje je lepo, če ga zares živiš!«
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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.

v tej skupini najdemo:

Gorana Kovačevića, Mirana Amerška, Vinka Ošlaja,
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 leta 
1999. Hodim na pevske vaje, 
recitiram in se udeležujem 
abonmaja v gledališču. 
Stanujem v stanovanjski 
skupini. Zelo rad hodim v 
knjižnico, preko televizije pa 
spremljam športne in ostale 
dogodke. Rad imam glasbo. 
VDC in stanovanjska 
skupina mi pomenita vse. „

Neža GRAHEK, 
...je v hišo prinesla svežino, mladost in 
iskrivost. Vedno je nasmejana in 
pripravljena priskočiti na pomoč, kjer koli jo 
potrebujejo.  Zdravstvene težave so 
takoj manjše, če jih oskrbi Neža.
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ko 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)

Mojca VUČILOVSKI
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 in imajo se zelo radi. 
V prostem času pleše orientalske 
plese, strelja z zračno puško in pazi na 
svojega vnuka. 

Marta KLOPČIČ
vedno rada priskoči na pomoč, je vsestranska, delovna, 
natančna  in samoiniciativna. Besede ji tečejo kot namazane, 
zato se sodelavci nanjo obračajo ob jezikovnih zagatah. Ker 
sama rada bere in piše, zato je vsem zaposlenim dobrodošla 
pomoč pri pisanju dokumentacije. Uporabnike spodbuja  k 
obiskom knjižnice in prebiranju knjig, vodi gledališki krožek 
in pripravlja radijske oddaje. 

DELAVNICA 10
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Tjaša ZDOVC
Preden se je zaposlila, je pri nas delala 
kot prostovoljka. Nato si je nekaj izkušenj 
nabrala v bivalni enoti, trenutno pa vodi 
ekipo lastnega programa.
Pravi, da ji pri njenem delu  veliko pome-
ni 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.

V delavnicah 4, 5 in 6 najdemo ustvarjalce.

Pod njihovimi rokami nastajajo voščilnice, copati in 
okrasne blazine, darilna embalaža, nakit in lesni program. 
Radi poslušajo glasbo in sodelujejo v glasbenih 
delavnicah. Radi prihajajo v VDC, kjer imajo dobre 
prijatelje, s katerimi se pogovarjajo, smejijo ali 
trenirajo različne športe.

 „Smo skupina, kjer nastajajo naši izdelki. Vsak nekaj prispe-
va s svojimi idejami. Tako nastajajo unikatni izdelki, ki so 
narejeni z veliko truda, potrpežljivosti in ljubezni. 
Med seboj se razumemo, se dopolnjujemo in si med seboj 
pomagamo – če pa zaškripa, težave skušamo reševati tudi 
z ustvarjalnostjo.“
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Tone BEJA
Vedno je pripravljen sodelovati in po-
magati in se zaveda, da so uporabniki 
naša prva skrb. Meni, da takrat, ko so cilji 
skupaj zastavljeni, premišljeno vodeni in 
usmerjeni, je realizacija in dobro počutje 
vseh zagotovljena.
Uporabnike spremlja na izletih, sprehodih 
ali prireditvah in ob tem uživa.
Pravi, da smo vsi skupaj ena velika druži-
na in moramo ves čas sodelovati, ker več 
ko nas je, močnejši smo in več lahko daje-
mo drug drugemu.

LASTNI PROGRAM

Nina OTOPAL
Je del ekipe lastnega programa, 
kjer pomaga s svojimi spretnostmi. 
V VDC 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 poveselijo. Z družino 
največ časa preživi v naravi. 
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„Delam v lastnem programu, kjer lepim 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 likam in pospravljam ter skrbim za red 
in čistočo, pa tudi, da so položnice pravočasno poravnane.“ 

DELAVNICA 4 in 5

Milena PLANINŠEK
Pravi, kako lepo je, če v službi počneš stvari, 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 letih, kar je tukaj, ustvarili. Z veseljem, entuziazmom, užitkom … „Naj bo vedno tako,“ pravi. 
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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. 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.“

v delavnici 4 in 5 srečamo :

Sergejo Cvetič, Sabino Lišić, Roberta Bakovića,
Metko Kotar, Vinka Žerka, Petra Lenarta,  Branko 
Bradač, Mihaela Kokalja, Borisa Herleta, Saša 
Molnarja, Mirka Gruma, Matica Kudra, 
Špelo Lamovšek, Marijo Pirc.
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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.

