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OSNOVNI PODATKI O ZAVODU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ – DEJAVNOSTI PRAVNE 

OSEBE: 

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo v Črni na Koroškem je javno socialni varstveni zavod za usposabljanje. 

 

Center je bil ustanovljen z Zakonom o ustanovitvi Zavoda za delovno usposabljanje mladine v Črni na 

Koroškem, ki ga je sprejela Skupščina soc. republike  Slovenije na seji republiškega zbora dne 22. 12. 1967.  

 

Ustanoviteljske pravice do Centra izvršuje Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve (sklep o preoblikovanju Zavoda za delovno usposabljanje mladine v Črni na Koroškem v javni 

socialno varstveni zavod štev.:022-3/93-14/1-8 z dne 27. maja 1995. 

 

Poln naziv: Center za usposabljanje, delo in varstvo, Črna na Koroškem  

Skrajšan naziv: CUDV Črna na Koroškem 

Telefon: 00386 2 870 40 00 

Faks: 00386 2 870 40 20 

Elektronski naslov: info@cudvcrna.si 

Internetna stran: www.cudvcrna.si 

 

Dejavnost Centra je vpisana v sodni register pod  štev. vložka 1/00712/00. Vpis v sodni register je objavljen v 

UL RS št. 109/06 z dne 23. 10. 2006.  

Šifra dejavnosti: 87.200 

Matična številka: 5055792 

Register. številka: 5045000675 

Davčna številka: SI20966407 

 

Transakcijski račun: 01100-6030269843, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. 

 

Zakonita zastopnica Centra: direktorica Dalja Pečovnik,  magistrica organiziranja in menedžmenta socialnih 

dejavnosti. 

 

OSNOVNE DEJAVNOSTI  IN GLAVNI SMOTRI DELA V CUDV ČRNA 

 

Osnovne dejavnosti Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna so: 

• vzgoja, izobraževanje in oskrba (institucionalno varstvo) otrok, mladostnikov in mlajših odraslih z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter pridruženimi motnjami; 

• vzgoja in  izobraževanje z dnevnim varstvom otrok, mladostnikov in mlajših odraslih z zmerno, težjo 

in težko motnjo v duševnem razvoju ter pridruženimi motnjami; 

• varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji v VDC; 

• institucionalno varstvo odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter 

pridruženimi motnjami. 

mailto:info@cudvcrna.si
http://www.cudvcrna.si/
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Smoter usposabljanja otrok, mladostnikov in mlajših odraslih ter zaposlitev  in bivanje odraslih oseb je 

optimalni razvoj obstoječih duševnih in telesnih dispozicij. Za dosego tega, opravljajo sledeče naloge: 

1. Razvijajo: obstoječe intelektualne funkcije, pozitivne emocionalne reakcije, nagibe in hotenja, 

osebno samostojnost, delovne privajenosti in tehnike, socializacijo v najširšem smislu. 

2. Skrbijo za telesni razvoj in  korekcijo  telesnih hib oz. okvar posameznika. 

3. Varstveno delovni center nudi odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju in pridruženimi 

motnjami zaposlitev, nadaljnje usposabljanje v skladu z njihovimi sposobnosti in hotenji, nego in 

varstvo. 

4. Institucionalno varstvo odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju in pridruženimi motnjami 

nudi nastanitev, skrb za kvaliteto njihovega življenja s poudarkom na obnavljanju pridobljenih 

znanj.  

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem opravlja dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o 

standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) in obsega: 

A 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 

A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 

A 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna 

A 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin 

A 01.210 Vinogradništvo 

A 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja 

A 01.230 Gojenje citrusov 

A 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 

A 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic 

A 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev 

A 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov 

A 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 

A 01.300 Razmnoževanje rastlin 

A 01.410 Prireja mleka 

A 01.430 Konjereja 

A 01.450 Reja drobnice 

A 01.460 Prašičereja 

A 01.470 Reja perutnine 

A 01.490 Reja drugih živali 

A 01.640 Obdelava semen 

A 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 

C 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 

C 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

C 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 

C 10.730 Proizvodnja testenin 

C 10.830 Predelava čaja in kave 
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C 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil 

C 10. 890 Proizvodnja drugih prehrambnih izdelkov, drugje nerazvrščenih 

C 11.010 Proizvodnja žganih pijač 

C 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač 

C 13.200 Tkanje tekstilij 

C 13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 

C 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 

C 13.930 Proizvodnja preprog 

C 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 

C 14.120 Proizvodnja delovnih oblačil 

C 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 

C 14.310 Proizvodnja nogavic 

C 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil 

C 16.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa 

C 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo 

C 16.240 Proizvodnja lesene embalaže 

C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 

C 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 

C 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 

C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 

C 18.120 Drugo tiskanje 

C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

C 20.530 Proizvodnja eteričnih olj 

C 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 

C 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 

C 25.9     Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov  

C 31.090 Proizvodnja drugega pohištva 

C 32.130 Proizvodnja bižuterije 

C 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 

C 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 

D 35.119 Druga proizvodnja električne energije 

D 35.130 Distribucija električne energije 

D 35.140 Trgovanje z električno energijo 

E 38.1     Zbiranje in odvoz odpadkov 

E 39.00   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

F 43.3     Zaključna gradbena dela 

F 43.342 Pleskarska dela 

G 47.190 Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah 

G 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo 

G 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki 

G 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami,  

      sladkornimi izdelki 
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G 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah 

G 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 

G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 

G 47.8     Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 

 

H 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet 

H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 

I 56.101 Restavracije in gostilne 

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 

I 56.103 Slaščičarne in kavarne 

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi 

I 56.300 Strežba pijač 

J 58.110 Izdajanje knjig 

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 

M 70.2     Podjetniško in poslovno svetovanje 

M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 

M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 

M 74.200 Fotografska dejavnost 

N 81.2     Čiščenje 

N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 

N 82.1 Pisarniške dejavnosti 

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

N 82. 920 Pakiranje 

N 82. 990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave 

O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne 

varnosti 

P 85.100 Predšolska vzgoja 

P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

P 85.500 Drugo izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje 

P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost 

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
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Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in                zasvojenih 

oseb 

Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Q 88.9     Drugo socialno varstvo brez nastanitve 

Q 88.910 Dnevno varstvo otrok 

R 90.010 Umetniško uprizarjanje 

R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

R 90.030 Umetniško ustvarjanje 

R 91.011 Dejavnost knjižnic 

R 91.012 Dejavnost arhivov 

R 93.190 Druge športne dejavnosti 

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot 

S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 

S 96.021 Frizerska dejavnost 

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene  

T 98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo 

 

Tržna dejavnost Centra vključuje storitve za uporabnike, ki presegajo dogovorjen obseg standardnih storitev 

in storitve opravljene za zunanje uporabnike. 

 

ORGANIZACIJA CENTRA   

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE, DELOVNE ENOTE, SLUŽBE IN ODDELKI 

 

Notranja organizacija, določena tem s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

CUDV Črna, izhaja iz poslanstva, strategije, vrednot in nalog  zavoda ter poslovnih procesov, ki v njem 

potekajo. Notranja organizacija zavoda zagotavlja: 

 

• smotrno organiziranost in vodenje delovnega procesa ter učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog, 

• strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvajanje nalog na vseh področjih dejavnosti, 

• polno zaposlenost zaposlenih glede na potrebe dela, 

• usmerjenost javnega zavoda k uporabnikom njegovih storitev, 

• zakonitost in javnost dela. 

 

Za opravljanje nalog na področjih delovanja zavoda se kot nosilne organizacijske enote sistemizirajo: 

1. Poslovodna služba, 

2. Zdravstvena služba, 

3. Služba za osnovno oskrbo, 

4. OE Center za institucionalno varstvo odraslih, 
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5. OE Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

6. OE Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov, 

7. Služba za pomoč na domu. 

 

Znotraj Poslovodne službe sta oddelka: 

       1. 1. Oddelek za upravno-pravne in administrativne zadeve in  

       1. 2   Oddelek za finance in računovodstvo. 

 

Znotraj Zdravstvene službe so oddelki: 

2. 1 Oddelek zdravstvene nege, 

2. 2 Oddelek medinske rehabilitacije, 

2. 3 Oddelek primarnega in sekundarnega zdravstvenega varstva in 

2. 4 Oddelek higiene. 

 

Znotraj Službe za osnovno oskrbo so oddelki: 

3. 1 Oddelek pralnice, 

3. 2 Oddelek kuhinje in 

3. 3 Tehnični oddelek  

 

Znotraj OE Centra za institucionalno varstvo so delovne enote: 

4. 1. DE Center IVO 

4. 2  DE Bivalne enote: 

4. 2. 1. Kovač 

4. 2. 2 Brunet 

 

4. 3 DE Stanovanjske skupine: 

4. 3. 1 Stanovanjska skupina Prevalje 

4. 3. 2 Stanovanjska skupina Ravne 

4. 3. 3 Stanovanjske skupine Črna 

       4. 4. Počitniške enote: 

                   4. 4. 1 Pacug 

                   4. 4. 2 Topla 

 

Znotraj OE Centra za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji so delovne enote: 

        5. 1 DE VDC Črna 

        5. 2 DE VDC Kovač 

        5. 3 DE VDC Ravne 

        5. 4 DE VDC Slovenj Gradec 

        5. 5 DE VDC Muta 

 

Znotraj OE Centra usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov sta delovni enoti: 

- 6. 1 DE Center VIZ 
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- 6. 2 Dnevni center Ravne 

 

LOKACIJE  

 

Sedež CUDV Črna, Center 144, Črna na Koroškem: 

- Direktor, uprava; 

- Strokovne službe; 

- Službe osnovne oskrbe; 

- DE Center VIZ (usposabljanje otrok in mladostnikov); 

- DE Center IVO (institucionalno varstvo odraslih). 

 

Stanovanjske enote za uporabnike domskega varstva: 

• stanovanje I. (garsonjera), Center 147, 2393 Črna na Koroškem; 

• stanovanje II. (Rudarjevo), Rudarjevo 15, 2393 Črna na Koroškem; 

• stanovanje III. (Pristava), Pristava 56, 2393 Črna na Koroškem; 

• stanovanje IV. (Pristava), Pristava 56, 2393 Črna na Koroškem; 

• stanovanje V. (Teber), Center 107, 2393 Črna na Koroškem; 

• stanovanje VI. (garsonjera), Lampreče 4, 2393 Črna na Koroškem; 

• stanovanje VII. (Lampreče), Lampreče 26, 2393 Črna na Koroškem; 

• Stanovanjska enota »Hiša sreče« Ravne: Čečovje 63 d, Ravne na Koroškem; 

• Stanovanjska Enota Prevalje, Na produ 5a, 2391 Prevalje. 

 

Bivalne enote (institucionalno varstvo odraslih): 

Bivalna enota Kovač, Center 155, Črna na Koroškem; 

Bivalna enota Brunet: Center 122, Črna na Koroškem. 

 

Dnevni Center Ravne: Javornik 69, Ravne na Koroškem (usposabljanje otrok in mladostnikov). 

 

Varstveno delovni centri (varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji): 

VDC Kovač, Center 155, Črna na Koroškem + VDC Kovač – enota glina - zadruga Center 38, 2393 Črna na 

Koroškem; 

VDC Črna, Center 144, Črna na Koroškem; 

VDC Ravne – Halda Železarna Ravne, Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem; 

VDC Slovenj Gradec, Prešernova 3 b, 2380 Slovenj Gradec; 

VDC Muta, Gasilska ulica 4, 2366 Muta; 

Trgovina CUDV Črna– prodaja lastnih izdelkov - Center 100, Črna na Koroškem. 
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Počitniške enote: 

DE Topla – Topla 13, 2393 Črna na Koroškem; 

DE Pacug – Pacug 22, 6330 Pi 

1. PRIKAZ LETNIH CILJEV   

1.1. GLAVNI CILJI DELA V LETU 2021  

 

CILJ AKTIVNOST CILJNA VREDNOST 

Deinstitucionalizacija CUDV Črna 

 

Priprava načrta 

preobrazbe zavoda 

Priprava projektne 

dokumentacije in 

idejne zasnove za 

izgradnjo 

stanovanjskih skupin 

Pričetek izgradnje 

stanovanjskih enot 

Pričetek izvajanja 

skupnostnih storitev 

oskrbe 

Pričetek gradnje stanovanjskih 

hiš v šestih občinah na 

Koroškem 

 

Izobraževanje zaposlenih 

Izobraževanje in priprava 

uporabnikov na preselitev 

Osebno načrtovanje 

Teritorializacija  

Vzpostavitev sistema kakovosti 

Informiranje svojcev 

Informiranje širše strokovne in 

laične javnosti 

 

 

 

 

Zagotavljanje ustreznih pogojev in 

kapacitet za kakovostno izvajanje 

programa vzgoje in izobraževanja 

 

Zagotavljanje ustreznih bivalnih 

pogojev in standardov za otroke in 

mladostnike 

Izgradnja samostojne 

enote za izvajanje 

programa vzgoje in 

izobraževanja z 

namestitvenimi 

kapacitetami za 

otroke in mladostnike 

s čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

 

Izvedba kakovostni 

individualiziranih 

načrtov, ocene 

tveganj, možnost 

Zagotavljanje ustreznih 

pogojev in kapacitet za program 

vzgoje in izobraževanja 

 

ustrezen bivalni standard za 

otroke in mladostnike 

 

Zadovoljstvo uporabnikov 

In njihovih staršev,  

usposobljenost uporabnika za 

čim bolj samostojno in 

neodvisno življenje in delo in 

čim večjo socialno vključenost 

v okolje. 
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individualne 

obravnave 

posameznika 

 

vključenost v lokalno skupnost in 

družbeno okolje  

 

vzpostavitev skupnostnih oblik 

oskrbe 

Skupna srečanja, 

skupne aktivnosti, 

proslave, zastopanje 

lokalne skupnosti 

izven kraja, 

sodelovanje v 

skupnih projektih, 

skupna politika 

zaposlovanja, 

posvetovanje, 

strategija skupnega 

življenja in bivanja v 

kraju, integracija v 

kraj in širše družbeno 

okolje 

 

Višja kakovost življenja 

uporabnikov 

Socialna vključenost 

 

Normalizacija življenja 

Upoštevanje Resolucije o 

nacionalnem programu socialnega 

varstva  

optimizacija 

institucionalnega 

varstva,  skupnostne 

oblike bivanja – 

bivalne skupnosti in 

stanovanjske 

skupine- 

deinstitucionalizacija. 

 Socialna vključenost 

in socialna aktivacija 

uporabnikov. 

Višja kakovost življenja in 

bivanja uporabnikov 

Sledenje sodobnim trendom v 

socialno varstveni dejavnosti 

Sledenje Strategiji razvoja 

Slovenije 2030 

 

Sledenje dvanajstim 

razvojnim ciljem 

strategije 

Zagotavljanje zdravega, 

aktivnega in dostojnega 

življenja vseh deležnikov 

Upoštevanje trenda staranja 

uporabnikov  

izvajanje sodobnih, 

prilagojenih 

strokovnih 

programov pri delu s 

starejšimi uporabniki 

(prilagojene oblike 

dela, bivanja, 

prostočasnih 

aktivnosti, 

Zagotavljanje čim višje 

kakovosti življenja starejšim 

uporabnikom SV storitev 
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pripomočki za 

življenje in delo, 

integracija v okolje, 

ustrezna prehrana, 

rehabilitacija po 

poškodbah in 

nastanku 

degenerativnih 

bolezni, kakovostna 

zdravstvena nega in 

celostna oskrba 

Skrb za zdravje zaposlenih  promocija zdravja na 

delovnem mestu 

zagotavljanje 

optimalnih delovnih 

pogojev, dnevnih in 

tedenskih počitkov, 

ustrezna delovna 

oprema in 

pripomočki za delo, 

obdobni zdravstveni 

pregledi, cepljenja, 

rekreativni odmori, 

razgovori, okrevanja, 

masaže… 

 

 

Izboljšanje kakovosti življenja 

zaposlenih, ohranjanje zdravja, 

dvig kakovosti delovnih 

pogojev 

Krepitev partnerstva s starši in 

skrbniki uporabnikov  

pomoč uporabnikom 

in njihovim staršem v 

okviru izvajanja 

osnovne dejavnosti, 

na domu, pogovori, 

svetovanje. 

Obravnava v 

zgodnjem otroškem 

obdobju 

podpora svojcem v okviru 

ustreznih znanj, pristopov in 

ohranjanja pristnih  odnosov in 

družinskih vezi – v vseh 

življenjskih obdobjih 

Vzpostavitev novih standardov 

kakovosti v socialno varstveni 

dejavnosti za proces DI 

Vključevanje v 

projektno delo, 

izobraževanja 

zaposlenih, interni 

prenos znanj, 

vključevanje 

Višja kakovost življenja 

uporabnika, sledenje sodobnim 

trendom znotraj dejavnosti 
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uporabnika v 

odločanje, timski 

pristopi – osebno 

načrtovanje 

Spodbujanje prostovoljstva  izvajanje 

izobraževanja za 

prostovoljce, izdelava 

programa za 

prostovoljstvo, 

spodbujanje društev, 

mladih prostovoljcev 

– dijakov, študentov 

humanitarnih smeri, 

posameznikov iz 

lokalne skupnosti, 

družinskih članov 

zaposlenih, 

upokojencev… 

Višja kakovost življenja 

uporabnikov, socialno 

vključevanje, medgeneracijsko 

povezovanje, izmenjava znanj 

in medsebojna pomoč. 

Zagotavljanje dodatnih vsebin  

 Izobraževanje zaposlenih Izvajanje 

izobraževanj za 

zaposlene (interno, 

preko spletnih 

aplikacij, zunanji 

strokovnjaki, 

usposabljanje za 

proces preobrazbe v 

Center skupnostnih 

oblik oskrbe 

Učeča se organizacija s široko 

paleto izobraževanj 

Nadaljevanje aktivnosti za »Družini 

prijazno podjetje«  

 

Izvajanje ukrepov v 

skladu s Pravilnikom 

Boljše počutje na delovnem 

mestu med zaposlenimi, večji 

občutek varnosti med 

zaposlenimi na delovnem 

mestu, manj kratkotrajnih 

bolniških odsotnosti 

 

1.2. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA VEČJIH INVESTICIJ V CUDV ČRNA: 

 

- Pričetek izgradnje bivalne enote v Črni 

- Preselitev VDC Muta  v prenovljeno stavbo – Sokolski dom v Radljah ob Dravi 

- Pričetek izgradnje novih stanovanjskih skupin v procesu deinstitucionalizacije v Vzhodni kohezijski 

regiji (6 občin – 13 stanovanjskih enot)  
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- Obnova strehe na VDC Ravne, VDC Slovenj Gradec, BE Kovač 

- Prenova kopalnic v centralni stavbi 

 

1.3. PROJEKT DEINSTITUCIONALIZACIJA 

 

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, se je v letu 2020, kot pilotni socialno varstveni 

zavod, prijavil na projekt Evropskega socialnega sklada in Evropskega kohezijskega sklada za regionalni 

razvoj, kar pomeni nadaljevanje deinstitucionalizacije CUDV Črna na Koroškem.  

S tem pristopom želimo v prihodnjih treh letih slediti zmanjšanju namestitev v velike institucije ter vzpostaviti 

ustrezno obliko oskrbe v skupnosti – skupnostne oblike oskrbe.  Osebam z motnjami v duševnem razvoju bo 

na ta način zagotovljena socialna vključenost v lokalna okolja, bližje domu in primarni družini. 

Projekt za izvedbo deinstitucionalizacije CUDV Črna je razdeljen na vsebinski in investicijski del. To 

predstavlja celostni pristop k preobrazbi CUDV Črna, kot celote. Metode dela in strokovne pristope pri 

preobrazbi želimo prilagoditi življenju v skupnosti, uporabnikom želimo ponuditi individualno obliko podpore, 

ki bo zagotavljala vsakemu posamezniku možnost osebnega načrtovanja njegovega življenja, možnost lastnega 

prispevka na vseh nivojih življenja in bivanja, izbiro različnih  prostočasnih aktivnosti in čim bolj samostojno 

vključevanje v družbo.  

Prav tako se bodo ob tem prilagodili in optimizirali delovni pogoji za zaposlene, oblikovali se bodo mobilni 

timi, informacijske pisarne, uporabnikom bomo pristopili na individualni način. Zaposleni se bodo za takšen 

način dela, tekom trajanja projekta, ustrezno usposobili, s podporo strokovnjakov s področja 

deinstitucionalizacije in prenosom dobrih praks. 

V CUDV Črna načrtujemo v tri letnem obdobju trajanja projekta, preseliti 70 uporabnikov, iz centralne 

zgradbe, v 13 manjših stanovanjskih enot, v šestih koroških občinah. Pri vseh aktivnostih bodo vključeni 

uporabniki, njihovi svojci in zaposleni, ki bodo pri preobrazbi našega Centra ključni deležniki. Prav tako bomo 

intenzivno sodelovali z vsemi lokalnimi okolji in skupnostmi, kjer bomo tekom projekta vzpostavili tudi 

številne skupnostne oblike oskrbe in skupaj iskali možnosti individualnih zaposlitev za uporabnike.  

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na socialnem modelu in 

sodobnejših pristopih.  

Operacija bo prispevala k doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 

2013-2020. Resolucija v drugem cilju vezanem na spremembo razmerja med uporabniki skupnostnih oblik 

socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik (Uradni list RS, št. 39/13) v Sloveniji do leta 2020 
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predvideva bistveno okrepljene skupnostne storitve socialnega varstva, in sicer tako, da se bo povečal delež 

uporabnikov skupnostnih oblik socialnega varstva. 

1.3.1. NAMEN PROJEKTA 

Namen projekta je pilotna izvedba procesa DI zavoda CUDV Črna, s čimer se predvideva povečanje in 

ohranjanje dostojanstva uporabnikov, ki se ob ustrezni podpori navkljub oviranosti vrnejo nazaj v skupnost, da 

lahko živijo čimbolj samostojno življenje. Dodatno bo projekt prispeval k (i) zniževanju institucionalizacije 

ter s tem omogočiti čim bolj normalno vključevanje in ohranjanje uporabnikov v socialnem oz. lokalnem okolju 

in (ii) prilagoditvi delovanja in metod dela obstoječih izvajalcev institucionalnih storitev ter uporabnikom 

omogočil podporo za samostojnejše življenje.  

 

1.3.2. CILJI PROJEKTA 

• krepitev procesa deinstitucionalizacije v Sloveniji, 

• razvoj novih in nadgradnja že obstoječih oblik in metod dela v socialnem varstvu in obravnave 

uporabnikov socialnovarstvenih storitev ter individualizacija storitev socialnega varstva, 

• vzpostavljene smernice preobrazbe/konverzije izvajalcev institucionalnega varstva v smeri DI,  

• senzibiliziranje okolja do konceptov DI in intelektualnih oviranosti, 

• odpravljanje stigme do oseb z motnjami v duševnem razvoju in oseb s težavami v duševnem zdravju. 

 

1.3.3. CILJNE SKUPINE PROJEKTA 

• stanovalci CUDV Črna, ki se bodo v okviru projekta preselili v skupnost (70 uporabnikov), 

• stanovalci CUDV Črna, ki se tekom projekta še ne bodo preselili v skupnost, 

• posamezniki z motnjo v duševnem razvoju, ki trenutno ne prejemajo storitve s strani CUDV Črna, bi 

jih pa potrebovali (uporabniki na čakalni listi za sprejem v zavod CUDV Črna in drugi uporabniki v 

skupnosti, ki se bodo tekom projekta obrnili na CUDV Črna). 

 

2. POSLANSTVO, VIZIJA  IN VREDNOTE  CUDV ČRNA 

 

POSLANSTVO 

Center za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva 

vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. 

CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov ter jim omogoča 

aktivno soustvarjanje vsebin in programov.  

 

VIZIJA 
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Vizija delovanja CUDV Črna je: 

• Zagotavljanje in izvajanje ustreznih sodobnih programov vzgoje in izobraževanja, z vključitvijo 

programa dela zgodnje obravnave otrok 

• Ohranjanje programa VIZ z nadgradnjo vsebinskega dela (program dela za otroke in mladostnike s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami). 

• Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programa VIZ 

• Zagotavljanje in izvedba ustreznih programov za delo s starajočo populacijo oseb z MDR 

• Spodbujanje sistemske ureditve kategorizacije oskrbe uporabnikov 

• Izboljšanje delovnih pogojev zaposlenim 

• Izgradnja manjših stanovanjskih enot v občinah Mežica, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem, Muta, Dravograd 

• Sledenje trendom deinstitucionalizacije v smislu razselitve centralne zgradbe (institucije)-preselitev 70 

uporabnikov v obdobju treh let 

• Preselitev VDC Muta v nove prostore v občini Radlje ob Dravi 

• nadgradnja programa VDC (VVZ) 

• zagotavljanje ustrezne podpore uporabnikom z upadom psiho-fizičnih sposobnosti v obdobju staranja 

 

VREDNOTE, KI JIM BOMO V CUDV ČRNA SLEDILI V LETU 2021 

 

• Odličnost 

Naše skupno delo bo tudi v prihodnje usmerjeno v visoke cilje in strokovne standarde, k odličnosti. 

Uporabnikom bomo ponudili kakovostne socialno varstvene storitve, s profesionalnim pristopom. Delo bomo 

opravljali zagnano ter iskali najboljše rešitve v posameznih fazah rasti in razvoja naše organizacije.  

 

• Spoštovanje 

Pri delu bomo razvijali in upoštevali vse razpoložljive poti spoštovanja, kot so samospoštovanje, spoštovanje 

uporabnika, svojca, sodelavca, spoštovanje znotraj posameznih strokovnih okolij, spoštovanje do različnosti 

in drugačnosti. Razvijali bomo oblike spoštovanje do dela, do pripomočkov in opreme ter do centra -ustanove, 

kot celote. 

• Odgovornost 

Pri  delu bomo sledili željam in potrebam uporabnikov ter jih,  kot enakovredne partnerje vključevali v 

oblikovanje strategij, programov in ciljev. Tudi v prihodnje bomo jasno poročali o strategijah, finančnih načrtih 

in posameznih korakih do izvajanja zastavljenih nalog.  

 

• Povezanost 

Eden izmed osnovnih ciljev v CUDV Črna je povezovalno delovanje, sprejemanje drug drugega, želja po 

napredku. Cilj povezovanja predstavlja uporabnikom večjo varnost in pomirjenost ob skupnem sodelovanju, 

medsebojni pomoči, sobivanju in uresničevanju skupaj začrtanih poti. 

 

• Humanost 
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Pri našem delu bo tudi v prihodnje osnovni cilj skrb za človeka. Zagotavljali bomo velik poudarek na 

človeškem dostojanstvu. Humanost se povezuje s sočutjem, ljubeznijo ter temelji na medsebojni pomoči in 

spoštovanju. CUDV Črna na Koroškem predstavlja ustanovo, ki temelji na medčloveškem odnosu in humanih 

pristopih pri delu zaposlenih z ranljivo populacijo, na vseh nivojih. Zaradi tega je potrebno to vrednoto znova 

in znova krepiti in gojiti odnose znotraj delovnega procesa in zagotavljanja visoke kakovosti življenja in 

bivanja znotraj bivalnega okolja. 

 

• Raznolikost 

Naš izziv je premostiti raznolikosti v spolu, kulturi, veri,  izgledu, dojemanju, željah in potrebah posameznika.  

Pomembno je, da sodelujemo, se sprejemamo in spoštujemo  raznolikost v vsakem trenutku. Naša želja za 

prihodnost je upoštevanje različnih mnenj, medsebojno spoštovanje in sprejemanje ter poslušanje drug 

drugega.  

 

• Pravičnost 

S pravičnim pristopom bomo zagotavljali optimalne pogoje za delo, ki bodo zaposlenim in uporabnikom 

zagotavljali najvišjo mero varnosti pri njihovem vsakodnevnem delu in življenju. Pravila znotraj ustanove bodo 

jasna in transparentna. 

 

ZAKONSKE PODLAGE 

 

V letu 2021 bomo vse dejavnosti Centra izvajali na podlagi: 

 

• Zakona o socialnem varstvu; 

• Zakon o socialnem vključevanju invalidov; 

• Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami; 

• Zakona o zavodih; 

• Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; 

• Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 

• Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev; 

• Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva; 

• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s 

posebnimi potrebami; 

• Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev; 

• Zakona o zdravstveni dejavnosti; 

• Zakona o delovnih razmerjih; 

• Zakona o javnem naročanju; 

• Zakona o računovodstvu; 

• Zakona o javnih financah; 

• Zakona o varstvu osebnih podatkov; 

• Zakona o splošnem upravnem postopku; 

• Zakona o varnosti in zdravju pri delu; 
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• Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; 

• Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov; 

• Slovenski računovodski standardi   

• Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

• Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; 

• Splošne deklaracije človekovih pravic;  

• Konvencije o pravicah invalidov; 

• Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020; 

• Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; 

• Kolektivna pogodba za javni sektor; 

• Zakona o sistemu plač v javnem sektorju; 

• Uredbe o plačah direktorjev; 

• Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu; 

• Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi; 

• Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev 

 

ter ostali predpisi s področja sociale, dela, financ, izobraževanja, zdravstva, higienske priprave hrane itd. 

 

Interni akti CUDV Črna 

 

V letu 2021 bomo vse dejavnosti in naloge Centra izvajali tudi na podlagi naših internih aktov, ki so v hrambi 

in na voljo na vpogled v tajništvu Centra ter po enotah po Centru. V skladu s potrebami, v smislu višje 

kakovosti izvajanja delovnega procesa in zakonodajnimi spremembami, jih bomo sproti in ustrezno ažurirali.  

3. PROGRAM DELA – SPLOŠNO 

 

Program dela je usklajen s pravno normativnimi zahtevami in usklajen s strokovnimi smernicami na področju 

socialno varstvene dejavnosti. V nadaljevanju so predstavljeni letni cilji po programih: 

 

- Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, 

ki so vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja oziroma v prilagojeni predšolski 

program 

- Institucionalno varstvo odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 

- Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

- Zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija 

3.1. DNEVNA ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA V CUDV ČRNA 

 

Aktivno delo v Centru poteka cel dan od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer. Od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj je 

organizirano nočno delo. 
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Program usposabljanja se prične ob 8. uri (za V. stopnjo in skupini UŽD ob 7.30) in traja do 12. ure - s 

poudarkom na učnem delu. V popoldanski izmeni pa traja usposabljanje od 14. do 18. ure s poudarkom na 

vzgojnem delu. Vmesni čas poteka ob smotrni izrabi prostega časa in primerni rekreaciji. Delo v varstveno 

delovnem centru poteka od 7. do 13. ure v dopoldanski izmeni oz. od 13.30 do 19. ure v popoldanski izmeni; 

ostali del dneva so za uporabnike v domskem varstvu organizirane prostočasne aktivnosti. Za uporabnike, ki 

so vključeni v dnevne oblike VDC v Črni - Kovač, v enotah VDC Ravne v Slovenj Gradcu in Muti, je delo 

organizirano samo v dopoldanski izmeni (z možnostjo prihoda ob 6. uri in odhoda ob 13.00 do 14. ure). Dnevni 

center na Ravnah je odprt od 6.30 – 16.30. Zaposleni opravljajo delo v dopoldanski in deloma popoldanski 

izmeni. Za uporabnike, ki so vključeni v dnevno obliko v  program usposabljanja, je usposabljanje organizirano 

od 7. do 15.30.   

Delovni dan uporabnikov se, glede na program dela usposabljanja, odvija v matičnih enotah ter v prostorih za 

specifične dejavnosti (delavnice, učna kuhinja, glasbena soba, bazen, telovadnica, igrišča, razne terapije, idr.).  

Program dela v VDC je praviloma vezan na opravljanje kooperantskih del za podjetja v občinah koroške regije, 

lastni program, storitvene dejavnosti in integrirane zaposlitve. V institucionalnem  varstvu je za odrasle osebe 

organizirana nastanitev ter vsebine, ki bogatijo kvaliteto njihovega življenja; prosti čas in druge vsebine dela 

se organizirajo tako, da se uporabniki čim bolj vključujejo v aktivnosti izven Centra, da je njihovo življenje 

čim bolj normalizirano in dosežena čim višja stopnja kvalitete življenja.  

4. OSNOVNA OSKRBA   

 

V okviru osnovne oskrbe obratuje v CUDV Črna na Koroškem oddelek pralnice, oddelek prehrane in tehnični 

oddelek. Osnovna oskrba v skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Na podlagi določil bomo na tem 

področju, v okviru investicijskih vložkov, racionalnih nabav osnovnih sredstev in sprotnih vzdrževalnih del, 

sledili cilju izboljšanja bivalnega standarda uporabnikov. Sledili bomo sodobnim trendom 

deinstitucionalizacije, v okviru zahtev ustanovitelja, evropskih standardov in Resolucije na področju socialno 

varstveni dejavnosti. Skrbeli bomo za ustrezno kakovost prehrane ter zagotavljali uporabnikom ustrezno 

varnost in kakovost bivanja na vseh področjih življenja in bivanja. 

4.1. ODDELEK PREHRANE 

 

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 
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Upoštevanje načel dobre 

higienske prakse in 

HACCP-a 

 

timski sestanki 

 

izobraževanje na temo 

HACCP z zunanjim 

izvajalcem 

izpolnjevanje 

dokumentacije - 

monitoring 

dvakrat letno odvzem 

brisov na čistočo in 

vzorcev hrane s strani 

zunanjega izvajalca 

izvajanje DDD s strani 

zunanjega izvajalca 

po potrebi in celoletno 

jesen 2021 

 

 

 

skozi celo leto 

vsakodnevno 

 

predvidoma v aprilu in 

novembru 2021 

 

 

okvirno v aprilu in 

novembru 2021 

Priprava obrokov, 

prehranskih posebnosti, 

iskanje novih rešitev za 

pripravo prehrane  

 

 

udeležba na 

izobraževanju za 2 

kuharja v vezi priprave in 

uvajanja novosti s 

področja kulinarike  

 

timski pristop 

skozi celo leto  

v drugi polovici leta 2021 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje pri projektu 

deinstitucionalizacije 

 

izobraževanja na temo 

deinsti-tucionalizacije 

vključevanje v proces 

preobrazbe Centra  

 celo leto 2021 

 

 sodelovanje na 

prireditvah Centra 

 

Aktivno sodelovanje v 

organizacijskih odborih 

 

 celo leto 2021 

 

 

4.2. ODDELEK TEHNIČNE SLUŽBE 

 

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin 

izvedbe zastavljenih 

ciljev 
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Ogrevanje prostorov

 in priprava tople 

vode, 

skrb za nabavo kurilnega 

olja 

Izvajanje programa 

preprečevanja legionele v 

internem vodovodnem 

omrežju. 

Skozi vso leto. 

Skrb za inventar Popravila  Skozi vso leto. 

Skrb za kvalitetno delovanje 

bazena 

Izvajanje meritev 

ustreznosti vode, pranje 

filtrov bazenske tehnike, 

vzorčenje bazenske vode, 

čiščenje bazena. 

Čas obratovanja bazena. 

Servisi naprav Servis agregata, dvigal, 

bazenske tehnike, vozil, 

pregled plinskih in ostalih 

inštalacij 

Po dogovoru z serviserji. 

Skrb za tehnično 

brezhibnost vozil 

Čiščenje vozil, dolivanje 

tekočin, opravljanje 

servisov in tehničnih 

pregledov. 

Skozi vse leto 

Izvajanje manjših elektro 

instalacij 

Montaža svetil, izvedba 

novih el. Instalacij. 

Zamenjava Zasilne 

razsvetljave. 

Po potrebi 

Čiščenje okolice košnja 

trave in urejanje parkov, 

odvoz smeti, oblačil… 

Po dogovoru 

Izvajanje prevozov Na podlagi potreb centra Skozi vse leto 

Vzdrževalna dela  Izvedba plana letnih 

vzdrževalnih del na 

objektih 

 Po letnem delovnem načrtu 
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5. PROGRAM DELA CENTRA ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO OTROK IN  

MLADOSTNIKOV (IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA) 

5.1. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali aktivnosti vezane na Posebni program vzgoje in izobraževanja v 

katere bomo vključili tudi vsebine povezane z epidemijo Covid 19 in projekta deinstitucionalizacije . Za 

vsakega posameznika v mesecu septembru oblikujemo individualiziran program (IP). Ob zaključku prvega 

ocenjevalnega obdobja IP vmesno evalviramo in po potrebi dopolnimo. Ob koncu šolskega leta poteka 

zaključna evalvacija individualiziranega programa. Na osnovi globalne ocene učenčevega funkcioniranja in 

doseženih ciljev v tekočem šolskem letu oblikujemo spričevalo o napredku učenca. 

Pri izvajanju vzgoje in izobraževanja bomo sledili zakonskim podlagam (Zakon o OŠ, Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami, Zakon o socialnem varstvu, drugi predpisi vezani na omenjeno področje dela, 

doktrina dela za OPP). 

V dopoldanskem času bo potekal aktiven učni proces po zastavljenem urniku skupine. V popoldanskem času 

bodo načrtovane in organizirane aktivnosti s poudarkom na prostočasnih in izbirnih vsebinah, interesnih 

dejavnostih ter pouku v delavnicah.  

Poleg posebnega programa bodo imeli učenci glede na specifične potrebe in sposobnosti zagotovljene tudi 

obravnave delovne terapevtke, fizioterapevta, psihologinje, socialne delavke, zdravstvene službe in strokovne 

delavke s specialnimi znanji na področju nadomestne in podporne komunikacije. 

Otroci, mladostniki in mlajši odrasli do 26. leta 

Na dan 31.12.2020 je bilo v Poseben program vzgoje in izobraževanja vključenih 29 učencev (15 celodnevni 

in 5 dnevni, 9 učencev v enoti Dnevni center Ravne. Pri zagotavljanju vzgoje in izobraževanja omenjene ciljne 

skupine je nujno potrebno iskanje rešitve v smislu zagotavljanja primernih prostorskih pogojev za izvajanje 

učno vzgojnega procesa. 

Šola v naravi (na morju ali gozdna šola) 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno izobraževalnega dela in se uvršča v razširjeni program vzgoje in 

izobraževanja. Tudi v letošnjem šolskem letu bo organizirana za otroke, mladostnike in mlajše odrasle, 

vključene v posebni program vzgoje in izobraževanja. Šola v naravi bo predvidoma potekala od ponedeljka do 

petka. S specifično obliko vzgojno-izobraževalnega dela šola v naravi uresničuje program, katerega cilji, 

dejavnosti in vsebine so vezani na izvedbo v obliki  terenskega dela in športnih dejavnosti (igre na prostem, 

hoja, plavanje, aktivnosti v vodi). Vključene so tudi rekreacijsko-sprostitvene dejavnosti, skrb za osebno 

higieno, dnevni in nočni počitek. Temeljni cilji šole v naravi so poleg spoznavanja in privajanja na novo okolje 
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tudi navajanje na samostojnost in življenje zunaj institucije ter razvijanje socializacijskih in komunikacijskih 

spretnosti in veščin.  

 

Termin Lokacija Število učencev in 

spremljevalcev 

28.5. – 2.6.2021 Pacug 6 + 3  

5.6.-9.6. 2021 Pacug 6 + 2 

12.6. – 16. 6. 2020 Pacug 6 + 2 

 Debeli Rtič*  

marec Topla USP A 6+2 

maj Topla USP B 6+ 3 

marec Topla USP C 6 + 2 

april,maj Topla DCR 5 + 3 

◊prostovoljec/prostovoljka 

*gibalno ovirani učenci zaradi vseh potrebnih prilagoditev odhajajo v šolo v naravi v mesecu septembru na 

Debeli Rtič 

 

Gradovi Kralja Matjaža 

Letos je izvedba gradov Kralja Matjaža prilagojena epidemiji zaradi COVID 19. Učenci bodo pod 

mentorstvom   strokovnih delavk v mesecu januarju sodelovali pri izgradnji snežnih gradov iz najrazličnejših 

materialov, z najrazličnejšimi tehnikami. Izdelke bodo poslikali in poslali na Občino Črna na Koroškem. 

Praksa učencev VIZ 

Od 15.3. do 2.4.2021 bo organizirana praksa mladostnikov, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja. 

Cilj delovne prakse je vključevanje v okolje, pridobivanje novih spretnosti in uporabnih znanj. Pri naboru 

ponujenih aktivnosti bomo izhajali iz sposobnosti, potreb in interesov vsakega posameznika. Strmeli bomo k 

vključevanju učencev v dislocirane enote VDC, v bližnje vzgojno-izobraževalne institucije (vrtec in OŠ Črna), 

na kmetijo, v obrt. Mladostniki, ki potrebujejo več pozornosti in pomoči bodo prakso opravljali v CUDV. Za 

organizacijo in potek izvedbe prakse je odgovorna vodja službe za vzgojo in izobraževanje. Če se 

epidemiološka slika še ne bo izboljšala, bomo prakso izpeljali v naši delavnici. 

Lahko branje 

Cilj uporabe metode lahkega branja je zagotoviti učencem čim večjo mero razumljivih informacij in podatkov, 

izhajajoč iz posameznikovih sposobnosti, potreb in želja. 

Aktivnosti vezane na lahko branje bodo potekale znotraj učnih skupin. V okviru interesnih aktivnosti (bralne 

značke) bodo učenci prebirali knjige zapisane v lahko berljivi obliki. 