Ksenija LEVIČAR
Pri nas je od leta 2015. Pravi, da izjemno uživa v svojem 
delu, saj je hobi postal njena služba, uporabniki pa so ji 
dodatno obogatili življenje in upa, da za delček tudi ona 
njim.

skupaj z mentorji tukaj kot mravljice 
pridno šivajo in ustvarjajo še 

Zinka Bajda, Teja Repovž, Barbara Plazar, 
Tanja Skubic, Metka Ocepek, Monika Letica
in Natalija Vičič. 
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Mojca KUKOVICA
Ko VDCjev prestopi prag, le nekaj let nazaj
dobro se še spomni kdaj, globoko vdihne zrak.
Še v istem trenutku zaviha rokave, sede za šivalni stroj,
napove mu resen boj, iskre švigajo izpod skodrane glave.
V lastnem programu zaveje svež veter - 
copati, plašči in čestitke
pisane in črno bele nitke, nenehno meri njen šiviljski meter.
Vsak dan novo znanje služba, o vezenju in šivanju ji prinese,
krasno med dekleti se obnese, skupaj res so dobra družba.
Pravijo, da je polna energje, čez leto med dekleti
ali med domačimi poleti, zato v njeni družbi ali službi
vedno sonce sije.

DELAVNICA 6
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„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 poma-
gam mami.“

V delavnici 7b je zbranih sedem uporabnikov: 

Polona Doberšek, Tatjana Juvančič, Jolanda Urbanija,
Nevenka Delalut, Marjan Potisek, Darja Zupančič, 
Samira Kokalj, 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 dejavnosti, 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 rezultati zadovoljni. Ker lahko 
delamo in ker imamo delo.“

Stanko
KLOPČIČ
Po naravi je vesel, 
nasmejan. Njegovi 
največji vrednoti sta  
poštenost 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.
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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.“

TRUD
Zares zgubiš šele 
takrat, ko se 
nehaš truditi. 
(Mike Ditka)

Robi 
FIŠTREK
Večino delovnega 
časa preživi z upo-
rabniki. Z njimi hodi 
na sprehode, igra 
nogomet, košarko 
in namizni tenis, 
telovadi in seveda 
tudi dela. 
Pomembno mu je, 
da z njimi kvalitetno 
preživi čas in da se 
imajo lepo.

DELAVNICA 7b
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„Prihajam iz 
Kisovca. Rad 
hodim na 
sprehode in 
seminarje s 
Sožitjem. 
Imam veliko 
prijateljev. Rad 
sestavljam 
puzzle. Doma 
pa pomagam 
mami.“

Jure PETEK
Jure je redoljuben, natančen, dober organizator 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 pravi, da bo s svojimi 
uporabniki šel skupaj v pokoj.

DELAVNICA 7a

v delavnici 7a 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 - same 
zdrave fante, zato tudi odsotnosti ni veliko.“
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„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.“

Iztok BEDENIK
Najpogosteje ga opazite za volanom katerega od kombijev, ko vozi 
naše uporabnike in skrbi za pravočasne dostave. Če mu čas 
dopušča, se z veseljem odpravi 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. 

 ZDRAVJE 
Je dinamično 
ravnovesje telesnih, 
duševnih, čustvenih, 
duhovnih, osebnih in 
socialnih prvin.
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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 
skrbne mentorje.“

„Hodim v VDC Zagorje. Delam 
različna dela: pakiram kotnike, 
privijamo in sestavljamo noge za 
pohištvene elemente, pomagal 
sem tudi že pri sestavljanju 
Kosmodiska. Delam tudi 
predale in prelive ter še veliko 
drugih stvari. Rad hodim v VDC 
Zagorje.“

Marija GOLČNIK 
Zase pravi, da se v skupini odlično počuti. 
Prijetno vzdušje in dobri sodelavci so povzročili, 
da sploh ne ve, kdaj so minila leta, kar ji je dano, 
da je tu. 

ENAKOPRAVNOST
Pomeni, da v človeku 
zmoremo najti najboljše. 
Ljudje smo si tako različni, 
pa vednarle podobni. 
Enakopravnost zagotavlja 
svobodo posameznika, 
prijateljstvo in ljubezen.
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osma delavnica pripada

Toniju Košcu, Erminu Durmiševiću, Boštjanu 
Jesenšku, Ingrid Bebar, Denisu Nemcu, Eriki 
Grum, Miri Zajc, Bojanu Stradarju, Adu 
Hasinoviću, Poldiju Flisu, Alešu Kandolfu, Sonji 
Škrabar, Juriju Kodretu 
in Barbari Pikelj.

„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.“

DELAVNICA 8
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„Vsak človek je pred 
zakonom enakopra-
ven, ne glede na to, kaj 
je po veri. Vsi imamo 
enake pravice in ni    
pomembno, katere 
vere, rase ali barve 
kože smo. Vsakega 
človeka je treba spre-
jeti takšnega, kot je.“ 

Franjo BIZJAK
Po poklicu je socialni delavec in je pri nas zaposlen 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.