 

Zimska rekreacija 

Cilji: 
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- Izvajanje vsebin po Posebnem programu vzgoje in izobraževanja 

- Ohranjanje in razvijanje motoričnih sposobnosti 

- Ohranjanje in razvijanje veščin enega ali več zimskih športov 

- Razvoj socializacije in normalizacije 

V letu 2021 bo zimska rekreacija potekala prilagojeno glede epidemiološke slike. Predvsem se bomo 

posluževali iger na snegu, sankanja, dričkanja, krajših sprehodov in en daljši izlet. 

Sodelovanje s starši 

Strmeli bomo  k razvijanju in ohranjanju rednih stikov s starši in skrbniki. Poleg pogovornih ur, roditeljskih 

sestankov in sestankov za individualizirane programe spodbujamo tudi organizirana neformalna srečanja za 

starše. Uvajamo pa tudi nov način komunikacije preko različnih aplikacij z video pogovori zaradi epidemije 

COVID 19. Starši so kot enakovreden član tima vabljeni tudi na hospitacijo k učni uri in se kot soizvajalci 

posameznih aktivnosti priključujejo k izvajanju manjših projektov (npr. presajanje rož z mamami, čiščenje 

okolice z očeti, peka sladic po maminih receptih,…). 

 

Zastavljeni cilji v 

letu 2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji (opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

Načrtovanje in 

izvajanje aktivnosti v 

skladu s posebnim 

programom VIZ in 

izdelanimi 

individualiziranimi 

programi 

Načrtovanje (letna priprava 

strokovnega delavca, dnevne 

priprave strokovnih delavcev, 

priprave za varuhinje) in 

izvajanje aktivnosti (učne in 

vzgojne aktivnosti) 

Tekom celotnega šolskega leta 

Udeležba učencev v 

gozdni šoli v naravi v 

Topli 

Priprava in izvedba šole v 

naravi 

Termini izvajanja določeni v 

podrobnejši preglednici izvajanje 

aktivnosti 

Udeležba učencev v 

šoli v naravi na morju  

Priprava in izvedba šole v 

naravi 

Junij 2021 

Aktivnosti v okviru 

zimske rekreacije 

Priprava in izvedba aktivnosti januar, februar 

Aktivnosti v okviru 

organizacije in 

izvajanja delovne 

prakse 

Razširitev aktivnosti v smislu 

soc. vključenosti učencev v 

širše okolje 

15.3. – 2.4.2021 
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Organizacija 5. 

festivala inkluzije 

Naše igrarije 

Zaključno srečanje ciljnih 

skupin, ki so se družila z učenci 

enote DC Ravne tekom 

celotnega šolskega leta 

 

Zbiranje donacijskih sredstev, 

priprava aktivnosti in točk za 

predstavitev (podrobneje v 

načrtu organizacije) 

 

 

maj 2021 

Organizacija razstave 

Naše igrarije 

Povabilo vseh sodelujočih 

skupin na festivalu Naše igrarije 

junij 2021 

Sodelovanje z 

zunanjimi 

institucijami 

(Razvojna ambulanta 

Sg, Zavod za šolstvo 

OE Sg) 

Predstavitev delovanja CUDV 

in DCR (prostori enote, 

izvajanje PPVIZ, dejavnosti 

inkluzije in soc. vključenosti, 

vključevanje med počitnicami, 

predstavitvena zloženka…) 

 

Marec 2021 

Spodbujanje razvoja 

inkluzije in soc. 

vključenosti učencev 

(CUDV Črna) 

Sodelovanje z vrtcem, OŠ Črna, 

lokalno skupnostjo, društvi 

(planinsko društvo, 

medgeneracijski center, Sožitje, 

gasilsko društvo,…). Iskanje 

možnosti za izvajanje dela 

pouka za učence CUDV Črna v 

prostorih OŠ. 

Kontinuirano tekom celotnega 

šolskega leta 

Spodbujanje razvoja 

inkluzije in soc. 

vključenosti učencev 

(enota Dnevni center 

Ravne) 

Sodelovanje z vzgojno-

izobraževalnimi institucijami, 

društvi in lokalno skupnostjo 

Kontinuirano tekom celotnega 

šolskega leta 

Sodelovanje s 

Koroško osrednjo 

knjižnico 

Ravne(DCR) 

Literarno druženje ob 

prebiranju pravljice 

 

Podelitev priznanj Bralna 

značka Petra Nosa 

Dvakrat letno (spomladanski čas) 
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Sodelovanje s 

Koroško osrednjo 

knjižnico (enota Črna) 

Izposoja knjig v knjižnici v 

kraju 

 

Udeležba na delavnici v 

knjižnici v kraju 

Kontinuirano tekom celotnega 

šolskega leta 

 

Dvakrat letno (spomladanski čas) 

Timsko reševanje 

odstopanj v vedenju in 

čustvovanju otrok in 

mladostnikov 

Sklic in aktivna udeležba na 

habilitacijskih timih za 

določenega učenca 

Glede na izražene potrebe tekom 

celotnega šolskega leta 

Priprava, izvajanje in 

spremljanje 

individualiziranih 

programov 

Sestava v mesecu septembru, 

predstavitev staršem oz. 

skrbnikom, vmesna in zaključna  

evalvacija  (vmesni čas 

izvajanje in spremljanje) 

Tekom celotnega šolskega leta 

Delo na rač. programu 

Probit 

 

Koordiniranje in prenos 

informacij, znanj na zaposlene 

 

Kontinuirano delo tekom celotnega 

šolskega leta 

Sodelovanje z učenci  Pogovori, ciljno vodeni 

razgovori 

 

Vodenje ustrezne 

dokumentacija 

 

Sodelovanje z različnimi 

službami 

Kontinuirano tekom celotnega 

šolskega leta 

Sodelovanje s straši Razgovori 

 

Sestanki za individualizirane 

programe 

 

Neformalne oblike druženja 

(pohodi, druženja s starši) 

Roditeljski sestanki 

Govorilne ure 

Kontinuirano tekom celotnega 

šolskega leta 

Planiranje 

izobraževanj za 

varuhe na internem 

Priprava tem za izobraževanje 

 

Enkrat mesečno (z izjemo julija in 

avgusta) 
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nivoju (znotraj 

Centra), s ciljem 

opolnomočiti varuhe 

za delo  

Priprava nosilcev izobraževanj 

in iztočnic za njih 

 

Pregled pripravljenega gradiva 

DCR: 

SODELOVANJE Z 

OKOLJEM 

Pustni ples v vrtcu Ajda 

 

Velikonočne delavnice (za vse 

skupine, s katerimi se 

inkluzivno družimo) 

 

Organizacija NI 

 

Dan odprtih vrat 

(povabimo medgeneracijski 

Center) 

 

 

Podelitev priznanj za bralno 

značko Petra Nosa 

 

Igrajo nam Zimski kosci 

 

Primož Suhodolčan nam 

pripoveduje 

 

IGOR PLOHL- predtavitev 

knjige lev Rogi v Afriki 

 

Vrtec Ajda 

O.Š. Koroški jeklarji 1,2 razred 

O.Š. Prežihov Voranc, 4 razred 

O.Š. Juričev Drejček 

Prostovoljci gimnazije in 

srednjih šol Ravne na Koroškem 

februar 

 

 

marec 

 

 

 

 

maj 

 

maj 

 

 

junij 

 

 

 

december 

 

december 

 

marec 

 

 

 

januar- december 

DODATNE 

DEJAVNOSTI 

V ENOTI SKOZI 

CELO LETO 

Pravljične urice (3) 

Aktivnost s psom 

 

Bralna značka Petra Nosa (4) 

 

obisk reševalca in predstavitev 

njegovega dela 

januar- december 

 

januar- december 

 

januar- december 
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Zeleni program 

 

Gozdna šola v Topli 

 

Letovanje na morju 

marec 

 

 

 

 

 

april ali maj 

 PRIMOŽ SUHODOLČAN- 

pripovedovanje zgodbe 

 

 

ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, 

ZAPLEŠIMO- 29. Državna 

glasbena revija 

 

 

IGRAJ SE Z MANO- Radlje ob 

Dravi 

 

 

september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

junij 

 

 

SODELOVANJE 

STARŠI 

 

Zeleni dan z mamami- 

presajanje rož, sajenje 

Pohodi z mamami  

januar- december 

 

 

 

ISKANJE NOVIH 

OBLIK, METOD 

DELA ZA 

PESTREJŠE IN 

KVALITETNEJŠE  

Zgodba s taktilnimi 

stimulacijami (3krat letno) 

 

Sodelovanje s starši- izvedba 

dveh delavnic 

 

izvedba delavnice s 

psihologinjo 

 

Vključevanje v KOKR- branje z 

go. Jelko Kos 

 

Relaksacijska masaža: Maša, 

Marko, Ana, Tilen, Maja 

 

Gibalne aktivnosti 

 

januar- december 

 

 

 

april, december 

 

 

 

 

 

 

januar- december 
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Sodelovanje z Vdc SG-  

izvedba plesne točke na 29. 

Državni glasbeni reviji 

»ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, 

ZAPLEŠIMO« 

 

delavnica Šivajmo skupaj 

 Sankanje 

 

Sodelovanje z Vdc Ravne- 

izdelava zunanjih korit 

 

delavnica: izdelava izdelkov za 

bazar 

 

januar- december 

 

 

januar- december 

 

 

 

 

 

 

november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 

november 

 Posnetek predstavitvenega 

filma o DcR (2 min) 

 

Posnetek prispevka na temo 15 

obletnica DcR (10 min) 

 

Priprava zloženke o DcR 

(tisk na Muti) 

Projekt Humanitarček 

Teden ČEBEL 

 

 

 

november 

 

maj 

 

 varstva mlajših otrok( od 3 do 

10 let sobotah dopoldan, enkrat 

na mesec, za 3 ure. Varstvo bi 

izvajali strokovna delavka in 

varuhinja; po potrebi tudi 

medicinska sestra. 

januar- december 

sobote dop, 1krat na mesec, 3 ure (9-

11) 
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PODPORA K 

MEDSEBOJNEMU 

RAZUMEVANJU 

ZAPOSLENIH 

Obvezni letni pogovori z 

zaposlenimi 

Sprotno reševanje težav s 

pogovori 

Zaključek ob koncu šolskega 

leta 

Zaključek ob koncu 

koledarskega leta 

 

 

5.2. IZVAJANJE DODATNIH IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI-VIZ 

*DCR: enota Dnevni center Ravne 

Mesec Predviden termin izvedbe 

aktivnosti 

JANUAR  

Zimska rekreacija (sankanje, krpljanje, igre na snegu 

sprehodi) 

januar, februar 

Ogled lutkovne predstave v ND Mežica jesen 2021 

Vsakodnevni krajši in daljši sprehodi v okolico Centra 

in v Črno 

Januar 2021 

Gradovi kralja Matjaža januar 2021 

FEBRUAR  

Delavnice ob kulturnem prazniku Prvi teden v februarju 

Planinski izlet s krpljami Februar 2021 

Kukavica – proslava za kulturne dosežke februar 2021 

Dan Prostovoljcev februar 2021 

Valentinov ples                12.2.2021 

Sodelovanje na tomboli Februar 2021 

Predstavitev knjige o Levu Rogiju (Plohl Igor; DCR) 12.2.2020 

Inkluzivna delavnica z učenci OŠ Ravne in vrtcev 

(DCR) 

Februar 2021 

Peka pustnih krofov in mišk, izdelava pustnih mask in 

dekoracije, ples v maskah 

prvi in drugi teden v 

februarju 

Zimske počitnice 15.2.-22.2.2021 

Udeležba na pustni povorki v kraju na pustni torek 16.2.2021 

Pustni ples v vrtcu Ajda in povorka Javornik (DCR) februar 2021 

MAREC  
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Gozdna šola v Topli (USP C) marec 2021 

Gozdna šola v topli (USP A) marec 2021 

Dan mater- kraj + proslava (nastop učencev) 5. 3. 2021 

Pohod z mamami učencev (DCR) Marec 2020 

Roditeljski sestanek (DCR) 19.3.2021 

Roditeljski sestanek, srečanje svojcev ob dnevu mater marec 2021 

Inkluzivne ustvarjalne delavnice z učenci OŠ in 

vrtcem (DCR) 

Marec 2021 

Velikonočne delavnice za izdelavo snopov, butar, 

barvanje pisank, peka potice,… 

tretji,četrti teden v marcu 

2021 

APRIL  

Parlament april 2021 

Inkluzivne delavnice z učenci OŠ (DCR) April 2021 

Obisk maše na Cvetno nedeljo, Blagoslov živil in na 

Veliko noč 

28.3. in 3.4.2021 

Dan gibanja (sodelovanje z OŠ Črna, NIJZ) in Dan za 

spremembe 

April 2021 

Ples April 2021 

Delovna praksa VIZ 15.3. – 2.4.2021 

Aktivnosti in igre v vodi (DCR) 12.4.-16.4.2021 

Nastop pevskega zbora Naše pesmi naj donijo April 2021 

Obisk na OŠ Prežihovega Voranca April 2021 

Prvomajske počitnice  26.4. – 3.5.2021 

MAJ  

15. obletnica obstoja enote Dnevni center Ravne maj 2021 

5. festival inkluzije Naše igrarije na Ravnah maj 2021 

Dan za gibanje Maj 2021 

MATP vadbeni dan maj 2021 

sveta birma za učence maj 2021 

Medeni teden – delavnice in ogled čebelnjaka maj 2021 

Svet uporabnikov maj 2021 

Nastop na Paradi učenja v SG Maj 2021 

aktivna udeležba na Igrah dobre volje maj 2021 

367Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani v LJ Maj 2021 

Dobrodelni tek Tečem, da pomagam na Ravnah Maj 2021 

Zeleni dan z mamami učencev v DCR (sajenje in 

presajanje rož) 

Maj 2021 

Gozdna šola v Topli (USP B) 10.5.-14.5.2021 
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JUNIJ  

Šola v naravi na morju (USP A) 28.5. – 2.6.2021 

Šola v naravi na morju (USP B) 5.6.-9.6. 2021 

Šola v naravi na morju (USP C) 12.6. – 16. 6. 2021 

Pohod z mamami junij 2021 

Udeležba na likovni koloniji junij 2021 

Nastop na otvoritvi Likovne kolonije junij 2021 

Predstavitev otroške knjige s strani knjižničarke in 

podelitev priznaj za Bralno značko Petra Nosa 

(Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika) 

junij 2021 

Piknik s starši, svojci (nastop učencev) junij 2021 

Zaključna razstava izdelkov učencev junij 2021 

Športne igre CUDV junij 2021 

Svetovni dan okolja – delavnice, čiščenje junij 2021 

Aktivna udeležba na festivalu Igraj se z mano (Radlje 

ob Dravi) 

junij 2021 

Razstava Naše igrarije junij 2021 

Palačinka piknik (DCR) junij 2021 

Sobotni planinski pohod s straši (DCR) junij 2021 

Valeta in zaključek šol.leta 2020/21 22.6. 2021 

Evalvacije individualiziranih programov 7.-18.6 2021 

Zadnji prevozi domov 24.6. 2021 

Glasilo Solze in smeh (zbiranje prispevkov in izdaja 

glasila) 

Junij 2021 

Glasilo Vezi (zbiranje prispevkov in izdaja glasila) Junij 2021 

JULIJ in AVGUST  

Kolesarjenje za aktivne kolesarje CUDV Julij 2021 

Topla, taborniški in indijanski tabori Julij,avgust 2021 

Počitnice Julij,avgust 2021 

Maraton Kralja Matjaža 14.8.2020 

SEPTEMBER  

Sestanki za sprejem individualiziranih programov Konec. sept, zače.oktobra 

Dan za gibanje in športni dan  september 2021 

Aktivna udeležba na festivalu Drugačnosti v Slovenj 

Gradcu 

september 2021 

Udeležba na Pikinem festivalu v Velenju 

(DCR+CUDV) 

september 2021 
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Udeležba na festivalu Pravljična vas Leše september 2021 

Šola v naravi na Debelem Rtiču (gib.ovirani) september 2021 

OKTOBER  

Izdelava jesenske dekoracije Oktober 2021 

Jesenski kros Oktober 2021 

Sobotni planinski pohod s straši (DCR) Oktober 2021 

Roditeljski sestanek, srečanje s starši in svojci 2. 10. 2021 

Roditeljski sestanek v DCR 8.10.2021 

Parlament oktober 2021 

  

Konjeniški tabor v Topli 11.-15.10.2021 

Naravoslovni dan (ogled sadovnjaka; DCR) Oktober 2021 

Inkluzivne delavnice v DCR Oktober 2021 

Dan za gibanje  

Svetovni dan hoje 

oktober 2021 

Ogled gasilskega doma in predstavitev gasilstva V tednu požarne varnosti 

Ogled gasilskega doma v Črni (DCR) V tednu požarne varnosti 

Obisk OŠ Prežihovega Voranca (DCR) Oktober 2021 

Pečemo po maminih receptih (DCR) Oktober 2021 

Svet uporabnikov oktober 2021 

Jesenske počitnice 25.10.-29.10.2021 

NOVEMBER  

Slovenski tradicionalni zajtrk november 2021 

Delavnice izdelave izdelkov iz naravnega materiala November 2021 

Svetovni dan pozdrava 21.11.2021 

Obisk pisatelja Primoža Suhodolčana  November 2021 

Pečemo po maminih receptih (DCR) November 2021 

Sodelovanje v projektu »Humanitarček« (inkluzija OŠ 

in DCR) 

November 2021 

Delitev kamenčkov v okviru »Humanitarčka« na 

Ravnah 

November 2021 

Delitev kamenčkov v okviru »Humanitarčka« v Črni November 2021 

Inkluzivna delavnica v DCR November 2021 

DECEMBER  

Druženje z Zimskimi kosci v DCR December 2021 

Prireditev športnik leta December 2021 
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Miklavževanje in božično-novoletne prireditve in 

delavnice 

December 2021 

Inkluzivno srečanje z OŠ Ravne in vrtcem Ajda December 2021 

Inkluzivna ustvarjalna delavnica (DCR) december 2021 

Bazar v CUDV December 2021 

Pečemo po maminih receptih December 2021 

Pečenje parkljev in obisk Miklavža 3.12.2021 

Obisk Božička in Dedka Mraza 22.12.2021 

Obisk Snežne vile v vrtcu Ajda (DCR) December 2021 

Obdaritev: Božiček za en dan 23.12.2021 

Nastop v kraju, na prireditvi S pesmijo in plesom v 

novo leto  

26.12.2021 

Izdaja glasila: Solze in smeh December 2021 

Izdaja glasila: Vezi December 2021 

TEKOM ŠOLSKEGA LETA  

2020/ 2021, 2021/2022 

 

Obisk in druženje: 

- Vrtec in OŠ Črna 

- OŠ Mežica 

- OŠ Prevalje 

- OŠ Juričevega Drejčka 

- OŠ Prežihovega Voranca 

- OŠ Koroški Jeklarji 

- III. OŠ SG 

 

 

 

 

 

 

Vse mesece  

(razen poletnih počitnic) 

Inkluzija (DCR)- sodelovanje z: 

- Vrtcem Ajda 

- OŠ Koroški Jeklarji 

- OŠ Prežihovega Voranca 

- OŠ Juričevega Drejčka 

- III. OŠ SG 

Inkluzija (CUDV) – sodelovanje z: 

- vrtec Črna in Žerjav 

- OŠ Črna 

April 2021 

Lutkovno igrani otroški abonma v ND Mežica (6 

predstav) 

September 2021 - januar 

2022 

Udeležba na tekih Maj in junij 2021 

Zdrava Črna  
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6. PROGRAM DELA  INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH   

V začetku leta 2021 je v program IVO CUDV Črna na Koroškem vključenih 195 uporabnikov. Izvaja se 

program IVO 16 ur in IVO 24 ur.  

 

Tabela: Število uporabnikov v IVO 16 ur in IVO 24 ur:  

 

Program Št. uporabnikov: 31.12.2020 

 

IVO 16 ur 102 

IVO 24 ur 31 

BE Kovač in BE Brunet 24 

Stanovanja 38 

Skupno 195 

 

Program institucionalnega varstva odraslih poteka na različnih lokacijah: v centralni stavbi, v dveh bivalnih 

enotah v Črni, v stanovanjih v Črni, v sobah »nad garažami«, v SS Prevalje in SS Ravne. 

 

Uporabniki so vključeni v delovne enote oz. time: 

- Enoto Pritličje sestavlja 5 skupin – 25 uporabnikov. 

Folklorna skupina  

 

 

 

 

Vse mesece  

(razen poletnih počitnic) 

Pevski zbor Veseljaki 

Lahko branje 

Bralna značka Petra nosa (DCR) 

Pravljične urice (DCR) 

Zeleni program (DCR) 

Širjenje in poglabljanje glasbene terapije (DCR) 

Sodelovanje s starši: 

- Pečemo po maminih receptih (DCR) 

- Zeleni dan s starši (DCR) 

- Pohodi z mamami (DCR) 

Zeleni program in urejanje senzorne grede 

Bralna značka Korošci pa bukve berejo (knjige v 

lahkem branju) 

aktivnosti  s psom v Dnevnem centru Ravne 

Terapije in aktivnosti s pomočjo konja (TAPK) 
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- Enoto I. nadstropje sestavlja 6 skupin - 43 uporabnikov. 

- Enoto Mansarda sestavljajo 3 skupine - 21 uporabnikov. 

- Enoto II. nadstropje sestavlja 7 skupin -  38 uporabnikov. 

- Enoto Brunet-Kovač-Stanovanja sestavlja 5 skupin – 51 uporabnikov. 

- Enoto SS Ravne in SS Prevalje sestavlja 17 uporabnikov. 

 

V letu 2021 bomo pri delu z uporabniki v programu IVO izhajali iz: 

- Letnega delovnega načrta CUDV, 

- Letnih vsebinskih programov DE, 

- Programa domskega varstva (interni program IVO), 

- ciljev Individualnih programov in Osebnih načrtov za uporabnike. 

 

Pri posameznih uporabnikih bomo sledili tudi ciljem habilitacijskih timov za odpravo neprimernih oblik 

vedenja. 

V letu 2021 smo si v programu IVO zastavili cilje, s katerimi bomo usmerjeni k izboljšanju kvalitete življenja 

in bivanja uporabnikov v CUDV Črna na Koroškem. Naše delo bo temeljilo na individualnem pristopu, pri 

čemer bomo izhajali iz potreb, sposobnosti in želja uporabnikov. Sledili bomo usmeritvam, kot sta 

zagovorništvo in samozagovorništvo ter možnost izbire. Usmerjeni bomo k zagotavljanju dostojanstva, 

spoštovanja in sprejemanja uporabnikov. Prizadevali si bomo za opolnomočenje uporabnikov ter tudi za čim 

večjo normalizacijo njihovega življenja, kar je tudi temeljni cilj projekta deinstitucionalizacija, ki bo v letu 

2021 v CUDV Črna na Koroškem v polnem teku. 

Pri delu z odraslimi uporabniki bomo ohranjali že obstoječa znanja, spretnosti in sposobnosti uporabnikov. Pri 

tem bomo izhajali iz metod podpore in motivacije za delo z uporabniki, ki temeljijo na predpostavki, da 

uporabniki, kar zmorejo, naredijo sami. S tem pripomoremo k ohranjanju njihove samostojnosti, zagotavlja pa 

se tudi njihovo dostojanstvo. Poudarek pri ohranjanju že obstoječih znanj, spretnosti in sposobnosti bo 

predvsem na področju skrbi uporabnika za samega sebe (osebna higiena, oblačenje, obuvanje, hranjenje), 

ohranjanja gibalnih sposobnosti ter vzdrževanja higiene bivalnih prostorov. Ob tem bomo vsem uporabnikom, 

ki pri teh opravilih potrebujejo pomoč, le-to tudi zagotavljali v skladu z njihovimi potrebami in sposobnostmi, 

tako s strani zaposlenih, kot tudi z ustreznim prilagajanjem bivalnih prostorov ter z zagotavljanjem ustrezne 

opreme in pripomočkov.  

Tudi v letošnjem letu si bomo prizadevali za zdrav način življenja uporabnikov. V skladu s tem bomo 

uporabnike skozi vzgojni proces usmerjali v usvajanje zdravih življenjskih navad, tako na področju gibanja, 

zdrave prehrane, osebne higiene, kot tudi ozaveščanja uporabnikov glede nevarnosti različnih odvisnosti 

(kajenje, alkohol, informacijska tehnologija...) Prizadevali si bomo, da uporabniki čim več časa preživijo na 

svežem zraku, dnevno bomo hodili na sprehode, se po svojih sposobnostih vključevali v različne športne in 
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rekreativne aktivnosti, tekmovanja ter se v skladu s sposobnostmi in željami uporabnikov športno udejstvovali 

ob dnevih za gibanje. 

V okviru zdrave prehrane bomo z uporabniki izvajali pogovorne delavnice na to temo, učili se bomo priprave 

zdravih obrokov, se navajali na hranjenje s primernim tempom in zaužitje primernih količin hrane, se trudili 

vzdrževati primerno telesno težo, po potrebi v sodelovanju z zdravstveno službo uvajali diete in spoznavali 

pomen le-teh. Posebno skrb bomo v vzgojnem procesu namenjali tudi ohranjanju kulture hranjenja. 

Na področju posebnih oblik varstva si bomo z različnimi aktivnostmi, kot so branje, pisanje, računanje, 

poznavanje na uro, orientacija v prostoru… prizadevali za ohranjanje kognitivnih znanj in sposobnosti 

uporabnikov. 

Temeljna smernica, s katero želimo izboljšati kvaliteto življenja uporabnikov, je tudi razvijanje ustreznih 

socialnih odnosov. Uporabnike bomo učili medsebojne strpnosti, sprejemanja, spoštovanja, solidarnosti in 

medsebojne pomoči. Usmerjeni bomo v reševanje osebnih in socialnih stisk uporabnikov ter v korekcijo in 

terapijo motenj. S tem namenom bomo sproti sledili psihofizičnemu stanju uporabnikov ter z ustreznimi 

pristopi, metodami, multidisciplinarnimi obravnavami poskušali sproti odpravljati stiske ter odklonska oz. 

neprilagojena vedenja uporabnikov. Vzgojno oz. vedenjsko problematiko bomo poskušali zmanjševati tudi s 

pogovornimi delavnicami na temo medsebojnih odnosov, pravil lepega vedenja, ustrezne medsebojne 

komunikacije, sprejemanja drugačnosti, strpnosti… Organizirali bomo izobraževanja za zaposlene in 

uporabnike na to temo, sodelovali pa bomo tudi z drugimi strokovnimi službami, ki bi nam pri odpravljanju 

oz. zmanjševanju te problematike lahko bile v pomoč (psiholog, zdravstvena služba…). Po potrebi bomo za 

uporabnika s specifičnimi vedenjskimi težavami oz. osebnimi stiskami izvedli habilitacijski tim. 

Ker živi kar nekaj naših odraslih uporabnikov v partnerskih zvezah, bomo poskušali uporabnike poučiti o tem, 

kaj je kvaliteten partnerski odnos in kako tak odnos vzdrževati in ohraniti. Prizadevali si bomo tudi, da bi 

uporabnike v partnerskem odnosu čim bolj opolnomočili za samostojno življenje v stanovanjih in bivalnih 

skupnostih. 

Usmerjeni bomo v povečevanje zadovoljstva in izboljševanje samopodobe uporabnikov ter zavedanje lastne 

vrednosti. Pri tem bomo izhajali iz načel zagovorništva, samozagovorništva in možnosti izbire uporabnikov. 

Izvajali bomo učne delavnice na temo učenja prepoznavanja in izražanja lastnih čustev, potreb, želja in stisk 

ter sprejemanja odgovornosti za svoja ravnanja. Na to temo bomo z uporabniki enote II. nadstropja izvedli tudi 

projektno delo. 

V skladu s potrebami in željami uporabnikov ter njihovih svojcev bomo v okviru danih možnosti prilagajali 

tudi storitve in programe institucionalnega varstva odraslih. 

Skozi vse leto bomo omogočali vključevanje uporabnikov v različne prostočasne aktivnosti znotraj Centra. 

Uporabniki se bodo lahko vključevali v različne interesne aktivnosti, kot so pevski zbor, folklora, planinski 
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krožek, kamišibaj, cvetličniki… S svojimi prispevki, ki jih bodo v okviru teh dejavnosti pripravili, se bodo 

lahko predstavili na različnih prireditvah ter plesnih in pevskih nastopih, natečajih in razstavah tako znotraj 

CUDV kot tudi v širšem okolju. Z uporabniki bomo skozi vse leto praznovali rojstne dni in različne obletnice, 

ob praznikih in drugih priložnostih bomo izvajali različne delavnice (pogovorne, ustvarjalne…). Tudi letos 

bomo uporabnikom v okviru možnosti zaradi trenutnih razmer (COVID-19) omogočili različna letovanja na 

morju, v Moravcih, na Pacugu, bivanje v Topli, čez poletje pa se bodo lahko udeleževali taborov v Topli 

(indijanski, planinski, taborniški…). Izvedli bomo tudi letne izlete po enotah. 

V okviru možnosti bomo tudi v letu 2021 razvijali in vzpodbujali socialno vključevanje uporabnikov v ožje 

oz. širše družbeno okolje. Uporabniki se bodo še naprej vključevali v skupine za samopomoč, udeleževali se 

bodo različnih kulturnih in športnih prireditev, športnih tekmovanj (MATP, Maraton Kralja Matjaža, 

Ljubljanski maraton), delovnih akcij, abonmajev, obiskali bodo čebelarje in si ogledali čebelnjak v kraju, 

vključevali se bodo v aktivnosti PGD Črna, po skupinah izvajali nakupovalne izlete (v Celje, SG, Ravne), v 

okviru bralne značke »Korošci pa bukve beremo« bodo sodelovali s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca 

Sušnika Ravne na Koroškem, se udeleževali aktivnosti, ki jih organizira zveza Sožitje, obiskovali sv. mašo v 

kraju… Uporabniki, ki bodo to želeli, bodo v mesecu maju v cerkvi Sv. Ožbolta v Črni lahko prejeli tudi 

zakrament svete birme.  

V letošnjem letu je naš namen nadaljevati tudi z izvajanjem prostovoljske dejavnosti med uporabniki. 

Prostovoljsko delo bodo opravljali v obliki pomoči v čajni kuhinji, kot pomoč pri delu v enoti Pritličje 

(prinašanje perila iz pralnice, zlaganje opranega perila, pomoč pri sprehodih nepokretnih uporabnikov na 

invalidskih vozičkih), pomagali pa bodo tudi krajanom pri različnih opravilih na domu oz. na kmetijah. 

Skozi vse leto bomo skrbeli za urejene bivalne prostore ter okolico CUDV na vseh lokacijah. Uporabnike bomo 

učili odgovornosti do materialnih dobrin in skupne lastnine, skrbeli bomo za čistočo in urejenost bivalnih 

prostorov, enot, stanovanj, bivalnih enot ter CUDV kot celote. V bivalnih enotah in stanovanjskih skupinah 

bomo izvedli spomladansko in jesensko generalno čiščenje, vključevali se bomo v čistilne akcije, skrbeli za 

vzgojo sadik, balkonskega in zunanjega cvetja, skozi vse leto urejali cvetne grede, visoke grede z zelišči, 

vrtove, senzorno-zeliščni vrt, zelenice. Naš cilj je spoznati in pri delu na vrtu upoštevati tudi setveni koledar. 

Uporabniki bodo lahko aktivno sodelovali ter izražali svoja mnenja, stališča in pobude tudi na Parlamentu in 

Svetu uporabnikov, ki se bosta sestala dvakrat letno.  

Na področju vodenja bomo na začetku leta, v mesecu januarju, za vse uporabnike IVO v skladu z njihovimi 

sposobnostmi, potrebami in željami zastavili nove cilje individualnih programov. Le-ti bodo predstavljali 

temeljno smernico pri našem delu z uporabniki skozi vse leto. Izhajali bomo iz načel individualizacije in 

diferenciacije in v skladu s tem prilagajali tudi pristope, metode in vsebine dela posamezniku. V vmesnem 

obdobju (junij) in ob koncu leta (december) bomo izvedli tudi evalvacije individualnih programov.  
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Dvakrat letno (v mesecu juniju in decembru) bomo izdali glasili Solze in smeh ter Vezi, s prispevki 

uporabnikov in zaposlenih. 

Z namenom poglabljanja občutka medsebojne povezanosti in pripadnosti bomo izvajali različna druženja 

uporabnikov med posameznimi timi in enotami (ob upoštevanju razmer v zvezi s COVID-19). Vključevali se 

bomo tudi v aktivnosti Centra kot celote (sodelovanje na kulturnih, športnih prireditvah, proslavah in drugih 

dejavnostih).  

Zavzemali se bomo za ohranjanje in vzpodbujanje dobre komunikacije med zaposlenimi. V skladu s tem si 

bomo prizadevali za ažuren, korekten, dosleden prenos informacij, potrebnih za nemoten in kvaliteten potek 

delovnega procesa, na vseh relacijah (znotraj skupine, tima, enote, med različnimi službami…). Usmerjeni 

bomo k ohranjanju in vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov med zaposlenimi, ki bodo temeljili na 

medsebojnem spoštovanju, sprejemanju, medsebojni pomoči in podpori ter v skladu s tem za vzpostavljanje 

čustveno zadovoljujočega delovnega okolja. Redno bomo izvajali timske sestanke in sproti reševali nastalo 

problematiko. 

Tekom celega leta bomo izvajali različna izobraževanja za zaposlene in uporabnike.  

Še naprej bomo sodelovali z drugimi enotami, službami znotraj Centra in z zunanjimi institucijami.  

Eden naših temeljnih ciljev še naprej ostaja ohranjanje in vzpostavljanje stikov s starši, sorodniki in svojci 

uporabnikov. 

V okviru CUDV Črna na Koroškem bomo v letošnjem letu nadaljevali tudi s projektom deinstitucionalizacije, 

katerega glavni cilj je, s preselitvijo uporabnikov iz centralne stavbe CUDV v stanovanjske skupine ter z 

njihovo vključitvijo v življenje v skupnosti, izboljšati bivanjske pogoje uporabnikov ter doseči večjo 

normalizacijo in kvaliteto njihovega življenja. 

V okviru programa institucionalnega varstva odraslih smo si v zvezi s tem projektom v letošnjem letu zastavili 

številne cilje. 

Kot prvo je naš cilj opolnomočiti tako zaposlene kot tudi uporabnike na tem področju. S tem namenom se 

bomo tako zaposleni kot tudi uporabniki skozi vse leto vključevali v najrazličnejša izobraževanja, ki bodo 

potekala v obliki predavanj, seminarjev, učnih delavnic… na temo deinstitucionalizacije. 

Na ta način bomo tako zaposleni kot tudi uporabniki pridobivali in krepili znanja ter veščine na področjih, ki 

jih potrebujemo za razvoj zavoda in prehod v skupnostne oblike bivanja. 

Usmerjeni bomo tudi v sprotno seznanjanje zaposlenih, uporabnikov in svojcev uporabnikov s samim potekom 

projekta deinstitucionalizacije in z doseganjem zastavljenih ciljev v okviru le-tega (kratkoročnih, srednjeročnih 

in dolgoročnih). 
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Prizadevali si bomo, da se bomo tako zaposleni, kot tudi uporabniki aktivno vključevali v izvajanje projekta. 

Uporabniki in zaposleni, ki bodo vključeni v določeno delovno skupino oz. tim, bodo svoje večinsko delo v 

zvezi s projektom opravljali v okviru te skupine oz. tima, vsi pa bomo na svojem področju dodali svoj prispevek 

k doseganju ciljev projekta deinstitucionalizacije. 

Eden temeljnih ciljev, ki smo si ga v programu institucionalnega varstva odraslih zastavili v okviru projekta 

deinstitucionalizacije, je tudi opolnomočenje uporabnikov za preselitev v stanovanjske skupine za 4-6 

uporabnikov in prehod v življenje v skupnosti. V skladu s tem bomo z uporabniki izvajali aktivnosti 

vseživljenjskega učenja, pri čemer jih bomo opolnomočili z znanjem in veščinami, ki jih bodo potrebovali za 

kvalitetno življenje v skupnosti. Področja, ki jih bomo uporabnikom poskušali približati skozi različne 

aktivnosti (pogovorne delavnice, lahko branje na to temo, iskustveno učenje skozi različne življenjske situacije 

in aktivnosti), so: razvijanje in vzdrževanje kvalitetnih medsebojnih odnosov, partnerstvo, skrb za zdravje, 

prva pomoč, ekološka osveščenost, varnost v prometu, poznavanje lokalnega okolja – pomen stavb in storitev 

v kraju (banka, pošta, trgovina, knjižnica…), upravljanje z denarjem, učenje gospodinjskih opravil… 

Vzporedno z delom z uporabniki bo potekalo tudi sodelovanje s svojci uporabnikov, ki jih bomo prav tako 

opolnomočili z informacijami, ki bodo zanje relevantne glede preselitve in vključitve posameznega 

uporabnika-svojca v skupnost. 

Za vse uporabnike, ki se bodo preselili, bomo izdelali  Osebni načrt z Oceno tveganja, v katerem bodo 

uporabniki lahko izrazili svoje želje in cilje v zvezi s preselitvijo v bivalne enote in z življenjem v skupnosti. 

V skladu s tem bomo predhodno usposobili določeno skupino zaposlenih, ki bodo prevzeli vlogo osebnih 

načrtovalcev. Oblikovali bomo formo Osebnega načrta, ki bo vključevala tudi elemente in cilje zdaj 

obstoječega dokumenta Individualnega programa ter tako združili oba dokumenta v en dokument. 

V skladu z akcijskim načrtom projekta deinstitucionalizacije bomo aktivno sodelovali tudi v    aktivnostih v 

zvezi s teritorializacijo Centra (reorganizacija in oblikovanje posameznih enot znotraj centralne stavbe 

CUDV), ki je prav tako eden izmed temeljnih ciljev, zastavljenih v projektu deinstitucionalizacije.  

 
Zastavljeni cilji v letu 2021 

 

Aktivnosti v zvezi z zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden 

termin izvedbe 

zastavljenih  

ciljev 

VARSTVO   

Navajanje uporabnikov na 

zdrav način življenja 

 

 

- Usvajanje zdravih življenjskih navad 

(gibanje, zdrava prehrana, osebna 

higiena, nevarnost odvisnosti…). 

 

Tekom celega 

leta. 
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 - Pogovori, lahko branje na temo 

zdravega načina življenja. 

- Vključevanje v različne gibalne 

aktivnosti. 

- Učenje priprave  zdravih obrokov, 

uživanje primerne količine hrane, 

redno spremljanje telesne teže 

uporabnikov, uvedba ustreznih diet; 

Ohranjanje pridobljenih 

sposobnosti, znanj in 

samostojnosti uporabnikov na 

področju osebne higiene in 

higiene bivalnih prostorov. 

 

- Pogovori na temo pomena in načina 

izvajanja osebne higiene, branje knjig 

in drugega gradiva na to temo v 

lahkem branju, nudenje ustrezne 

pomoči oz. podpore uporabnikom pri 

izvajanju osebne higiene in higiene 

prostorov,.. 

 

Tekom celega 

leta. 

Ohranjanje gibalnih 

sposobnosti uporabnikov in 

vzdrževanje telesne kondicije 

uporabnikov. 

 

 

- Izvajanje sprehodov, aktivnosti v 

bazenu, v telovadnici, v fitnesu, 

športni dnevi, dan za gibanje, treningi 

uporabnikov v različnih športnih 

panogah, udeležba na športnih 

tekmovanjih… 

- Prilagajanje gibalnih aktivnosti 

sposobnostim posameznika. 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

Zagotavljanje pomoči 

uporabnikom, ki se ne zmorejo 

sami gibati oz. orientirati v 

okolici.  

 

 

- zagotavljanje potrebne pomoči 

uporabnikom pri vstajanju, 

premikanju, hoji, gibanju in orientaciji 

v prostoru s strani zaposlenih ter 

uporabnikov prostovoljcev.  

- Prilagajanje prostorov, zagotavljanje 

ustrezne opreme in pripomočkov 

(hojice, držala, ležišča, vozički…). 

 

Tekom celega 

leta. 

Ohranjanje kulture hranjena. - Med obroki se navajati in ohranjati 

primeren način hranjenja, jesti s 

primernim tempom, navajati se na 

uživanje primernih količin hrane. 

- Uporabnikom, ki to potrebujejo, nuditi 

ustrezno pomoč pri hranjenju. 

- Pogovori na to temo. 

Tekom celega 

leta. 
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POSEBNE OBLIKE 

VARSTVA 

  

Ohranjanje in razvijanje 

samostojnosti uporabnikov. 

- Vztrajanje na metodah podpore in 

motivacije za delo »z uporabnikom«, 

izogibati se delu »namesto 

uporabnika« v največji možni meri. 

- Pri delu z uporabniki izhajati iz 

predpostavke »Pomagaj mi, da 

naredim sam.« 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

Ohranjanje in utrjevanje že 

usvojenih znanj. 

- Branje, pisanje, računanje, poznavanje 

na uro, orientacija v prostoru, 

prazniki… 

 

Razvijanje ustreznih socialnih 

odnosov na relaciji uporabnik-

uporabnik, uporabnik-vzgojitelj 

(zmanjševanje in reševanje 

vzgojne problematike). 