PRIPADNOST 
Je navezanost posameznika 
na organizacijo in ima velik 
vpliv na to, kako zaposleni 
opravljajo delo in kako sami 
sebe zaznavajo na 
delovnem mestu.
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Kim KERN KUKOVIČ 
V VDC-ju je pričela delati kot prostovoljka. Enkrat tedensko 
je vodila plesne delavnice z elementi pomoči z umetnostjo. 
Septembra 2015 se je na njenih srečanjih oblikovala velika, 
uspešna in predvsem čudovita plesna skupina Vztrajno Do 
Ciljev, na katero je neizmerno ponosna. 
Kadar ne pleše, čas preživlja v delavnicah, kjer pridno delajo 
in se imajo skupaj lepo. Veliko ji pomeni iskrenost, ljubezen, 
družina in vse tisto kar ji prikliče nasmeh na obraz. Pravi, 
da ji je služba v VDC-ju v veliko veselje, predstavlja ji izziv, 
možnost za osebnostno rast in jo hkrati osrečuje.



38 zasavski vdc

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

DELO 
Biti dejaven je prva naloga 
človeka. Delo je vrednota, ki 
nam prinaša veselje, 
odgovornost, spoštovanje, 
povezanost in varnost. 
Njenega pomena se 
zavedamo šele, ko nam 
je zmožnost, da bi delali, 
odvzeta. 

„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 
pokalov. Rad poslušam 
Lojzeta Slaka.“ 

DELAVNICA 8

 v Marinkini skupini so zbrani: 

Lota Herle, Ivan Vidmar, Otmar Vrankar, Joži Frajle, Jan Jerman, 
Karina Kadunc, Slaviša Nešković, Urška Drolc, Ljubica Mladeno-
vič, Miloš Černivec, Janja Drnovšek, Špela Šuštar. 
V osmo delavnico prihajajo iz vseh vetrov: Šmartnega, Trbovelj, 
Čemšenika, Mlinš, Hrastnika, Zagorja. Ker jih je veliko, so vedno 
glasni, radi se pošalijo, a ko »jim voda teče v grlo« z delom, delajo 
»kot urce«. Veseli so, kadar imajo 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.

SOCIALNA VKLJUČENOST
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 „Prihajam iz Jesenovega 
pri Čemšeniku. V VDC 
prihajam od l. 2009, po 
moji delovni nesreči. 
Končal sem dve šoli, in 
sicer za pomočnika 
oskrbnice gospodinje 
ter program za trgovca. 
Imam 4. stopnjo 
izobrazbe. 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.“

Kaj je program socialne vključenosti?
•Je druženje z namenom.
•Je oblika zaposlitve, kjer sta delovni čas in tempo 
prilagojena zdravstveni in psihični kondiciji uporab-
nikov. 
•Je oblika zaposlitve s strokovnim vodenjem (uporabni-
ki izdelujejo izdelke lastnega programa), pomagajo pri 
promociji in prodaji izdelkov, opravljajo lažje kooper-
antske 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 poko-
jninsko in invalidsko zavarovanje), 
•Osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki 
nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno 
varstvene storitve.

Marinka PIŠEK BIZJAK
Zase pravi, da njeno delo v VDC mineva prehitro. Zanjo ni le služba, je veliko več. Prijateljstvo, soustvarjanje,  
spoštovanje, osebnostna rast … drugi dom. In kot pravi pesem, ki jo prepeva naš pevski zbor: vsak toplo dlan 
tu najde, VDC smo mi, prijatelji smo vsi!
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Mateja VIRANT KOŠAK
Njene glavne zadolžitve so v 
administraciji in računovodstvu. Rada se 
pridruži organizaciji dogodkov, uporabniki 
pa jo z  veseljem spremljajo v novoletnih 
gledaliških igrah.

Mihaela GAČNIK
Računovodstvo je nujno zlo 
vsake organizacije, pa vendar 
računovodje vidijo in čutijo 
ne le preko številk, ampak 
tudi s srcem.  »Družini« VDC 
se je pridružila l. 2012; 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 
uporabnikov. 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 po-
veseliti. Po naravi je optimist, 
uživa v  naravi, neizmerno 
rada ima svojo družino  in v 
vsem, v vseh ljudeh in dejan-
jih išče in najde »dobro«. 
Živeti se pravi izbirati, pravi. In 
izbrala je VDC. UPRAVA

Domen 
POCIECHA
Glede na to, da 
njegovo življenje 
povezano s špor-
tom že od malih 
nog, je tudi njego-
va glavna naloga 
v hiši povezana s 
športom, saj skrbi 
za razgibavanje in 
rekreacijo. Poleg 
tega pomaga v de-
lavnicah in v upravi 
ter vodi sistem ka-
kovosti E-Qalin. V 
službo rad prihaja 
in jo jemlje kot del 
svojega življenja. 
Popoldneve in 
vikende zelo rad 
preživlja s svojo 
družino, športno in 
v naravi.
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ENTUZIAZEM 
Navdušenje 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 velikega ni bilo nikoli 
doseženega brez entuziazma. 

(Ralph Waldo Emerson)

Robert LAZAR
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 in 
družino.
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Jurij AŠIČ
Skrbi, da smo zaposleni in uporab-
niki v varnih, tehnično brezhibnih 
in lepo vzdrževanih prostorih. Vse, 
kar se pokvari, takoj popravi. Zna 
poprijeti za vsako delo. Je poln idej, 
hiter, učinkovit, racionalen, živahen, 
nagajiv, a dobrega srca in vsakomur 
pripravljen pomagati, ko je v stiski.  
Uporabnikom, njihovim svojcem in 
zaposlenim. Pri nabavljanju pravi, da 
se vedno da pridobiti dodaten po-
pust. Je strog pogajalec, ki zahteva, 
da za plačano VDC dobi kar 
največ. Tudi zato smo se recesiji in 
znižanemu financiranju iz proračuna 
lahko uspešno prilagodili.  V VDC-ju 
poleg delovnega časa preživi tudi 
veliko svojega prostega časa.

Entuziazem se zgodi, ko smo 
čustveno 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 
nemogoče. Je tista moč v nas, ki omili 
naše dvome, strahove in negotovosti.



43  zasavski vdc

Heda KOVAČ, 
Heda je multipraktik s socialno dušo, ki piše, računa, organizira, govori, 
predvsem pa  posluša in pomaga vsakemu. Svojo energijo v VDC-ju že 
mnogo let usmerja v opolnomočenje uporabnikov in ozaveščanje 
svojcev, pa tudi zaposlenih, da prepoznavajo in skupaj z uporabniki 
uresničujejo njihove potrebe.
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Urška OSTROŽNIK
Vedno je nasmejana in pozitivno 
naravnana, pripravljena poslušati in 
pocrkljati. Zato se je je prav 
hitro prijelo ime - mama. Tako kot 
vse mame kuha, pospravlja, pelje na 
izlet, zakrpa cunje, zvečer umije in 
pokrije. Hkrati pa poskrbi za 
zdravstveno varnost, oskrbi rano in 
priskrbi zdravila.

V institucionalnem varstvu je od leta 2006 20 uporabnikov in 9 
mentorjev, ki imajo vsak svoj karakter, dobre strani in svoje 
pomanjkljivosti. Dnevi so tako v eni kot drugi enoti zelo različni. 
Vedno pa si najdejo zaposlitev. Včasih si pripravijo glasbene ali 
kuharske delavnice, drugič le pospravljajo, se pogovarjajo ali igrajo 
družabne igre. Vsi pa si seveda želijo, da se počutijo domače in 
zaželjene, da ne prihaja do prepirov, saj so kot ena velika družina. 
Zato je za njih prijaznost zelo pomembna! 
Le s prijaznim odnosom lahko dobro sodelujejo in živijo pod eno 
streho zadovoljno in v harmoniji.

Kaj je institucionalno varstvo?
•Je enakopravno, neodvisno življenje stanovalcev ob nudenju po-
trebne podpore pri vsakodnevnem življenju. 
•Je polnovredno življenje z aktivno vlogo stanovalca pri vsakodnev-
nih 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.
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Anuša TOMŠIČ 
S čutom za estetiko spremeni z uporabnikom domovanje v dom. Zunaj skupaj uredijo vrt in uživajo v svežih in 
zdravih pridelkih.  Enkrat tedensko vodi uro terapije s pasjim terapevtskim parom. Rada se dodatno izobražuje 
in znanje vsakodnevno uporablja. Je dobra poslušalka in s pogovorom reši kakršen koli problem. Če pogovor 
ni dovolj, ga reši topel objem. Joker v sili pa so topli piškoti.

Boštjan BEBAR
Po izobrazbi je socialni delavec in za ta poklic, pravi,  se je odločil ravno zaradi ljudi, ki jih je spoznal že kot 
otrok  - uporabnikov Zasavskega VDC-ja.Njegovo delovno mesto je v bivalni in stanovanjski enoti, kjer se trudi 
sodelovati z uporabniki v smeri njihove čim večje odgovornosti, samostojnosti in asertivnosti v vsakdanjih 
situacijah. Pravi, da so najlepši občutki pri sobivanju tisti, ko vidiš, da ves čas spoznavaš sebe in druge. Všeč mu 
je, kadar mu uspe in se ne prepusti rutini in navadi. 
Prosti čas nameni športu, potovanjem, druženju s prijatelji, prostovoljstvu. Stalno pa spremlja dogajanje na 
področju socialnega varstva. 

Roman DRNOVŠEK
Prihaja iz Čemšenika. Opravlja delo varuha, hkrati pa skrbi, da se uporabniki počutijo kar se da pomembne in 
ljubljene. V službo rad prihaja in všeč mu je, ker se lahko dopolnjuje in izobražuje na tistem področju, kjer se 
čuti najmočnejšega. Je oče treh otrok, doma pa imajo tudi kmetijo.

Na 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. 

BIVALNA ENOTA 
Trboveljska 6, Zagorje
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Elvira ABDIĆ
Odkar je prišla v VDC, 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 tvorijo paket dobre 
volje in neobremenjenosti … “Z njimi sem preprosto jaz!”, pravi.