 

 

 

- Pogovori z uporabniki o medsebojnih 

odnosih, o pravilih lepega vedenja, 

ustreznem načinu obnašanja, ustrezni 

medsebojni komunikaciji. 

- Učenje sprejemanja in dopuščanja 

drugačnosti. 

- Strokovno izobraževanje delavcev na 

tem področju, uporaba ustreznih 

vzgojnih metod, pristopov, 

sodelovanje z različnimi službami 

(psiholog)… 

- Predavanja za uporabnike na to temo. 

- Habilitacijski timi. 

 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta.  

Pomoč pri vzpostavljanju in  

ohranjanju ustreznih 

partnerskih odnosov med 

uporabniki. 

- Pogovori z uporabniki glede 

partnerskih odnosov, sklepanje 

ustreznih dogovorov glede pravil, ki 

veljajo v partnerskem odnosu, lahko 

branje na to temo… 

- Priprava uporabnikov na čim bolj 

samostojno partnersko življenje v 

stanovanjih. 

 

 

Tekom celega 

leta. 

Učenje izražanja lastnih čustev, 

potreb želja, stisk uporabnikov 

in sprejemanje odgovornosti za 

svoja ravnanja. 

- Pogovorne delavnice, popoldanski 

krog, lahko branje na to temo. 

Tekom celega 

leta, projektno 

delo  
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Večanje samopodobe, 

zadovoljstva uporabnikov. 

- Učiti se strpnosti, solidarnosti, 

medsebojnega spoštovanja, pomoči. 

- Pogovorne delavnice, popoldanski 

krog. 

 

Tekom celega 

leta. 

Reševanje osebnih in socialnih 

stisk uporabnikov, korekcija in 

terapija motenj. 

- Sledenje psihofizičnemu stanju 

uporabnikov. 

- Uporaba različnih metod, pristopov, 

multidisciplinarnih obravnav in 

sprostitvenih tehnik za odpravo stisk 

uporabnikov ter odklonskih oz. 

neprilagojenih oblik vedenja. 

 

Tekom celega 

leta. 

Prilagajanje storitev in 

programov IVO uporabnikom, 

njihovim potrebam, 

sposobnostim in željam 

(individualizacija, 

diferenciacija). 

- Zagotavljanje pravice do izbire, 

zagovorništva in samozagovorništva. 

- Delavnice za učenje izražanja lastnih 

stališč, potreb, želja uporabnikov. 

- Učenje uporabnikov glede 

sprejemanja odgovornosti za sprejete 

odločitve. 

 

Tekom celega 

leta. 

Vključevanje uporabnikov v 

različne prostočasne aktivnosti. 

- Vključevanje uporabnikov v pevski 

zbor, folkloro, planinski krožek, 

kamišibaj…, nastopi uporabnikov na 

prireditvah, pevskih in plesnih 

revijah… 

- Razvijanje hobijev. 

- Praznovanja rojstnih dni uporabnikov 

in različnih obletnic. 

- Izvedba različnih delavnic in 

aktivnosti ob praznikih in drugih 

priložnostih (ustvarjalne, pogovorne 

delavnice, peka peciva, glasbene 

delavnice, tombola, kviz, ples…) . 

- Izvedb letovanj: na morju, v 

Moravcih, na Pacugu, teden v Topli. 

- Vključevanje v tabore: v Topli, 

taborniški, indijanski tabori. 

- Izvedba letnega izleta po enotah. 

 

Tekom celega 

leta. 
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Razvijanje in vzpodbujanje 

socialnega vključevanja 

uporabnikov v ožje ali širše 

družbeno okolje. 

- Vključevanje v skupine za 

samopomoč, udeleževanje na različnih 

športnih tekmovanjih (SOS, MATP, 

Maraton Kralja Matjaža, Ljubljanski 

maraton), na delovnih akcijah, 

abonmajih, kegljanje, turnir v 

kegljanju, udeleževanje na različnih 

tekih v kraju, obiskovanje sv. maše, 

obisk kulturnih in športnih prireditev, 

obisk čebelarjev in ogled čebelnjaka, 

vključevanje v aktivnosti PGD Črna, 

izvajanje nakupovalnih izletov dvakrat 

letno po skupinah (v Celje, SG, 

Ravne), sodelovanje s Koroško 

osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika 

Ravne na Koroškem v okviru bralne 

značke v lahkem branju »Korošci pa 

bukve beremo«, sodelovanje z zvezo 

Sožitje, ohranjanje stikov in pomoč 

sosedom, krajanom (pri domačih 

opravilih, na kmetijah…). 

- Učenje pravilne uporabe socialnih 

omrežij ter seznanjanje uporabnikov z 

varno uporabo le-teh. 

 

Tekom celega 

leta. 

Učenje orientiranosti v kraju in 

varnosti v prometu. (SSP in 

SSR) 

- Spoznavanje in preizkušanje novih 

poti za sprehode, pohode. 

- Spoznavanje namena in imenovanje 

zgradb v kraju (trgovine, banka, pošta, 

lokali, knjižnica…) 

- Opozarjanje na nevarnosti v prometu, 

učenje pravilnega prečkanja ceste, 

uporabe odsevnikov v mraku, temi… 

 

Tekom celega 

leta. 

Učenje ekološke osveščenosti 

uporabnikov. 

- Iskustveno, pri vsakodnevnih 

opravilih (varčevanje z el. energijo, 

vodo, kurjavo…).  

- Pogovorne delavnice. 

- Spremljanje dogajanja v okolici, po 

svetu. 

 

Tekom celega 

leta. 
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- Ločevanje odpadkov. 

- Skrb za čisto okolje. 

Izvajanje prostovoljstva med 

uporabniki. 

- Pomoč v čajni kuhinji, pri delu v 

pralnici, pomoč pri delu v enoti 

Pritličje (prinašanje perila iz pralnice, 

zlaganje perila, pomoč pri sprehodih 

nepokretnih uporabnikov na 

invalidskih vozičkih…), pomoč 

krajanom pri opravilih na domu. 

 

Tekom celega 

leta 

Skrb za urejene bivalne 

prostore ter okolico CUDV na 

vseh lokacijah. 

- Učenje odgovornosti do materialnih 

dobrin, skupne lastnine. 

- Skrb za čistočo in urejenost bivalnih 

prostorov, enot, stanovanj, bivalnih 

enot ter CUDV kot celote. 

- Spomladansko in jesensko generalno 

čiščenje (B-K-S). 

- Izvajanje čistilnih akcij, skrb za 

vzgojo sadik, balkonskega in 

zunanjega cvetja, urejanje cvetnih 

gred, visokih gred z zelišči, vrtov, 

senzorno zeliščnega vrta, zelenic. 

- Spoznavanje in upoštevanje setvenega 

koledarja. 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 

Izvedba Parlamenta 

uporabnikov in Sveta 

uporabnikov dvakrat letno. 

- Aktivno sodelovanje uporabnikov v 

Parlametnu uporabnikov in na Svetu 

uporabnikov. 

 

Dvakrat letno 

sestanek 

Parlamenta 

uporabnikov in 

dvakrat letno 

sestanek Sveta 

uporabnikov. 

VODENJE   

Oblikovanje, izvajanje in 

spremljanje Individualnih 

programov in osebnih načrtov 

 

- Zastavljanje novih ciljev individualnih 

programov v skladu s sposobnostmi, 

željami in potrebami uporabnikov ob 

pričetku leta, sledenje zastavljenim 

 

Kontinuirano 

tekom celega 

leta. 
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ciljem skozi celo leto, prilagajanje 

vsebin, metod in oblik dela 

posameznikom, evalvacija 

individualnih programov v vmesnem 

obdobju in ob koncu leta. Povezovanje 

individualnih programov z osebnimi 

načrti. 

Nadaljevanje z izdelavo ocen 

tveganja za uporabnike. 

- Nadgradnja forme že obstoječih ocen 

tveganja za uporabnike in izdelava 

ocen tveganja za uporabnike. 

Tekom celega 

leta. 

Izid glasil Solze in smeh ter 

Vezi. 

- Priprava in zbiranje prispevkov, 

urejanje in izdaja glasil. 

Dvakrat letno: 

junij in 

december 

Povezovanje in sodelovanje 

med posameznimi timi in 

enotami. 

-  Druženje, vključevanje v skupne 

dejavnosti in aktivnosti. 

Tekom celega 

leta. 

Vključevanje v aktivnosti 

CUDV kot celote. 

- Sodelovati na kulturnih, športnih 

prireditvah, proslavah in drugih 

dejavnostih. 

Tekom celega 

leta. 

Ohranjanje in vzpodbujanje 

dobre komunikacije, prenosa 

informacij in odnosov med 

delavci. 

- Ažurno, dosledno, korektno 

prenašanje informacij na vseh 

relacijah (znotraj skupine, tima, enote, 

med različnimi službami…). 

- Prizadevanje za ustvarjanje čustveno 

zadovoljujočega delovnega okolja in 

dobrih medsebojnih odnosov 

(medsebojna pomoč, podpora, 

spoštovanje…). 

- Timski sestanki, sprotno reševanje 

nastale problematike. 

Tekom celega 

leta. 

Sodelovanje z drugimi 

službami in strokovnimi delavci 

znotraj Centra. 

- Sestanki, aktivi, habilitacijski timi, 

strokovna skupina, sodelovanje na 

dnevni ravni… 

- Ažurno, dosledno in korektno 

prenašanje informacij med različnimi 

službami. 

 

Tekom celega 

leta. 

Sodelovanje z zunanjimi 

institucijami. 

- Sodelovanje z drugimi 

socianovarstvenimi zavodi, centri za 
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socialno delo, društvi, kulturnimi 

centri, medgeneracijskimi centri, 

športnimi društvi, SOS… 

Po potrebi tekom 

celega leta. 

Ohranjanje stikov s starši, 

sorodniki in svojci. 

- Pisanje pisem, voščilnic, telefonski 

pogovori, odhodi domov, srečanja s 

svojci, obiski svojcev v Centru, obisk 

grobov svojcev… 

- Seznanjanje staršev oz. svojcev s 

posebnostmi uporabnika, o delu z 

uporabnikom, o delu CUDV kot celote 

in izvajanju posamezne storitve, v 

katero je uporabnik vključen. 

 

Tekom celega 

leta. 

Izvajanje izobraževanj za 

delavce in uporabnike. 

- Različna predavanja, seminarji, 

delavnice, študijske skupine za 

delavce in uporabnike. 

- Uvajanje novih delavcev 

(usposabljanje, usmerjanje, pomoč, 

svetovanje, koordinacija, nadzor…) 

 

Tekom celega 

leta. 

PROJEKT DEINSTITUCIONALIZACIJE 

Izobraževanje zaposlenih in 

uporabnikov na temo 

deinstitucionalizacije. 

- Vključevanje uporabnikov in 

zaposlenih v različna izobraževanja, 

predavanja, učne delavnice na to temo. 

- Krepitev znanj in veščin na področjih, 

ki jih potrebujemo za preobrazbo 

zavoda in prehod v skupnostne oblike 

bivanja. 

 

Skladno z 

akcijskim 

načrtom projekta 

deinstitucionali-

zacije. 

Sprotno informiranje 

uporabnikov, zaposlenih in 

svojcev uporabnikov o poteku 

projekta deinstitucionalizacije. 

- Sprotno informiranje  zaposlenih, 

uporabnikov in njihovih svojcev glede 

doseganja posameznih ciljev, 

zastavljenih v okviru projekta. 

 

Tekom celega 

leta. 

Vključitev posameznih 

uporabnikov in zaposlenih v 

projektne skupine in aktivno 

delo na projektu. 

- Delo zaposlenih in uporabnikov v 

okviru projektnih /delovnih skupin in 

timov. 

- Aktiven prispevek posameznika k 

doseganju ciljev projekta. 

Tekom celega 

leta. 
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Opolnomočenje uporabnikov 

za prehod v življenje v 

skupnosti ter preselitev v 

bivalne enote. 

- Izvajanje aktivnosti vseživljenjskega 

učenja in opolnomočenje uporabnikov 

z veščinami za samostojnejše 

življenje, ki jih bodo potrebovali ob 

preselitvi in vključitvi v življenje v 

skupnosti: razvijanje in vzdrževanje 

pozitivnih medčloveških odnosov, 

vrstniške podpore, 

vzpostavljanje/vzdrževanje stikov s 

svojci/domačimi, učenje spretnosti za 

samostojno življenje: skrb za zdravje, 

ekološka osveščenost, varnost v 

prometu, poznavanje lokalnega okolja, 

upravljanje z denarjem, usvajanje 

gospodinjskih opravil… 

 

Tekom celega 

leta. 

Sodelovanje s svojci 

uporabnikov. 

- Seznanitev svojcev uporabnikov z 

željami uporabnikov v zvezi s 

preselitvijo v stanovanjske skupine 

- Pogovori s svojci, iskanje skupnih 

rešitev in možnosti v zvezi z 

deinstitucionalizacijo. 

 

Druga polovica 

leta. 

Izdelava Osebnih načrtov z 

Ocenami tveganja za 

posamezne uporabnike. 

- Prenos znanja glede osebnega 

načrtovanja na zaposlene, ki se bodo 

usposobili za osebne načrtovalce. 

- Oblikovanje forme Osebnega načrta, 

ki bo zajel tudi elemente in cilje 

individualnega programa (združitev 

obeh dokumentov v 1 dokument). 

- Izdelava Osebnih načrtov z Ocenami 

tveganja za uporabnike IVO, ki se 

bodo preselili v bivalne enote v okviru 

projekta deinstitucionalizacije. 

V skladu s 

časovnico 

akcijskega 

načrta 

deinstitucionali-

zacije. 

Sodelovanje z lokalnimi 

skupnostmi, kamor bodo 

potekale preselitve v okviru 

projekta deinstitucionalizacije. 

- Različna izobraževanja (predavanja, 

seminarji, posveti,  učne delavnice…) 

in drugi načini predstavitve (filmi, 

zgibanke, druga literatura…) CUDV 

Črna na Kor., naših uporabnikov in 
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deinstitucionalizacije lokalnim 

skupnostim; 

- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi 

in vključevanje uporabnikov ter 

CUDV Črna na Koroškem kot celote v 

različne dogodke znotraj lokalnih 

skupnosti (športni, kulturni, družabni 

dogodki…), kamor bodo potekale 

preselitve. 

Aktivnosti v zvezi s 

teritorializacijo znotraj Centra. 

 

- Reorganizacija in oblikovanje 

posameznih enot znotraj centralne 

stavbe CUDV v skladu z načrtom 

teritorializacije.  

V skladu s 

časovnico 

akcijskega 

načrta 

deinstitucionali-

zacije. 

 

6.1. IZVAJANJE PROSTOČASNIH IN DRUGIH AKTIVNOSTI V ENOTI 

INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ODRASLIH – LETO 2021 

 

Zastavljeni cilji v letu 2021 (po 

mesecih) 

 

Aktivnosti v zvezi z zastavljenimi 

cilji (opisno) 

Predviden termin 

izvedbe aktivnosti 

JANUAR   

Sodelovanje na prireditvi »Snežni 

gradovi kralja Matjaža« (po enotah) 

Izdelava gradov Kralja Matjaža po 

skupinah, enotah (delavnice 

izdelave snežnih gradov, gradov iz 

različnih naravnih materialov, 

uporaba likovnih tehnik…),  

fotografiranje izdelkov, s 

fotografijami sodelovati na natečaju 

za najlepši grad Kralja Matjaža prek 

spleta. 

1.1.-31.1. 

Sestanek uporabnikov po enotah (za 

Parlament in Svet uporabnikov) 

 13.1.-18.1. 

Ogled gradov Kralja Matjaža po 

skupinah, enotah  

Ogled fotografij gradov Kralja 

Matjaža po skupinah, enotah prek 

facebooka. 

31.1. 
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Kreativne delavnice na temo »Zima« 

(I. nadstropje) 

  

Aktivnosti na snegu    

Vsakodnevni krajši in daljši sprehodi 

v okolico Centra in v Črno (ob 

upoštevanju ukrepov COVID-19): 

zimska rekreacija 

  

Pričetek bralne značke »Korošci pa 

bukve beremo« 

Vključitev v bralno značko »Korošci 

pa bukve beremo« v okviru Koroške 

osrednje knjižnice dr. Franca 

Sušnika Ravne na Kor. 

 

FEBRUAR   

Delavnice ob slovenskem kulturnem 

prazniku 

Pogovorne delavnice, branje pesmi  

ogled filma 

prvi teden v 

februarju in 8.2. 

Pogovorne delavnice ob 

Valentinovem,  izdelava dekoracije, 

daril 

Pogovori, nakup ali izdelava daril, 

obdarovanje, krašenje po enotah 

 

drugi teden v 

februarju 

Ples ob Valentinovem (po enotah)   

Izdelava pustnih mask in dekoracije, 

peka krofov 

Izdelovanje pustnih mask, peka 

krofov po skupinah 

 

2. in 3. teden v 

februarju 

Pust: maskiranje in ples po skupinah, 

enotah 

 16. februar 

Dan prostovoljcev – priprava 

uporabnikov prostovoljcev 

 Začetek meseca 

Podelitev nagrad uporabnikom za 

kulturno udejstvovanje – prireditev 

Kukavica 

  

Dan Centra, praznovanje 

uporabnikov jubilantov 

Podelitev priznanj uporabnikom 

jubilantom, pogostitev. 

20.2. 

MAREC   

Izdelava dekoracije, krašenje enot Izdelava spomladanske dekoracije 

po enotah. 

Prva polovica 

meseca 

Svetovni dan gozdov (21.3.) – pohod: 

I. nadstropje- Janže Blatnik 

Pohod v naravo, tematsko 

spoznavanje drevesnih vrst in živali. 

19.3. 

Izdelava voščilnic in daril za mame,  

pogovorne delavnice ob Dnevu žena 

in mater, peka peciva   

Izdelava voščilnic in daril, telefonski 

pogovori, pogovori prek skypa, 

pošiljanje voščilnic po pošti. 

od začetka do 25. 

marca 
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Srečanje s svojci ob dnevu mater    

Delavnice pred cvetno nedeljo za 

izdelavo snopov 

Izdelava snopov, butar. 22.-28.3. 

Sveta maša na cvetno nedeljo  28. 3. 

APRIL   

Prebiranje šal ob dnevu šaljivcev  1.4. 

Delavnice na temo velike noči: 

pogovorne delavnice, barvanje 

pirhov, peka potice, blagoslov jedi, 

velikonočni zajtrk... 

 prvi teden v aprilu 

Obisk maše na cvetno nedeljo, 

blagoslov živil na Veliko noč 

 4.4. 

Svetovni dan knjige Poslušanje - prebiranje knjig po 

lastnem izboru. 

23.4. 

Izlet v NG – VII.DV (obisk svojcev 

in groba pokojnega uporabnika 

Mirana Beltrama) 

 april ali ko bo 

izvedljivo 

Letovanje na Pacugu (VIII. DV)   

Dan odprtih vrat Centra    

Urejanje okolice   

Delavnica izdelave zeliščnega vrta  april-september 

Spomladanske kreativne delavnice, 

izdelava dekoracije 

  

Zaključek bralne značke »Korošci pa 

bukve beremo« 

 konec aprila 

MAJ   

Gozdna šola v Topli – enota Pritličje  1 teden v maju 

Letovanje na Pacugu (VI. DV, VII. 

DV) 

  

Dan za gibanje (10.5) Sprehodi, pohodi… 10.–15.5.  

Sajenje okenskega cvetja  druga polovica 

maja 

Spomladanske aktivnosti v zvezi z 

urejanjem okolice 

Lopatanje, sejanje, sajenje, 

obrezovanje… 

 

Medeni teden – delavnice in ogled 

čebelnjaka 

 17. – 21.5. 

Izvedba vaj »Pozdrav soncu« ob 

svetovnem dnevu sonca (28.5.) 

 28.5. 
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Svetovni dan športa (31.5.) Aktivnosti na prostem za ohranjanje 

gibljivosti in vzdržljivosti. 

Zadnji teden v maju 

(odvisno od 

vremena) 

JUNIJ   

Piknik s starši in svojci    

Svetovni dan okolja (5.6.) Čiščenje okolice Centra, okolice 

stanovanj in bivalnih enot. 

prvi teden v juniju  

 

Zbiranje prispevkov za Solze in smeh 

ter Vezi 

Pisanje prispevkov, risanje… prva polovica junija 

Izid glasil Solze in smeh ter Vezi  sredi junija 

Letni izleti posameznih enot  maj ali junij 

Vadbeni dan MATP  maj ali junij (glede 

na vreme) 

Dan za gibanje Športne aktivnosti po enotah, 

prilagojene sposobnostim 

posameznika. 

prva polovica junija 

Zaključna razstava, ogled   

Letovanje na morju-enota Pritličje   

JULIJ, AVGUST   

Topla, taborniški in indijanski tabori    

Kolesarjenje   

Maraton Kralja Matjaža   

Letovanja  konec avgusta 

SEPTEMBER   

Letovanja   

Izdelava jesenske dekoracije, 

krašenje enote 

  

Gozdna šola v Topli – enota Pritličje   

Dan za gibanje – enota Pritličje  Športne aktivnosti, prilagojene 

sposobnostim uporabnikov. 