Tina JEREBIČ 
Že pred zaposlitvijo je z veseljem opravljala delo prostovoljke, saj jo delo z ljudmi veseli, rada pomaga in uživa 
v dobri družbi. Trudi se, da uporabnikom nudi potrebno podporo pri vsakodnevnem življenju.

Martin MALEC
Komunikativen, dobrovoljen in prijazen. Pravi, da je v tem delu našel samega sebe. Rad priskoči na pomoč. Med 
uporabniki 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. 

STANOVANJSKA SKUPINA
Cesta 9. avgusta 59c, Zagorje

Mitja AUDIČ, 
Pravi, da ga delo v insitucionalnem varstvu zelo veseli, saj vsak dan spoznava, kako malenkosti lahko polepšajo 
dan stanovalcem. Z njihovim nasmehom in zadovoljstvom pa napolni tudi svoje »baterije«. Trenutno končuje 
diplomo socialne gerentologije, če pa mu ostane kaj časa, ga rad preživi s sinom in ob adaptiranju svoje hiške.

Maja JURAN
Maja je po poklicu je medicinska sestra in pravi, da svoje delo naravnost obožuje. Veliko ji pomeni, da pomaga 
drugim. Iz službe nosi ogromno pozitivne energije tudi v osebno življenje.
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PRIJAZNOST
Se širi sama od sebe.
Če si prijazen do drugih,
bodo oni danes prijazni s 
teboj in jutri z nekom 
drugim.

Leta 2014 smo odprli novo stanovanjsko 
skupino v mansardi za 10 stanovalcev.
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delo

zmoremo

in kaj
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1. KOOPERANTSKO DELO

1.1 KOOPERANT BONA J d. o. o.
SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE KOSMODISKA

recesija 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.         
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z 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 uporabnikov.   Najspo-
sobnejši skupaj z mentorji prevzemajo naloge 
kompletiranja in končne kontrole.
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1.2 KOOPERANT KUMPLAST d. o. o.
SESTAVLJANJE NOSILCEV IN PAKIRANJE GARNITUR
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najbolj pester 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 uporabni-
kov, od najbolj sposobnih, do tistih, ki imajo 
minimalne sposobnosti.

         INTEGRIRANA 
         ZAPOSLITEV p oleg kooperantskega dela se 
    trudimo iskati možnosti zaposlitve 
za naše uporabnike tudi v lokalnem 
okolju v tako imenovani integrirani 
zaposlitvi.
Uporabniki imajo možnost, da se 
glede na interes in sposobnosti  lah-
ko občasno vključijo v zaposlitev v 
običajno delovno okolje izven VDC-
ja.
Delodajalci, ki že poznajo integriran 
način vključevanja oseb z motnjo v 
normalno delovno okolje, ga pohva-
lijo s pozitivnimi učinki, ki se kažejo 
v družbeni odgovornosti in pozitiv-
nem vrednotenju ostalih zaposlenih.
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1.3 KOOPERANT JE&GR d. o. o.
SORTIRANJE, MONTAŽA IN PAKIRANJE

s podjetjem JE&GR sodelujemo od 3. 11. 
1994. Sodelovanje se je iz leta v leto vzorno 
povečevalo in razširilo z novimi delovnimi 
operacijami. Zaradi različnih proizvodnih 
procesov, ki jih opravljajo v tem podjetju, 
so potrebe po sodelovanju enkrat večje, 
drugič manjše.

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

1.4 KOOPERANT EximEx d. o. o.
TOALETNI PAPIR
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1.4 OSTALA DELA

uporabniki v VDC-ju na lastno željo in po svojih zmožnostih 
pomagajo pri različnih delih:
*gospodinjska opravila (likanje, pranje, priprava in pospravljanje 
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 listja, urejanje cvetličnih nasadov);
*pomoč ostalim uporabnikom pri oblačenju, slačenju, sprehajanju 
z vozičkom ...
Stanovalce institucionalnega varstva po njihovih zmožnostih 
vključujemo v enostavna gospodinjska in vzdrževalna dela, kot so 
priprava in pospravljanje mize, pomoč pri čiščenju sob, likanje in 
zlaganje perila, pomoč pri pripravi obrokov, urejanje okolice. 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.
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slovenska preteklost skriva v svojih nedrih osupljivo 
bogastvo narodnih vezenin različnih motivov, barv in 
vezilnih tehnik. Zaradi originalnosti in lepote je črna gra-
jska 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

razvili smo privlačen lastni program. Tako pridobimo večino sredstev za kritje materialnih stroškov, za na-
grade, izlete in letovanje, kulturno in športno udejstvovanje. Za večino izdelkov črpamo motive iz slovenske 
kulturne dediščine. Zanje smo prejeli več certifikatov narodne in umetnostne obrti.

2.1 VEZENINE
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copate smo začeli izdelovati leta 2013 in 
izkazalo se je, da so ljudem všeč, zato so se jim 
kmalu pridružile tudi peresnice, drobižnice in 
toaletne torbice.
Šivamo jih ročno in lahko jih oblikujemo 
povsem po željah stranke.

2.2 PROGRAM IZ UMETNEGA USNJA
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2.3 IZDELAVA VOŠČILNIC

voščilnice so eden najstarejših 
izdelkov našega lastnega programa. 
Posebej se lahko pohvalimo z vezenimi, 
ki jih je začela izdelovati naša upoko-
jenka 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.
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2.4 LESNA GALANTERIJA
“LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC.”

Leta 2016 smo prejeli nov certifikat Narodne 
in umetnostne obrti za skupino artiklov iz lesa.
Program smo poimenovali 
“Ljubezen gre skozi želodec.”  
Izdelke iz lesa dodatno popestrimo z žigi v 
oblikah narodne vezenine ali žganimi osebnimi 
napisi.
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Priložnostna darila

2.5 RAZNO AKTUALNO

obseg 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, raz-
stavah, sestankih v različnih podjetjih 
ter s prodajo po domovih delamo na 
promociji.
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Vezenine na različnih 
vrstah blaga in embalaži
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2.6 GLEDALIŠKE PREDSTAVE

ob vsakem koncu leta pripravimo gle-
dališko igro za naše uporabnike, naše otroke, 
otroke kolektiva sosednjega podjetja Bartec 
Varnost, povabijo pa nas tudi društva, občine 
in druge ustanove. Hkrati z igrico pripravimo 
tematska darila, ki jih lahko kupec naroči 
s predstavo.  V igrah sodelujejo z našimi 
uporabniki saj to  predstavlja dobro prakso 
integracije z okoljem.
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interesne
aktivnosti

nas veseli

ali kaj
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          NAMIZNI TENIS aktivnost poteka približno enkrat 
tedensko, intenzivneje pred tekmovanji. 
Glavni cilj je seznaniti uporabnike z osno-
vami namiznega tenisa in pripraviti 
tekmovalce na tekmovanja. 

           SMUČANJE IN KRPLJANJE glede na vremenske pogoje 
           izvajamo interesni aktivnosti 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.

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
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           PLANINARJENJE običajno letno izvedemo dva ali tri 
večje pohode (Menina planina, 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.

           PLAVANJE tečaji plavanja potekajo v nizu 1x letno 
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 mor-
ju na letovanju.  

     ATLETIKA interesna aktivnost atletika se izvaja 
občasno zunaj na športnem igrišču, zato 
je intenziteta vaj odvisna od vremenskih 
razmer in razpoložljivosti športnih 
objektov v neposredni bližini. Glavni cilj 
je  pripraviti uporabnike na tekmovanje in 
izboljšati tekmovalni rezultat.
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      NOGOMET treningi potekajo 2-3 krat 
tedensko pred turnirji na igrišču 
NK Zagorje, v zimskem času pa 1x 
tedensko v ŠD Zagorje. Poudarek je 
predvsem na igranju in postavitvi 
v fazi obrambe (sistem 3+1), fizični 
pripravi in utrjevanju obstoječega 
znanja z žogo.

           5 MINUT ZA ZDRAVJEprojekt 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.

        PLES skozi ples izboljšamo koordinacijo 
gibanja telesa v prostoru in ritmu, poveča-
mo vzdržljivost in urimo gibalni spomin. V 
letu 2005 se je oblikovala skupina za ples 
z elementi pomoči z umetnostjo. Za lažje 
gibalno izražanje uporabljamo različne 
pripomočke. 

     KOŠARKA interesna aktivnost poteka enkrat tedensko, 
intenzivneje pred tekmovanji. Cilj je seznaniti 
uporabnike s košarko, izboljšati elemente košarke  
in oblikovati ekipo za igro 5:5. 
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1.2 OSTALE  AKTIVNOSTI

           RIBIŠTVOnačrtujemo nadaljnje aktivno sodelovanje 
z lokalnim ribiškim društvom. Uporabnikom 
želimo z ribolovom omogočiti samostojnost, 
sproščanje in potrpežljivost.  

          RADIO VESELA HIŠAaktivnost 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.

      SKRB ZA ŽIVALI za papagaja, ribice v akvariju in zajčka 
skrbijo uporabniki s pomočjo mentorjev. 
Živali izboljšujejo psihično počutje 
uporabnikov, jih navajajo na skrb za druge 
in jih učijo odgovornosti. 
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           PEVSKI ZBOR pevski zbor se sestaja vsakih
          štirinajst dni ob petkih. Naše glavno 
vodilo sta ljubezen in veselje do petja, pri-
jetno 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. 

           GLASBENE DELAVNICE glasbene delavnice izvajamo         
          dvakrat tedensko po eno uro. 
Prepevamo, igramo na orffove  instru-
mente, sintesajzer, izvajamo karaoke 
se sproščamo na blazinah in  posluša-
mo sproščujočo glasbo.