 

OKTOBER   

Jesenski kros   

Srečanje s starši in svojci   

Jesenske delavnice iz naravnih 

materialov – enota Pritličje 

 prva polovica 

oktobra 

Dan za gibanje  

Svetovni dan hoje (15.10.) 

Sprehodi, pohodi. 15.10. 

Svetovni dan hrane (16.10.)   Pogovorne delavnice v tednu od  
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11.10. – 15.10. 

Nabiranje  in peka kostanja 

(Zavodnje)  

Izleti s kombijem v Zavodnje, 

nabiranje in peka kostanja 

konec oktobra, 

začetek novembra 

Kostanjev piknik – enota Pritličje   

Pogovor o požarni varnosti, obisk 

gasilskega doma 

Pogovori o nevarnosti požara, ogled 

gasilskega doma. 

v tednu požarne 

varnosti 

Parlament    

Svet uporabnikov   

Sajenje sadike okrasnega drevja: 

posadi in skrbi za drevo (Janže 

Blatnik) 

  

Jesenske tematske prireditve  23.10.-1.11. 

Kviz   

NOVEMBER   

Dan spomina na mrtve – pogovorne 

delavnice, obisk pokopališč 

Pogovori ob spominu na umrle 

uporabnike in delavce Centra, obisk 

pokopališč… 

1.11., prvi teden v 

novembru 

Mednarodni dan prijaznosti (13.11) 

(barvanje kamenčkov in podarjanje) 

Nabiranje in barvanje kamenčkov, 

podarjanje le-teh. 

teden od  

8.11.-13.11. 

Slovenski tradicionalni zajtrk Priprava zajtrka, pogovor 19.11. 

Svetovni dan pozdrava (21.11)  Pogovorne delavnice teden od  

15.11.-21.11. 

Izdelava adventnih venčkov Delavnice izdelave adventnih 

venčkov, pogovor o pomenu le-teh. 

zadnji teden 

DECEMBER   

Različne delavnice v prazničnem 

decembru: peka parkljev, Miklavž; 

priprave na Božič in Novo leto: peka 

peciva, izdelava okraskov, krašenje 

Okraševanje, peka parkljev, 

miklavževanje, pogovorne delavnice 

na temo praznikov, izdelava in 

pošiljanje voščilnic… 

cel mesec 

Izlet – ogled kinopredstave v Celju, 

ogled novoletno okrašenih krajev 

(VI. DV, VII. DV) 

 sredi decembra 

Srečanje s starši in svojci (po enotah)  2. polovica meseca 

Bazar Izdelava izdelkov, bazar.  

Športnik leta   

Zimski pohod z baklami (I. 

nadstropje) 
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Izleti po skupinah: ogled praznično 

okrašenih krajev po dolini 

 

  

TEKOM CELEGA LETA   

-Prijateljska skupina Jesen 

-Folklora  

-Lahko branje 

-Kamišibaj  

-Cvetličkarji 

-Druženje med enotami (čajanke, 

delavnice, glasbene urice, ples,…) 

-Planinski krožek Kavke 

 
Socialno vključevanje  

-Pevski zbor Mlada srca 

-aktivnosti Sožitja in Kluba 

 prijateljev Sožitja 

-obisk maše v Črni  

 

-praznovanja rojstnih dni 

 

 

SSP: 

-Samozagovorniška skupina  

 Cekinčki (vsi)  

 

-Vera in luč (4) 

 

-Gledališki abonma 

-Kegljanje (vsi) 

-Bralna značka »Korošci pa bukve 

 beremo« (vsi) 

 

SSR: 

-Plavanje v bazenu na Ravnah (vsi) 

-Pevski zbor Mlada srca  

 (5 uporabnikov) 

-Vera in luč (3 uporabniki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vključevanje v medgeneracijsko 

društvo Lučka, Obisk v DS Fara, 

obisk stanovalcev DS Fara v SSP. 

-Duhovno udejstvovanje, izlet. 

 

-Kulturno udejstvovanje. 

-Rekreacija. 

-Obiski knjižnice, izbira gradiva, 

  branje 2 proz, 1 poezije, pogovor, 

  zapis v kartonček. 

 

-Rekreacija. 

-Glasbeno in kulturno 

 udejstvovanje. 

-Duhovno udejstvovanje, izlet 

1x mesečno 

vsako sredo 13-14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

vsako sredo 

po programu 

Sožitja 

vsak drugi torek v 

mesecu 

mesečno 

 

 

 

spomladanski in 

jesenski čas 

 

1-krat mesečno, v 

nedeljo, maja 

januar-maj 

vsak ponedeljek 

1-2 krat mesečno, 

od januarja do 12. 

aprila 

 

vsak ponedeljek 

vsako sredo 
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7. PROGRAM DELA V VARSTVENO DELOVNIH CENTRIH  

 

Varstveno delovni center deluje kot organizacijska enota CUDV Črna. Storitev izvajamo na petih lokacijah: 

• DE VDC Črna 

• DE VDC Kovač 

• DE VDC Ravne 

• DE VDC Slovenj Gradec 

• DE VDC Muta 

 

Načrtovanje programov posameznih enot bo potekala ob upoštevanju individualnih potreb, sposobnosti in 

interesov posameznikov. 

Posamezne enote delujejo samostojno, z določeno medsebojno povezavo. V enotah VDC bomo uporabnikom 

zagotavljali storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.   

VARSTVO 

Vsako leto opažamo, da raste število uporabnikov, ki pri vsakodnevni skrbi zase, pri negi in drugih življenjskih 

aktivnostih potrebujejo vedno več pomoči. Zato prilagajamo naše storitve. Vsi zaposleni smo usmerjeni k 

podpori uporabnikom pri skrbi zase, promociji zdravega načina življenja in urejenosti. 

Varstvo bo namenjeno zaščiti in varnosti uporabnikov in bo vključevalo izvajanje dnevnih aktivnosti kot so 

hranjenje, osebna higiena, slačenje, oblačenje, pomoč pri gibanju in hoji. Nudili jim bomo spremljanje, 

podporo in zagotavljanje občutka varnosti, pomoč pri komunikaciji in orientaciji. Zagotavljali jim bomo pestre 

ponudbe vsebin, metod in oblik dela, ki vzpodbujajo njihov socialni in  čustveni razvoj. Poudarek bo na 

utrjevanju čuta za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja, zadovoljevanju potreb po varnosti, 

 

-Gledališki abonma  

- Bralna značka »Korošci pa bukve 

  beremo« (vsi) 

 

B-K-S 

-kegljanje 

-Pevski zbor Mlada srca (7 

 uporabnikov) 

-Aktivnosti v bazenu CUDV 

-Bralna značka »Korošci pa bukve   

 beremo« 

 

. 

-Kulturno udejstvovanje. 

-Obiski knjižnice, izbira gradiva, 

  branje 2 proz, 1 poezije, pogovor, 

  zapis v kartonček. 

 

-Rekreacija. 

-Glasbeno in kulturno  

  udejstvovanje. 

-Rekreacija. 

-Obisk knjižnice, izbira gradiva, 

pogovor o prebranem. 

1-krat mesečno, v 

nedeljo, maja 

januar-maj 

od januarja do 12. 

aprila 

 

 

vsak torek 

vsako sredo  

 

celo leto 

januar-april,  

1-2-krat mesečno 
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sprejetosti, pripadnosti, spoštovanju in samospoštovanju, razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov in 

strpnosti, podpiranju in vzpodbujanju izražanja čustev, skrbi in vzdrževanju osebne higiene, skrbi za zdravje 

in dobrega počutja: navajanje na osebno urejenost, vzgoja za varnost in zdravje, prehrana in uravnavanje 

telesne teže, učenje sprostitvenih tehnik, gibalne aktivnosti, sprehodi, urejanje okolice, skrb za rože, spolna 

vzgoja, razvijanje skrbi za varnost v cestnem prometu.V primeru ponovnega zaprtja delavnic bomo v skladu s 

potrebo in možnostjo upoštevanja ukrepov nudili nujno varstvo v delavnicah in delo na daljavo ter svetovanje 

svojcem. 

VODENJE 

Vodenje bo zajemalo aktivnosti, ki pri uporabnikih obravnavajo pridobljene sposobnosti, ohranjajo in razvijajo 

ustrezne osebne značilnosti ter ustvarjajo uravnoteženo delovanje osebe v okolju. Vsebine vodenja bodo: 

• pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, 

• oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, 

• ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin, veščin 

• vzdrževanje in razvoj socialnih stikov 

• ohranjanje in razvoj samostojnosti  

• vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom in njegovimi svojci oz. skrbniki, 

• organiziranje aktivnosti v prostem času, 

• sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami, društvi in civilnimi pobudami 

• aktivno vključevanje v okolje 

• vključevanje v aktivnosti razvoja lahkega branja 

• svetovalno terapevtsko delo s starši 

• svetovanje in vodenje v okviru zajezitve in preprečitve okužbe s Koronavirusom SARS-CoV-2 

• delo in svetovanje na daljavo v primeru zaprtja delavnice zaradi epidemije 

• podajanje informacij in pojasnil v zvezi s projektom deinstitucionalizacije 

• vključevanje uporabnikov v svetovanje in načrtovanje v okviru projektnega dela in preselitev (projekt 

deinstitucionalizacije) 

 

ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI 

Obsega take oblike dela, ki omogočajo upravičencem ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih 

sposobnosti, prilagajanje postopkov dela, zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, 

nabavo sredstev ter prodajo izdelkov oz. storitev na trgu: 

• zaposlitve po programu 

• razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti 

• zagotavljanje pogojev za varno delo 

• spremljanje delovnega procesa 

• nabava sredstev in pripomočkov za izvajanje programov 

• prodaja izdelkov 

 

Delovni programi v letu 2021 bodo: 
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• lastni program 

• kooperacijski program 

• delo izven delavnic VDC - integrativne zaposlitve 

• storitvena dejavnost 

 

Poleg naštetih osnovnih dejavnosti bodo uporabniki sodelovali tudi v različnih športih. 

Uporabniki se bodo po želji vključevali tudi v različne projekte, planinsko skupino Kavke, folklorno skupino, 

pevski zbor, projekt lahkega branja itd. 

V delo  VDC se bodo s svojim delom vključevali tudi skupinski in individualni habilitatorji. 

Vse planirane dejavnosti in aktivnosti bodo potekale po navodilih in priporočilih NIJZ ob razglašeni epidemiji 

SARS – COV -2 in navodilih direktorice CUDV Črna na Koroškem. 

7.1. TABELA ZA PROGRAM DELA 2021 

 

Zastavljeni cilji v letu 2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

ZAPOSLITEV 

 

LASTNI PROGRAM: 

• izdelava novoletnih in 

priložnostnih voščilnic 

• izdelava izdelkov iz das 

mase, gline, mavca, fimo 

mase in drugih umetnih 

mas za ustvarjanje 

• izdelava izdelkov iz blaga 

(izdelava in polnjenje 

postelj za živali in blazin 

za sedenje), reciklirani 

izdelki 

• učenje in obnavljanje 

znanja – šivanje na šivalni 

stroj 

• ročno vezenje različnih 

sodobnih motivov in 

tehnik 

• izdelava darilnih angelov 

 

 

Dnevno planiranje dela, 

prilagajanje tehnik 

uporabnikom. Izdelava 

pripomočkov za lažje 

izdelovanje izdelkov.  

Izdelava po fazah. 

Osvojiti in nadgraditi 

znanje tkanja na statvah. 

Iskanje preprostih, 

aktualnih motivov, 

polizdelkov, ki jih lahko 

implementiramo v končne 

izdelke ( toaletne torbice, 

torbe, vrečke, košare, 

prevleke…). 

Učenje uporabnikov za 

novo delo. 

 

 

Kontinuirano delo skozi celo 

leto. Promocija in prodaja 

izdelkov uporabnikov VDC. 

 

 

Planiranje za prodajo na sejmih 

( pomladanski in jesensko – 

zimski ) – celo leto. 

 

Pri izdelovanju izdelkov 

lastnega programa se 

prilagajamo zmožnostim 

uporabnikov in potrebam 

naročnikov. 

 

Ob prireditvah v kraju. 
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• izdelava albumov ob 

daljši odsotnosti 

uporabnikov  

• tkanje na statvah  

• barvanje tekstila in 

slikanje na tekstil 

• polstenje volne 

• žganje na les 

• različni izdelki po izbiri 

naročnikov  

(nakit, tekstilni izdelki, izdelki iz 

lesa, laserski izrez, izdelki iz 

lepenke – embalaža...) 
 

Nadgraditi znanje 

polstenja za izdelavo 

tekstilij, manjših dodatkov, 

okrasnih izdelkov. 

Izvedba prodaje izdelkov 

ob različnih priložnostih 

(velikonočna prodaja, 

novoletna prodaja, 

bazar…). 

Prilagajanje dela 

sposobnostim in interesu 

uporabnikov. 

STORITVENA DEJAVNOST: 

 

• zeleni program 

• vezenje logotipov 

• pomoč v posameznih 

službah CUDV Črna 

• dostava in postrežba hrane 

• čiščenje 

• zbiranje starega papirja 

 

 

 

 

Urejanje okolice hiše: 

pometanje, grabljenje 

listja, odstranjevanje snega 

(delo glede na letni čas) 

Košnja trave v okolici. 

Urejanje vrta, okopavanje 

dišavnic. 

Izdelava dvignjenih gredic, 

postavitev lesenih klopi, 

gugalnic. 

Čiščenje, zlaganje, 

kurirska služba… 

 

 

 

 

Zaposlitev se izvaja skozi celo 

leto. 

 

Upoštevanje individualnih 

zmožnosti in vpliva na zdravje 

in psihofizične sposobnosti. 

 

INTEGRATIVNE 

ZAPOSLITVE : 

• pogodbeno delo v tovarni 

Cablex – Mežica (štirje 

uporabniki VDC ). 

• pogodbeno delo pri 

komunalnih delih v 

režijskem obratu Občine 

Črna. 

 

Dnevno spremljanje, 

vodenje uporabnikov na 

integrativnih zaposlitvah, 

komunikacija z mentorji, 

individualni razgovori, 

svetovanje. 

 

 

Skrb za učinkovitost in 

kakovostno izvedbo storitve. 

 

Zaposlitev se izvaja skozi celo 

leto. 
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• Pomoč na občini 

Vuzenica 

• storitvena dela za CUDV ( 

pomoč v posameznih 

službah in IVO enotah). 

• dostava in postrežba 

hrane, ki jo pripravijo v 

naši kuhinji,  krajanom 

Črne.  

• Čiščenje javnih in 

stanovanjskih prostorov 

(Stanovanjsko podjetje, 

čistilni servis EE sistemi, 

Santim) 

• Avtoprevozništvo Kojzek 

KOOPERANTSKO DELO: 

Podjetja: 

• TAB 

• Haplast 

• Vivapen Celje 

• Akers valje Ravne 

• Cablex Mežica 

• ZKŠT 

• Oprema Ravne 

• KO.PUR d.o.o 

• SportMediaFocus 

• Konus Konex 

 

 

Pogovori in sodelovanje z 

obstoječimi poslovnimi 

partnerji.  

Iskanje novih primernih 

del. 

Učenje uporabnikov za 

izvajanje na novo 

pridobljenih del.  

Pregled kakovosti 

opravljenega dela.  

Čiščenje materiala, 

lepljenje stikerjev, 

zlaganje. 

Nizanje, vezanje vrvice, 

sestavljanje škatel, 

pakiranje. 

Izdelava embalažnih 

zabojev, lesenih izdelkov 

 

 

Upoštevanje individualnih 

zmožnosti uporabnika in vpliva 

na zdravje ter psihofizične 

sposobnosti uporabnika. 

 

Skrb za učinkovitost in 

kakovostno izvedbo storitve ter 

prizadevanje za čim višje 

zadovoljstvo poslovnih 

partnerjev. 

Zaposlitev se izvaja skozi celo 

leto. 

 

 

VARSTVO 

Pomoč in svetovanje pri dnevnih 

aktivnostih higiene, 

prehranjevanja: 

 

Dnevno spremljanje in 

vodenje uporabnikov pri 

opravljanju osnovnih 

 

Dnevno spremljanje in vodenje 

uporabnikov. 
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• Pomoč pri opravljanju 

higiene 

• Svetovanje in vodenje pri 

prehranjevanju 

• Pomoč pri premagovanju 

ovir (spremstvo ob 

sprehodih, dejavnostih) 

življenjskih aktivnostih, 

ohranjanje pridobljenih 

veščin, aktivnosti 

vseživljenjskega učenja za 

ohranjanje psihofizičnih 

sposobnosti. 

Spremljanje uporabnikov z 

oteženimi gibalnimi 

sposobnostmi pri 

dejavnostih. 

Skrb za dobro počutje in čim 

višjo kakovost življenja in dela 

uporabnikov. 

VODENJE  

• sodelovanje s starši in 

zakonitimi zastopniki 

(ZZ): izvedba delavnic s 

svojci, razgovori, 

svetovanje, srečanja, 

sestanki 

• organizacija in izvedba 

delavnic VŽU. 

• nadstandardne storitve 

(letovanja, šport in 

rekreacija, planinski 

pohodi, kulturne 

prireditve). 

• Praznovanja (praznovanja 

rojstnih dni, priprave na 

praznike…).  

• Vključevanje v kulturne 

prireditve v okviru centra. 

• Vključevanje v versko 

življenje in aktivnosti v 

okviru centra in kraja. 

• Vključevanje v lokalno 

okolje in sodelovanje z 

društvi in organizacijami 

v kraju in izven kraja. 

• Sproščanje in 

aromaterapija, 

 

Izhajati iz potreb 

uporabnika, staršev in ZZ 

seznanjati s posebnostmi 

pri delu in izvajanju 

posamezne storitve. 

Z delavnicami 

vseživljenjskega učenja 

vnašati življenjske vsebine 

s praktičnimi izvedbami. 

Udeležba pri  dodatnih 

aktivnostih in dejavnostih 

si uporabniki izberejo po 

svojih interesih, izbira 

letovanja, VŽU v 

počitniški bazi Topla, 

športne dejavnosti po 

sposobnostih, udeležba na 

prireditvah 

 

Upoštevanje 

uporabnikovih želja in 

interesov, podpora in 

pomoč pri uresničevanju 

osebnih ciljev, 

opolnomočenje, 

osebnostna rast… 

 

 

Srečanja s starši in ZZ, ki so 

planirana v okviru CUDV (3x 

letno ). Pisno obveščanje o 

dogodkih v CUDV, spletna 

stran, telefonski stiki po potrebi 

in željah uporabnikov. 

Mesečno izvajanje, aktualne 

teme za razvijanje kvalitete 

življenja. 

 

 

 

Izvajanje poteka celo leto. 
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vključevanje barvne 

terapije… 

• Individualni in skupinski 

pogovori o stiskah in 

življenjskih vprašanjih. 

• Sodelovanje pri razvijanju 

lahkega branja. 

• Zvočne terapije. 

• Urejanje delovnega 

okolja. 

• Skrb za telesno aktivnost 

na delovnem mestu. 

• Vključevanje v športne 

aktivnosti v okviru centra. 

• Dramsko ustvarjanje. 

Izvajanje preprostih vaj za 

sprostitev in telesno 

aktivnost med delovnim 

procesom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjanje, vadenje ter 

nastopanje 

INDIVIDUALNI PROGRAMI: 

vključevanje uporabnikov v 

individualno načrtovanje za delo 

v delavnicah – procesno 

spreminjanje IP (osebni načrt, 

individualizirano delo) 

 

Uporabnike vključiti v 

načrtovanje (izhajati iz 

posameznika, medletno 

spremljanje in 

dopolnjevanje programa). 

 

Januar, december, po potrebi 

med letom 

Ob evalvacijah IP in 

načrtovanju uporabnike aktivno 

vključiti, tudi med letno 

dopolnjevanje e -programa, 

posameznih vsebin, ciljev. 

Iskanje, razvijanje, izvajanje 

vsebin za večjo kvaliteto dela 

uporabnikov v zaposlitvenih 

programih VDC (zaposlitvene 

skupine, Vosidis – delavnica za 

osebe s težjimi MDR, 

sodelovanje s službami…) 

Aktivnosti za delavnico 

Vosidis (so predstavljene v 

podrobnem programu za 

delavnico Vosidis), 

Vsakemu uporabniku 

omogočiti izvajanje 

zaposlitve v kateri bo 

Se izvaja celo leto. 