          KRAJŠI IZLETIvsak mentor skupaj  z uporabniki skupine 
vsaj enkrat letno organizira izlet v skladu z 
željami in zmožnostmi uporabnikov. V
 institucionalnem varstvu izkoristimo lepe 
dneve, aktualna dogajanja ali se potepamo po 
Sloveniji. 

         GLASILO KAMENČKI vsako leto izdamo dve novi številki 
internega glasila Kamenčki, ki vsebuje 
različne miselne in zabavne naloge, 
intervjuje uporabnikov in nasvete za zdra-
vo življenje. Glasilo redno objavljamo tudi 
na naših internetnih straneh.  
Uporabnike vzpodbujamo k sodelovanju, 
saj lahko vsak ustvari nekaj zanimivega, 
preko likovnega in besednega izražanja.
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       HORTIKULTURA skrbimo za lepo okolico, nasade cvetja 
in lončnice v prostorih VDC-ja. Poskušamo, 
da je vključenih čim več uporabnikov. Po 
novem posedujemo tudi senzorni vrt, kjer 
imajo veselje z dišavnicami tudi vsi tisti, ki 
se težje gibljejo ali so na vozičku.

          ZABAVAvsak konec meseca pripravljamo 
praznovanje rojstnih dni naših 
uporabnikov, z zabavnimi igrami in 
plesom. Pripravljamo pustna rajanja z 
izborom naj maske, igre brez meja, 
karaoke, novoletno zabavo. 

          TAČKE POMAGAČKEv letu 2016 smo se povezali s 
prostovoljci društva Tačke pomagačke, ki 
izvajajo terapevtsko delo s pomočjo psov. 
Skupaj s kosmatinci opravljamo različne 
vrste terapij, ki jih pri nas v VDC skrbno pri-
pravi in vodi naša zaposlena, ki se je za to 
usposobila. Pri terapiji gre za stik z živaljo, 
razmišljanje o njej, dotik, ...
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       EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE skrbimo za ločevanje odpadkov, ki jih 
odlagamo v za to pripravljene zabojnike. 
Uporabnike z raznimi napisi in s slikovnim 
prikazom poučujemo o ravnanju z odpadki. 
Pridružimo se očiščevalnim akcijam. Za čisto      
okolje skrbimo tudi v neposredni bližini 
VDC-ja in bivalne enote. 

         OGLEDI, PRIREDITVE vsako leto  načrtujemo ogled 
abonmajev po programu. Obiskujemo 
različne koncerte, kulturne in športne 
prireditve v Zagorju in bližnji okolici glede 
na interes uporabnikov. 

           RAČUNALNIŠTVO uporabniki imajo v vsakem 
nadstropju VDC-ja in v bivalni enoti na voljo 
računalnik, ki ga lahko 
uporabljajo samostojno ali ob 
pomoči  mentorja.  
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          LETOVANJEvsako 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 samosto-
jnost, samoodločanje in pozitivno vpliva na 
njihovo zdravje.

        ZIMOVANJEzimovanje 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.

       VIKEND LETOVANJE stanovalci bivalne enote in njihovi 
zaposleni v avgustu 3 dni preživijo na leto-
vanju v slovenskih toplicah po izbiri 
stanovalcev.

1.3 PROJEKTI
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       CELODNEVNI IZLETIza vse uporabnike 1 - krat letno organi-
ziramo izlet presenečenja. Cilj je, da smo v 
veselem pričakovanju dogodka, na kate-
rem se vsi skupaj zabavamo, smo aktivni, 
spoznavamo nove kraje, plešemo, pojemo 
in uživamo v dobri hrani.

       TEK IN HOJA ZA UPANJEpod 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.

       PIKNIKIvenem izmed septembrskih dni na 
dvorišču VDC-ja organiziramo tradicionalni 
piknik za vse uporabnike, zaposlene, svojce, 
prostovoljce, poslovne partnerje in pred-
stavnike društev in organizacij iz lokalnega 
okolja. Dobra družba,  hrana z žara in dobra 
glasba privabi veliko udeležencev. V bivalni 
enoti pa piknike izvajamo redno in kadar je 
vreme primerno.
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       DISCO MESEČINAza začetek veselega decembra eno 
dopoldne »prežuriramo« v diskoteki Meseči-
na. Za plesno ogrevanje poskrbijo različne 
plesne skupine VDC-ja. 

       KNJIŽNICA - BERIMO SKUPAJz rojekt Berimo skupaj nadaljujemo 
predvsem zaradi velikega izkazanega 
zanimanja uporabnikov. Uporabnikom 
svetujemo pri izbiri knjig in jim nudimo 
pomoč pri branju in pisanju. Z vsako 
prebrano knjigo oblikujemo določen 
izdelek (obnovo, risbico, pripovedo-
vanje). K pozitivnim izkušnjam spadajo 
obiski knjižnice,  z rednimi obiski pa 
nam zapolni čas tudi knjižničarka ga. 
Romana Bizjak. 
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          JAVNA DELAimamo, kot del slovenske aktivne politike 
zaposlovanja, v zasavskem VDC-ju od leta 
2013. Začeli smo z 1 javno delavko, sedaj pa 
zaposlujemo po 6 javnih delavcev letno. Iz 
vsake zasavske občine, z njihovo pomočjo 
(sofinanciranjem), zaposlimo po  2 osebi. 
Izvajajo program spremstva in družab-
ništva uporabnikom, kar prispeva k večji 
individualni obravnavi, kakovosti življenja 
uporabnikov v VDC-ju. Prav tako pa tudi 
javni delavci v VDC-ju pridobijo številne 
kompetence in izboljšajo svoje zaposlitvene 
možnosti.
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          EVSevropske prostovoljce imamo v zasavskem VDC-ju od leta 2014.  Z njimi pridobivamo znanja o tujih kul-
turah, znamenitostih, jezikih, običajih, organizaciji sistema socialnega varstva po Evropi. Uporabniki dobijo 
prijatelje iz tujine, ki z druženjem in aktivnostmi (jezikovni tečaji, plesne, kuharske delavnice, …) popestrijo 
njihov vsakdan. 
Tudi zaposleni pridobivamo dodatne kompetence (komunikacija v angleščini, brezplačna izobraževanja EVS). 
Prostovoljci pa zase pa pridobijo dragocena znanja, delovne izkušnje in številne kompetence za nadaljnje 
življenje.  
European Voluntary Service (EVS) je del evropskega programa “Erasmus+: Mladi v akciji. Namenjen je izbol-
jšanju spretnosti in zaposljivosti mladih. Evropski prostovoljci že delujejo v Sloveniji na področju nevladnih, 
mladinskih, šolskih organizacij. Na področju socialnega varstva (varstveno delovni centri, domovi za starejše) 
pa je bil zasavski VDC prvi v Sloveniji, ki ima akreditacijo in vključuje evropske prostovoljce za višjo kakovost 
izvajanja storitve. 

 
Za našo inovativnost smo 
v letu 2016 prejeli zlato 
priznanje za 
inovativnost Gospodarske 
zbornice Slovenije OE 
Zasavje in se kot edina 
negospodarska organizacija 
uvrstili na nacionalni izbor, 
kjer smo prejeli srebrno 
priznanje.
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       REHABILITACIJA S HOJKOrehabilitacijo s hojko izvajamo pri težje 
gibljivih uporabnikih. Aktivnost se izvaja 
dnevno in cilj je, da se uporabnik nauči v 
stoječem položaju obdržati ravnotežje, da v 
nogah pridobiva mišično moč, z namenom 
narediti prve samostojne korake.

                REHABILITACIJA V VODIvletu 2013 smo pričeli z uporabo vodne 
masažne kadi. Hidromasaža  je namenjena 
predvsem sproščanju uporabnikov in 
razbremenitvi mišic in sklepov. 

                MASAŽA IN SPROŠČANJEmasaža 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 refleksne masaže stopal, ki ga vodi 
zaposlena medicinska sestra v bivalni enoti
in delovna terapevtka v dnevnem varstvu. 

1.4 REHABILITACIJA



79  zasavski vdc

       DELOVNA TERAPIJAvnašem centru je zaposlena tudi 
delovna terapevtka, ki dnevno izvaja na-
menske terapevtske aktivnosti z uporabniki 
glede na njihov problem, sprostitvene me-
tode in razgibavanje, kmalu pa bo pričela z 
izvajanjem Bownove terapije.

Dominika SENČAR, 
Pravi, da je srečna, da je kamenček mozaika v 
VDC-ju. Kajti vsak človek prinese v hišo tudi 
svoje znanje in sposobnosti. Kot delovni te-
rapevt pomaga uporabnikom doseči njihovo 
najvišjo stopnjo funkcionalnosti in neodvisnosti 
pri dnevnih aktivnostih, delu in prostem času. 
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VIZIJA
Želimo ohranjati in 
razvijati vlogo 
kakovostnega, 
inovativnega in 
prepoznavnega 
Varstveno delovnega 
centra doma in v 
tujini.

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.

RAZVOJNI PROGRAM VDC ZAGORJE OB SAVI 2015-2020

STRATEŠKE USMERITVE S 
CILJI
Strateška usmeritev 1: 
Izvajanje kakovostne podpore in pomoči 
uporabnikom 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.
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TEMELJNA DOKTRINA 
Skupaj z uporabnikom prepoznavamo in krepi-
mo njegova močna področja in razvijamo ola-
jševalne okoliščine pri premagovanju ovir v 
vsakdanjem življenju. Partnerstvo in participaci-
ja sta glavna vzpodbujevalca izboljševanja naše 
dejavnosti, kar formalno potrjujemo s prejetim 
zunanjim certifikatom kakovosti E-QALIN.

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.
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