 

Višja kakovost življenja in 

dela. 
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ustvarjalen in bo ohranjal 

svoje psihofizične 

sposobnosti. 

 

Dejavnosti v okviru ohranjanja 

znanja: lahko branje, pisanje 

tekstov za glasilo 

Izvajanje skupinskega 

lahkega branja, priprava 

gradiv v lahko berljivi 

obliki. 

Skozi vse leto. 

Promocija in prodaja izdelkov 

uporabnikov VDC 

Prodaja izdelkov v 

trgovini VDC, na različnih 

sejmih na stojnicah, 

posodobitev kataloga 

izdelkov VDC na spletni 

strani. 

Razstavljanje izdelkov na 

razstavah in drugih 

promocijskih dogodkih, 

priložnostih… 

Skozi vse leto 

Varstvo pri delu za uporabnike 

VDC (usposabljanja, 

izobraževanja…) 

 

Varstvo pri delu za 

uporabnike VDC. 

Izvedba prilagojenega 

izobraževanja iz varstva 

pri delu za uporabnike 

zaposlene na integrativnih 

zaposlitvah, zahtevnejših 

kooperantskih delih, 

zahtevnejših delih iz 

lastnega programa, 

storitvah čiščenje skupnih 

prostorov v 

večstanovanjskih hišah in 

poslovnih prostorih in 

storitvah dostave hrane. 

Po dogovoru z zunanjim 

izvajalcem. 

 

Skrb za varnost uporabnikov 

pri delu. 

Vključevanje uporabnikov v 

športne, kulturne in druge 

prireditve v okviru CUDV in 

kraja 

 

Ogled in sodelovanje na 

različnih prireditvah v 

CUDV in kraju skupinsko 

oz. individualno glede na 

Po programu prireditev CUDV 

in programu prireditev v kraju. 

Višja kakovost življenja 

uporabnikov. 
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sposobnosti posameznega 

uporabnika. 

Praksa učencev 3. OŠ SG in  

Družbeno koristno delo 

Uvajanje v delo v 

delavnicah 

Pomoč pri delu v delavnici 

Po dogovoru 

Po dogovoru 

Delo z uporabniki na daljavo v 

času izrednih razmer: 

Informiranje, svetovanje in 

obveščanje na daljavo. Pomoč na 

domu, obiski na domu, sprehodi. 

Zaposlitev pod posebnimi pogoji 

na domu. Nujno varstvo v VDC v 

času izrednih razmer. 

Načrtovanje dela na 

daljavo za vsakega 

uporabnika izhajamo  iz 

vsebine njegovega 

individualiziranega 

programa. 

Ohranjanje stika z 

uporabniki, zagotavljanje 

povezanosti z drugimi, 

spremljanje potreb 

uporabnika in 

informiranje. 

 

V času epidemije in omejenega 

izvajanja storitve. 

DEINSTITUCIONALIZACIJA 

Predstavitev projekta. 

Sodelovanje uporabnikov in 

zaposlenih pri pripravi programov 

in gradiv (lahko branje). 

Sodelovanje uporabnikov in 

zaposlenih v delovnih skupinah in 

programih projekta. 

Delo z uporabniki: priprava 

osebnih načrtov in ocen tveganja, 

priprava uporabnika na vključitev 

v stanovanjsko skupino. 

Normalizacija in vključevanje v 

socialne in lokalne mreže. 

Upoštevanje želja in 

potreb uporabnika. 

Priprava osebnih načrtov 

za uporabnike. 

Iskanje novih zaposlitev v 

lokalnem okolju. 

Oblikovanje dogovorov in 

pogodb o nagrajevanju 

dela uporabnika. 

Kratkoročne rešitve v 

okviru delavnic za 

prilagoditev dela in 

upoštevanje sposobnosti 

uporabnika. 

Izobraževanja v okviru 

aktualne tematike za 

zaposlene in uporabnike. 

Spremljanje procesov. 

Po programu projektne skupine  
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7.2. IZVAJANJE DODATNIH IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI 2021 

 

Mesec Predviden termin 

izvedbe aktivnosti 

Zadolžitev 

JANUAR   

Bralna značka »Korošci pa bukve 

beremo« knjižnica Radlje 

Ponedeljek, petek Krajnc, Urh, Altenbaher 

Bralna značka za odrasle – lahko 

branje 

Pon, tor, sre, pet čez 

celo leto 

M. Zvonar Hohnjec 

Skupina joge smeha VDC Ravne Torek čez celo leto M. Zvonar Hohnjec 

Plesna skupina – Cvetni plesi v krogu Sre, čet, pet čez celo 

leto 

M. Zvonar Hohnjec 

LG »Kralj Matjaž« VDC Ravne Pon, tor, sre čez celo 

leto 

M. Zvonar Hohnjec 

LG »Škrjanček« VDC SG Petek čez celo leto M. Zvonar Hohnjec 

LG »Sonce«  VDC Muta Četrtek čez celo leto M. Zvonar Hohnjec 

Likovni krožek VDC Ravne Pon 1x mes M. Zvonar Hohnjec 

Prostovoljstvo VDC Ravne Sreda čez celo leto M. Zvonar Hohnjec 

Poučevanje instrumentov in petja Pon, tor, sre, čet, pet 

čez celo leto 

M. Zvonar Hohnjec 

Sproščanje Pon, tor, sre, čet, pet 

čez celo leto 

M. Zvonar Hohnjec 

Učenje novih delovnih tehnik Pon, tor, sre, čet, pet 

čez celo leto 

M. Zvonar Hohnjec 

Sodelovanje na likovnem natečaju 

Naravne in druge nesreče 

Januar/februar Mateja Kristavčnik 

Sodelovanje na 14. mednarodnem 

likovnem natečaju »Igraj se z mano« 

 Repnik, Lovko 

Zimska rekreacija Konec januarja Vsi zaposleni 

Aktivnosti na Gradovih kralja 

Matjaža (izdelava iz odpadnega 

materiala) 

Januar 2021 Lovko, Repnik, VDC Ravne, 

VDC Črna 

Lahko branje 2x na teden Lovko,  habilitator v VDC Črna 
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Delavnice pri projektu lahko je brati Med tednom 

popoldan 

habilitator v VDC Črna 

Delavnica VŽU – tema zima Januar, februar 2021 Novak 

Knjižne urice Vsak četrtek – celo 

leto 

VDC Ravne 

Minuta za informiranje Vsako jutro – celo 

leto 

VDC Ravne 

Dramsko ustvarjanje Vsako sredo – celo 

leto 

VDC Ravne 

Vsakodnevna rekreacija Vsako jutro celo leto VDC Ravne, VDC Muta 

Pohod v okolici Raven V času rekreacije 

enodneven pohod 

VDC Ravne 

Pohodi v okolici Mute  VDC Muta 

Praznovanje rojstnih dni Čez celo leto VDC Muta 

FEBRUAR   

Zimska rekreacija Začetek februarja Vsi zaposleni 

Zimski krpljarski pohod Po dogovoru Planinska skupina Kavke, 

Osojnik 

Udeležba na filmskem večeru Emila 

Milana Savellija 

vabilo Planinska skupina Kavke 

Obdarovanje za Valentinovo 15.2.2021 VDC Muta 

Bralna značka »Korošci pa bukve 

beremo« knjižnica Radlje 

Ponedeljek, petek Krajnc, Urh, Altenbaher 

Folklorne vaje torek K.Krajnc 

Obeležitev kulturnega praznika 9.2.2021 VDC Muta 

Izdelava pustnih mask in dekoracije Pred pustom Mateja Kristavčnik, Rožej, VDC 

Ravne, VDC Črna 

Lahko branje  Lovko,  habilitator v VDC Črna 

Prireditev Kukavica  vse enote 

Pustovanje na enoti 16.2.2021 Vsi zaposleni 

Delo na verskih priročnikih Konec februarja Rožej 

Srečanje prostovoljcev Začetek februarja Rožej 

Izdelava daril za 8. marec februar VDC Ravne, VDC Muta 

Dan za slovenske pregovore – obisk 

bukvarne 

februar VDC Ravne 

Obisk medgeneracijskega centra 

Ravne 

Pustni torek VDC Ravne 

Praznovanje rojstnih dni  VDC Muta 
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MAREC   

Folklorne vaje torek Krajnc 

Bralna značka »Korošci pa bukve 

beremo« knjižnica Radlje 

Ponedeljek, petek Krajnc, Urh, Altenbaher 

Plesna skupina – Cvetni plesi v krogu 

- nastop 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

LG »Sonce«  VDC Muta – razstava 

fotografij 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Likovni krožek VDC Ravne - 

razstava 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Udeležba na občnem zboru PD Črna vabilo Planinska skupina Kavke 

Slikanje na temo dan žena 

(voščilnice, ustvarjalne delavnice) 

marec Mateja Kristavčnik 

Keglanje  VDC SG 

Srečanje s starši, dan mater  Vodje enot 

Lahko branje Vsak četrtek in petek Lovko,  habilitator v VDC Črna 

Parlament v CUDV  Konečnik, Altenbaher 

Izdelava slikovnega materiala za 

zgodbo – sodelovanje z DCR 

 Lovko 

Velikonočne delavnice  Lovko, Osojnik, Repnik 

Mesec žensk – klepetalnica in 

delavnica o skrbi za samega sebe 

marec VDC Ravne 

Izdelava rož in obisk mesta Ravne na 

Koroškem – delitev rož 

marec VDC Ravne 

Pohod na Naverški vrh – športni dan  VDC Ravne 

Pohodi v okolici Mute  VDC Muta 

Delavnica VŽU –VDC – krofi, peka Po dogovoru Novak z delavci VDC Črna 

APRIL   

Selitev v VDC Radlje  Zaposleni VDC Muta 

Bralna značka »Korošci pa bukve 

beremo« knjižnica Radlje - zaključek 

 VDC Muta 

Folklorne vaje  torek K.Krajnc 

LG »Kralj Matjaž« VDC Ravne – 

branje poezije 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

LG »Škrjanček« VDC SG Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

LG »Sonce«  VDC Muta – branje 

poezije 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Pohod po koroški planinski poti Po dogovoru Planinska skupina Kavke 
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Tabor na Pacugu April/maj Planinska skupina Kavke 

Ustvarjalne delavnice na temo velike 

noči 

En teden pred veliko 

nočjo 

Mateja Kristavčnik, Repnik, 

Rožej, Osojnik M. 

Emanuel – pomen praznikov Teden pred veliko 

nočjo 

Rožej, Osojnik M. 

Keglanje  VDC SG 

Športni dan na Rahtel  VDC SG 

Športni dan ribnik Reš  VDC Muta 

Pohodi v okolici kraja  VDC Muta 

Telovadba Vsako jutro VDC Ravne, VDC Muta 

Jutranja telovadba v sodelovanju s 

ČS Legen 

 Osojnik M. 

Fitnes  Lovko 

Lahko branje Vsak četrtek in petek Lovko,  habilitator v VDC Črna 

Sodelovanje na testu hoje v SG  Osojnik 

Sejem Črna nedelja april Rožej, Novak 

Praksa uporabnikov CUDV april VDC Ravne 

40 dni brez alkohola – obisk 

ambasadorja zavoda VOZIM 

april VDC Ravne 

Izdelava butar april VDC Ravne 

Parlament  Novak 

Samozagovorništvo - skupine Večkrat letno Novak 

Delavnice – VŽU – II,III,IV,V,VI 

VDC barvanje pirhov 

 Novak in zaposleni v VDC Črna 

MAJ   

Folklorne vaje torek K.Krajnc 

Zeleni program  VDC Muta (Radlje) 

Skupina joge smeha VDC Ravne - 

nastop 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Plesna skupina – Cvetni plesi v krogu 

- nastop 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Težji pohod Alpe ali Karavanke Maj/junij Planinska skupina Kavke 

Igrarije maj Mateja Kristavčnik 

Zaključna razstava Maj/junij Mateja Kristavčnik, Rožej, vse 

enote 

Keglanje  VDC SG 

Jutranja telovadba v sodelovanju s 

ČS Legen 

 Osojnik 

Fitnes  Lovko 
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Pohod na Kremžarico  Osojnik, Lovko 

Pohod na Brinovo goro  VDC Ravne 

Pohod na Župank  VDC Muta (Radlje) 

Praznovanje rojstnih dni – skupno, 

piknik 

 VDC SG 

Lahko branje Vsak četrtek in petek Lovko, habilitator v VDC Črna 

Svet uporabnikov v CUDV  Konečnik, Repnik 

Pohod z upokojenkami  Osojnik 

Delavnica slikanja na svilo, enota 

VDC Kovač 

Konec maja Rožej 

Birma v Črni za uporabnike 9.5.2021 Rožej 

Teden doživljajske pedagogike - 

delavnice 

Maj  VDC Ravne 

Celodnevni izlet z vlakom v Maribor Maj  VDC Ravne 

Delavnice – VŽU – II,III,IV,V,VI 

VDC  Prirejene oblike rekreacije 

Dogovor s skupinami Novak in zaposleni v VDC Črna 

Dan gibanja  Novak, Rožej 

JUNIJ   

Folklorne vaje torek K.Krajnc 

Skupina joge smeha VDC Ravne - 

nastop 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Likovni krožek VDC Ravne – 

likovna kolonija 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Poučevanje instrumentov in petja - 

nastopi 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Prispevki za Vezi in Solze in smeh junij Mateja Kristavčnik, vodje enot 

Likovne delavnice na prostem – 

sodelovanje s 3 OŠ 

 Lovko 

Keglanje  VDC SG 

Jutranja telovadba v sodelovanju s 

ČS Legen 

 Osojnik 

Fitnes  Lovko 

Pohod  Osojnik, Krajnc 

Letovanje uporabnikov  Rožej, VDC Ravne 

Emanuel - romanje Konec junija Rožej 

Piknik s starši  Vodje enot 

Izvedba 2. poletnih iger VDC Ravne Junij  VDC Ravne 
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Praznovanje rojstnih dni enota VDC 

Kovač 

 Rožej 

Lahko branje 2x na teden Lovko 

JULIJ in AVGUST   

Tabor s planinskimi vsebinami julij Planinska skupina Kavke 

Pohod na Kremžarico julij Lovko, Osojnik 

Pohod na Ribniško kočo avgust VDC SG 

Pohodi v okolici Radelj Julij, avgust VDC Radlje 

Praznovanje rojstnih dni – skupno - 

piknik 

avgust VDC SG 

Sodelovanje na testu hoje v SG avgust Osojnik 

Sejem 15. avgusta 15.8.2021 Rožej, Novak 

Likovna delavnica na 27.vuzeniških 

dnevih 

15.8.2021 VDC Radlje 

Izlet na Velenjsko jezero  VDC Radlje 

Zaključni piknik z uporabniki 30.julij 2021 VDC Ravne 

Srečanje pri Najevski lipi - stojnica  Novak – VDC Črna 

SEPTEMBER   

Folklorne vaje torek K.Krajnc 

35 let VDC + otvoritev enote   

LG »Kralj Matjaž« VDC Ravne - 

knjižnica 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

LG »Sonce«  VDC Muta (Radlje) – 

branje poezije 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Keglanje  VDC SG 

Jutranja telovadba v sodelovanju s 

ČS Legen 

 Osojnik 

Sodelovanje s stojnico ali 

delavnicami na Mirovniškem 

festivalu 

 Lovko, Osojnik, VDC Ravne 

Pohod Festival drugačnosti - 

inkluzija 

 VDC SG 

Dan gibanja  Po enotah 

Vaje za igro izvedbo igre Posebna 

zvezdica – sodelovanje z DCR 

 Lovko 

Letovanje uporabnikov VDC Kovač  Rožej 

Duhovna pot skupine Emanuel po 

izboru uporabnikov 

Začetek septembra Rožej 
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Tabor s teološko fakulteto v LJ in 

župnijo ter skupino Emanuel 

Sredina septembra Rožej 

Tek prijateljstva v SG  VDC Ravne 

Lahko branje  2x na teden Lovko 

OKTOBER   

Prijava za bralno značko  VDC Radlje 

LG »Škrjanček« VDC SG  M. Zvonar Hohnjec 

Pohod Alpe ali Karavanke oktober Planinska skupina Kavke 

Pohod po Koroški planinski poti oktober Planinska skupina Kavke 

Sodelovanje na likovnem natečaju 

»Od jabke do mošta« 

oktober Mateja Kristavčnik 

Snemanje igre Posebna zvezdica – 

sodelovanje z DCR 

 VDC SG 

Keglanje  VDC SG 

Jutranja telovadba v sodelovanju s 

ČS Legen 

 Osojnik 

Srečanje s starši  Vodje enot 

Parlament uporabnikov  Novak, Konečnik, Altenbaher 

Simbioza gibanja  Konečnik, Lovko 

Obisk gasilcev  Vsi zaposleni 

Obisk gasilcev in ogled VDC Radlje  VDC Ravne 

Kros  Vse enote 

Priprave uporabnikov na 

MOVEMBER – obisk predstavnika 

ONKOMANA-a 

 VDC Ravne 

Predavanje Soočanje z izgubami – 

obisk predstavnika Hospic-a 

 VDC Ravne v sodelovanju z 

VDC SG in VDC Muta (Radlje), 

VDC Kovač 

Lahko branje 2x na teden Habilitator v VDC Črna, Lovko 

NOVEMBER   

Bralna značka torek Krajnc, Urh, Altenbaher 

Slovenski tradicionalni zajtrk  VDC Radlje 

Keglanje – turnir v keglanju v SG  Konečnik, Osojnik 

Mini olimpiada  VDC SG, VDC Radlje 

Svet uporabnikov  Konečnik, Repnik 

Delavnice izdelava venčkov – 

adventne delavnice 

Začetek adventa Lovko, Osojnik, Krajnc, Rožej 

Praznovanje rojstnih dni  Lovko 
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7.3. INDIVIDUALNI HABILITATOR SKUPAJ V VDC RAVNE, VDC MUTA IN VDC SLOVENJ 

GRADEC 

V januarju leta 2021 načrtujemo skupaj z uporabniki dislociranih enot VDC naknadno realizacijo ciljev iz leta 

2020, ki zaradi izrednih razmer niso bili realizirani in oblikovanje novih ciljev v IP v letu 2021. 

Z delom bodo nadaljevale na vseh enotah delovale vse skupine in vsi krožki. 

- Skupina joge smeha na Ravnah bo delovala tudi v letu 2021 

- Plesna skupina – plesi v krogu na Ravnah in v Slovenj Gradcu.  

Druženje med enotami  Rožej 

Obisk grobov umrlih uporabnikov in 

mentorjev VDC  

november VDC Ravne, VDC Radlje 

Sodelovanje s Karitas in izdelava 

adventnih venčkov 

Konec novembra VDC Ravne 

Obisk razstave adventnih venčkov v 

Cvetličarni Peruš 

Torek pred 1. 

adventno nedeljo 

VDC Ravne 

Lahko branje 2x na teden Habilitator v VDC Črna, Lovko 

Izdelava daril za novo leto  Novak 

DECEMBER   

Poučevanje instrumentov in petja- 

nastopi 

Po dogovoru M. Zvonar Hohnjec 

Druženje s skavti – betlehemska luč  VDC Radlje, VDC SG 

Udeležba Čez goro k očetu december Planinska skupina Kavke 

Izdaja glasila Vezi december Mateja Kristavčnik 

Ustvarjalne delavnice december Mateja Kristavčnik, Lovko, 

Repnik 

Keglanje  VDC SG 

Bazar  Lovko, Osojnik, Krajnc 

Športnik leta  Vse enote 

Druženje med enotami in prihod 

Božička 

 VDC SG, VDC Muta (Radlje), 

VDC Ravne 

Barbarin sejem  Rožej, Novak 

Sejem na vasi  Rožej, Novak 

Aktivnosti v okviru božično – 

novoletnih prireditev 

december Vse enote 

Pogostitev ob zaključku leta z 

uporabniki 

19. december VDC Ravne 
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- Sproščanje na masažnem stolu bo teklo nemoteno naprej. Popestrili ga bomo z aromaterapijo, vodenimi 

meditacijami in tehniko EFT. 

- Bralna značka za odrasle – lahko branje v sezoni 2020/21 že teče na Ravnah in v Slovenj Gradcu. 

Interne knjižnice na vseh treh enotah delujejo. 

- Literarna gledališča bodo realizirala vse lani izpadle predstave. Organizirali bomo tudi javno branje 

poezije na vseh enotah.  

- Realizirali bomo izpadle fotografske razstave na enoti Muta in Slovenj Gradec. 

- Izdali bomo kuharsko knjigo. 

- Dokončali in izvedli bomo vse načrtovane delavnice. 

- Načrtujemo nadaljevanje priprave jedilnikov za uporabnike na enoti na Ravnah. 

- Nadaljevali bomo tudi s prostovoljstvom na enoti na Ravnah. 

- Poučevanje instrumentov in učenje petja bo teklo dalje na vseh enotah. Nadomestili bomo tudi vse 

izpadle nastope, če bo epidemiološka slika le-to dopuščala. 

- Tudi likovni krožek bo nadaljeval z delom. Razstavo ustvarjenih likovnih del bomo na Ravnah postavili 

ob prvem srečanju s starši. Ko bo organizirana likovna kolonija se je bomo spet udeležili. 

- Nadaljevali bomo tudi z osvajanjem novih delovnih tehnik: kvačkanjem, ročnim šivanjem  in servietno 

tehniko. 

8. SOCIALNA SLUŽBA 

 

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

 

Prilagojeno delo 

razmeram epidemije 

COVID-19 

 

prilagojeni razgovori 

sodelovanje z uporabniki 

in starši, sorodniki 

ohranjanje stikov z 

uporabniki, ki bodo zaradi 

epidemije COVID-19 v 

domačem varstvu 

 

v času epidemije ter 

vseskozi 

 

Delo z uporabniki 

Razgovori 

urejanje dokumentacije 

sodelovanje z različnimi 

službami 

kontinuirano delo skozi 

celo leto 
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Delo s straši, sorodniki, 

skrbniki 

Razgovori 

urejanje dokumentacije 

sodelovanje z različnimi 

službami  

obiski 

srečanja 

telefonski razgovori 

urejanje odhodov 

uporabnikov domov 

 

kontinuirano delo skozi 

celo leto 

 

Srečanja s starši 

(v kolikor bo to dopuščala 

situacija) 

 

vabila 

izvedba dogodka 

 

- 3 x letno (marec, junij, 

oktober 2021) 

 

Sodelovanje v komisiji za 

sprejeme, odpuste, 

premestitve, strokovni 

skupini, svetu staršev 

 

sestanki (sodelovanje, 

izvedba) 

pregled prispelih vlog 

urejanje čakalne vrste za 

sprejem novih 

uporabnikov 

 

kontinuirano delo skozi 

celo leto 

 

Sodelovanje v aktivnostih 

projekta 

»Deinstitucionalizacija« 

 

Sodelovanje v delovnih 

skupinah 

Sodelovanje pri osebnem 

načrtovanju in ocenah 

tveganja za preselitve 

uporabnikov 

sodelovanje z različnimi 

službami 

 

 

kontinuirano delo skozi 

celo leto 

 

9. PSIHOLOG  

 

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 
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Timsko delo Sodelovanje z 

zaposlenimi pri celostni 

obravnavi uporabnika 

Pretok informacij  

 

Tekom celega leta 

Razvoj načela 

personalizacije 

 

Izhajanje iz potreb 

uporabnika 

Zastavljanje specifičnih 

ciljev za posameznega 

uporabnika 

Individualizirani načrti, 

osebni načrti, ocene 

tveganja 

Tekom celega leta 

Samozagovorništvo 

uporabnikov 

 

Vključevanje uporabnika 

kot enakovrednega člana 

pri odločanju o njegovem 

življenju 

Učenje uporabnika 

izražanju mišljenja, 

mnenja, čustev, potreb, 

želja,… 

Tekom celega leta 

Senzibilizacija delavcev 

za potrebe uporabnikov 

 

Ozaveščanje delavcev o 

potrebah uporabnikov 

skozi timsko delo 

Tekom celega leta 

 

Psihodiagnostika 

Psihološka testiranja in 

pregledi za novo sprejete 

uporabnike in uporabnike 

pri katerih se bo pokazala 

potreba po ponovnem 

pregledu zaradi 

spremljanja razvoja 

Tekom celega leta 

Terapevtsko delo  

 

Obravnava uporabnikov z 

različnimi vedenjskimi 

težavami in osebnimi 

stiskami. 

Tekom celega leta 
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Strokovna skupina Sodelovanje pri 

strokovnih pristopih in 

odločitvah 

Tekom celega leta 

(predvidoma 1x na teden) 

Vodja habilitacijskih 

timov 

Organiziranje sestankov – 

timski pristop pri 

reševanju problematike 

Tekom celega leta 

 

Sodelovanje pri 

observacijah in 

evalvacijah 

Individualiziranih 

programov  

Udeležba na sestankih, 

podajanje mnenja, pisanje 

poročil, sodelovanje s 

starši, obveščanje 

zaposlenih o spremembah 

in dogovorih 

Tekom celega leta 

Sodelovanje pri nalogah 

projekta 

Deinstitucionalizacija 

Razgovori z uporabniki 

Osebno načrtovanje 

Ocene tveganja 

Priprava uporabnika na 

preselitev v skupnost 

Tekom celega leta 

 

10. PROGRAM DELA ZDRAVSTVENE NEGE IN ZDRAVSTVENE   RAHABILITACIJE 

 

Zdravstvena služba CUDV Črna bo v letu 2021 izvajala osnovno zdravstveno varstvo na področju preventive 

in kurative v skladu s pogodbo sklenjeno z ZZZS.  

Zdravstveno negovalna služba bo v letu 2021 uporabnikom zagotavljala primarno in sekundarno zdravstveno 

varstvo, vključno s preventivo v skladu s Splošnim dogovorom in Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih 

storitev. 

V enoti bodo v skladu s potrebami in kadrovskimi normativi zaposleni zdravstveni delavci in zunanji sodelavci, 

ki bodo na podlagi sklenjenih pogodb prihajali v ustanovo ali opravljali storitve v zdravstvenem domu, to so: 

• zdravnik splošne medicine: predvidoma 2 x  tedensko; 

• zobozdravnik: 2 uri tedensko v ZD Črna in po potrebi v ZD Dravograd (otroška zobozdravnica); 

• psihiatrinja: 1x tedensko na 14 dni; 

• nevrolog: 2  x letno; 

• ginekolog: 1 - 2 x mesečno (Zdravstveni dom Ravne na Koroškem); 

• fiziatrinja: 2 x letno; 

• Izvajanje ambulante za bolezni dojk 2x letno. 
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NALOGE ZDRAVSTVENE SLUŽBE  

 

• procesna metoda dela (ugotavljanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege v skladu s 

strokovnimi standardi); 

• izvajanje zdravstvene nege v smislu promocije zdravja, preprečevanja in zdravljenja nastalih bolezni; 

ohranjanje psihofizične kondicije uporabnikov 

• izvajanje mobilne zdravstvene službe v vseh enotah po principu trimesečnega kroženja, 

• izvajanje prevozov uporabnikov do različnih specialističnih pregledov v druge zdravstvene institucije 

• organizacijsko in strokovno povezovanje delovne terapije z zdravstveno službo, v smislu povečanja 

interdisciplinarnih pristopov pri zagotavljanju celovite zdravstvene obravnave uporabnika; 

• organiziranje zdravstveno vzgojne dejavnosti (osebna higiena, higiena prostorov, zdrava prehrana, 

kultura hranjenja, zdrav partnerski odnos,…); 

• sodelovanje ob sprejemu novincev in odpustih; 

• kategorizacija zdravstvene nege, v skladu z merili ZZZS; 

• rekapitulacija ZN (priprava podatkov za mesečni obračun storitev zdr.nege) 

• nabava zdravil; 

• priprava, razdeljevanje in nadzor nad prejeto stalno terapijo; 

• skrb za nameščanje, vzdrževanje in uporabo ortopedskih pripomočkov; 

• nadzor nad ustrezno prehrano in uživanjem tekočin gojencev in varovancev ter skrb za ustrezne diete; 

• nadaljevanje projekta »Zdravo hujšanje in skrb za zdrav način življenja«. 

• sodelovanje pri zagotavljanju ustrezne prehrane uporabnikom, ustreznem serviranju dietne prehrane, 

zagotavljanje nadzora nad hranjenjem uporabnikov s težavo pri hranjenju; 

• nabava pripomočkov za inkontinenco in skrb za ustrezno nameščanje in rokovanje; 

• nabava medicinskih aparatur in pripomočkov ter skrb za ustrezno rokovanje in vzdrževanje le-teh; 

• spremljanje uporabnikov na preglede k splošni zdravnici v Centru in k specialistom izven Centra ter 

skrb za kontinuirane zdravstvene obravnave; 

• vodenje evidenc odsotnosti za uporabnike; 

• vodenje svit programa 

• vodenje negovalne dokumentacije 

• skrb za ortopedske pripomočke 

• Izvajanje pedikure glede na potrebe uporabnikov 

• Preverjanje in urejanje zdravstvenega zavarovanja uporabnikov (ZZZS in evropsko zdravstveno 

zavarovanje preko VZAJEMNE za tujino) 

• Skrb za medicinske aparature in tehnične pripomočke,urejanje garancijskih izjav, tehnični listov, skrb 

za menjavo cevk, filtrov, naročanja, servisov, rezervnih delov 

• Izvajanje sistematike šoloobveznih otrok 

• Sodelovanje v skupini za Promocijo zdravja na delovnem mestu 

• Sterilizacija medicinskih instrumentov 

• Vodenje in planiranje laboratorijskih odvzemov 

• Nabava zdravstvenega materiala preko javnega razpisa 1x mesečno oziroma  

• ustrezna obravnava poškodovanih, akutno bolnih in kroničnih bolnikov; 
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• preprečevanje nalezljivih bolezni in ustrezno ukrepanje ob pojavu nalezljivih bolezni, 

• zagotavljanje izvajanja preventivnih sistematskih pregledov otrok in mladostnikov, v dogovoru s 

šolskim dispanzerjem; 

• preventivna cepljenja in kontrola uspešnosti cepljenja; 

• urejanje potrebne zdravstvene dokumentacije v sodelovanju s hišno zdravnico, (napotnice, izvidi, 

recepti,  zdravstvena kartica,…); 

• priprava negovalnih načrtov in negovalne dokumentacije ter redno evidentiranje storitev zdravstvene 

nege , 

• sodelovanje pri individualnem programiranju ter evalvacijah IP; 

• sodelovanje pri zagotavljanju ustreznih bivalnih pogojev starajočim, težje pomičnim in nepomičnim 

uporabnikom, v smislu odstranjevanja arhitektonskih ovir in nameščanja pripomočkov za invalide v 

bivalnih in higienskih prostorih znotraj ustanove; 

• skrb za pravilno ločevanje odpadkov iz zdravstva, v skladu s pravilnikom in načrtom ločevanja 

odpadkov; 

• nadzor nad ustreznostjo pitne vode, skladno s pravilnikom in Načrtom preprečevanja legionelle v 

vodovodnem omrežju, 

• sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami Centra ter z dislociranimi enotami; 

• organiziranje sestankov zdravstvenega kolegija; 

• redni timski sestanki in vsakodnevna predaja službe; 

• spodbujanje timskih interdisciplinarnih pristopov pri delu z uporabniki; 

• spodbujanje in vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov; 

• iskanje novih načinov dela za doseganje boljših rezultatov; 

• opazovanje in odkrivanje reakcij na bolezen in terapijo;  

• sodelovanje s starši; 

• članstvo in sodelovanje z Društvom med. sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške regije; 

• sodelovanje v delovni skupini SOUS za standardizacijo zdravstvene nege; 

• usmerjanje dela v zdravstveni službi kot učni bazi za dijake srednje zdrav. šole- smer bolničar-

negovalec in tehnik zdravstvene nege 

• sodelovanje s starši in svojci; 

• interno izobraževanje zaposlenih; 

 

OSNOVNI CILJI ENOTE ZA LETO 2021: 

 

1. timski pristop zdravstvene službe za ohranjanje zdravstvenega stanja in preprečevanja bolezenskih stanj 

uporabnikov; 

2. izvajanje zdravstvene oskrbe skladno z zakonom in predpisi, ter veljavnimi strokovnimi smernicami 

3. izhajati iz individualnih potreb vsakega posameznika 

4. upoštevanje vrednot, kot so: odgovornost, strokovnost, povezanost, spoštljivost, pravičnost, varnost, 

komunikativnost,… 
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10.1. PROGRAM DELA ZDRAVSTVENE NEGE 

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

Izvajanje mobilne 

zdravstvene službe 

 

 

Pomoč uporabnikom pri 

zagotavljanju OŽA, 

Dnevna realizacija v letu 2021 

Izvajanje pedikure 

 

Izvaja se po navodilu 

zdravnika v ambulanti, 

preventiva v obliki 

preprečavanje trde kože, 

zanohtnic obtiščancev,… 

Realizacija v letu 2021 

 

Vodenje seznama 

hospitalizacij uporabnikov 

Vodenje seznama v 

priročni mapi in 

upoštevanje le tega pri 

mesečnem obračunu ZN 

Realizacija v letu 2021 

Zdravstveno vzgojno delo Usmerjanje in pomoč 

zaposlenih in 

uporabnikov pri 

zagotavljanju OŽA  

Realizacija v letu 2021 

 

Izobraževanja zdravstvene 

službe 

Posodabljanje in nenehno 

obnavljanje znanja iz 

področja zdravstva 

Realizirati v letu 2021 

 

Predaja zdravstvene 

službe 

Vsakodnevna predaja 

zdravstvene službe o 

posebnostih dneva ob 

menjavi izmene 

Dnevno realizirati v letu 2021 
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10.2. PROGRAM DELA ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

 

Zastavljeni cilji v letu 2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

Delo s splošnim zdravnikom  2x tedensko delo  

medicinske sestre v 

ordinaciji s hišno 

zdravnico 

 

Tedensko v letu 2021 

 

Ginekološke obravnave 

uporabnic v ZN Ravne na 

Koroškem 

Sodelovanje pri 

preventivnih ginekoloških 

pregledih uporabnic, 

vodenje dokumentacije, 

evidenca in aplikacija 

predpisane terapije 

Mesečna realizacija v letu 2021 

 

Zobozdravstvene obravnave 

v ZD Črna na Koroškem, ZD 

Dravograd 

Urejanje 

zobozdravstvenih 

pregledov, vodenje 

dokumentacije, skrb za 

zobne proteze, ustrezna 

navodila z zobno higieno, 

… 

Tedenska realizacija v letu 2021 

Psihiatrične obravnave 

uporabnikov 

 

Delo s psihiatrinjo 1x na 

14 dni, urejanje 

psihiatričnih obravnav, 

vodenje predpisane 

DEPO terapije, telefonske 

konzultacije s psihiatrinjo 

o novonastalih težavah v 

vedenju uporabnikov,… 

Mesečna realizacija v letu 2021 

 

Nevrološke obravnave 

uporabnikov 

2x letna organizacija 

ambulante zdravnika 

nevrologa, priprava 

ustrezne dokumentacije, 

opis epileptičnih napadov, 

ustrezni plan 

Realizacija ambulantne obravnave 

specialista nevrologa v letu 2021 
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laboratorijskih izvidov, 

izvedbe EEG in CT 

preiskav,… 

   

Fiziatrične obravnave 

uporabnikov 

 

 

2x letno organizirati 

pregled uporabnikov pri 

fiziatru v dogovoru s 

fizioterapevtsko službo, 

ažurno vodenje 

dokumentacije,  

Realizirati v letu 2021 

 

Priprava stalne 

medikamentozne terapije 

Dnevna priprava stalne 

terapije za uporabnike po 

navodilu hišne szdravnice 

Dnevna realizacija v letu 2021 

 

Prevozi uporabnikov na 

specialistične preglede 

Priprava tedenskega 

seznama uporabnikov za 

specialistične preglede, 

priprava potrebne 

dokumentacije, 

sodelovanje z zunanjimi 

zdravstvenimi 

institucijami 

Tedenska realizacija v letu 2021 

Nabava inkontinenčnih 

pripomočkov 

Mesečna nabava 

inkontinenčnega 

materiala preko ZZZS  

Mesečna realizacija v letu 2021 

Razvrstitev uporabnikov v 

kategorije ZN  

Priprava dokumentacije , 

ki jo zahteva zdravnih ob 

evidentiranju kategorij 

ZN v karton, vnos storitev 

v računalnik, vodenje 

negovalne 

dokumentacije,… 

Realizacija ob novem sprejemu 

uporabnikov v CUDV Črna na 

Koroškem 

Nabava zdravil in materiala iz 

javnega razpisa 

1x mesečna nabava 

materiala po določenem 

seznamu preko javnega 

razpisa  

Mesečna realizacija v letu 2021 

Vodenje negovalne 

dokumentacije 

Vodenje ND v skladu z 

negovalnim načrtom za 

posameznega uporabnika  

Mesečna realizacija v letu 2021 
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Zbiranje in odstranjevanje 

infektivnih odpadkov v 

zdravstvu 

Zbiranje infektivnih 

odpadkov, v zbiralnici 

CUDV in odnašanje v 

odnašanje v zbiralnico 

odpadkov ZD Črna na 

Koroškem 

Mesečna realizacija v letu 2021 

Preventivno cepljenje Vodenje seznama 

cepljenja in izvedba 

cepljenja proti sezonski 

gripi in tetanusu 

Realizirati v letu 2021 

Vodenje seznama diet 

uporabnikov 

Skrb za ažurnost diet, 

stalna prisotnost zdr. 

Službe pri obrokih v 

jedilnici 

Realizacija v letu 2021 

Skrb za ortopedske 

pripomočke 

Vzdrževanje in ustrezno 

nameščanje se izvaja z 

interdisciplinarnim 

pristopom med. ses., 

fizioterapevtom in 

vzgojiteljem 

Realizacija v letu 2021 

Urejenost zdravstvenih 

aparatur in medicinskih 

pripomočkov 

Urejanje garancijskih in 

tehničnih listov, urejanje 

rednih servisov in 

rezervnih delov, 

razkuževanje in čiščenje 

aparatur,… 

Realizirati v letu 2021 

Vodenje arhiva Urejenost arhiva 

zdravstvene dejavnosti, 

popis temperature in vlage 

v prostoru, vlaganje 

dokumentacije v osebne 

zaboje, evidenca vnosa in 

iznosa dokumentacije,.. 

Realizacija v letu 2021 

Vodenje programa SVIT Vodenje seznama 

uporabnikov iz programa 

SVIT, redni odvzemi 

vzorcev po navodulu 

presejalnega programa 

Realizacija v letu 2021 
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Organiziranje ABD Vodenje evidenc 

uporabnic in organiziranje 

ambulante 2x letno 

Realizacija v letu 2021 

Izvajanje PUD za Srednjo 

zdravstveno šolo Slovenj 

Gradec 

Na podlagi pogodbe 

izvajanje praktičnega 

usposabljanja dijakov 

Realizacija v letu 2021 

Promocija zdravja na 

delovnem mestu 

Osveščanje zaposlenih z 

ukrepi promocije zdravja 

na delovnem mestu 

Realizacija v letu 2021 

Preprečevanje legioneloz v 

CUDV Črna na Koroškem 

Redno merjenje 

temperature vode v 

objektu, odvzem vzorcev 

vode v skladu z načrtom. 

Realizacija v letu 2021 

 

10.3. IZVAJANJE PROCESA DELOVNE TERAPIJE  

Delovna terapija je del  zdravstvene službe Centra, ki uporabnikom zagotavlja delovno terapevtske storitve. 

Z različnimi pristopi in metodami pomagamo  uporabnikom  pri pridobivanju, razvijanju in izboljšanju 

psihofizičnih sposobnosti. 

 

ZASTAVLJENI CILJI V 

LETU 2021 

 

AKTIVNOSTI V 

ZVEZI Z 

ZASTAVLJENIMI 

CILJI (OPISNO) 

PREDVIDEN TERMIN 

IZVEDBE ZASTAVLJENIH  

CILJEV 

Redno izvajanje delovno 

terapevtskih obravnav v 

skladu z zastavljenimi 

cilji  v CUDV in DCR 

Anamneza = postavitev 

ciljev (observacija) 

Proces DT za izpolnitev 

ciljev - izvajanje terapije 

(različni pristopi in 

metode) 

- evalvacija  

Redno izvajanje (individualno, v 

paru  ali kot skupinska oblika), 

celo leto 2021 

Sodelovanje v 

multidisciplinarnem timu 

 

Oblikovanje IP 

(observacije, evalvacije) 

Habilitacijski timi, 

edukacija zaposlenih,… 

Evalvacije, celo leto 2021 

Sodelovati z zunanjimi 

strokovnimi delavci 

DT SB Celje (opornice) 

URI Soča Ljubljana 

Po potrebi 
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Sodelovanje s starši/ 

svojci 

Sodelovanje na 

evalvacijah  in 

observacijah, roditeljskih 

sestankih, ter na 

neformalnih druženjih ( 

piknik, …) 

Po potrebi, po programu Centra 

Udeležba na aktivih 

zdravstvene službe 

 

Predaja znanj iz 

izobraževanj in 

izmenjava strokovnih 

mnenj 

1x mesečno 

Skupina uporabnikov s 

povečano telesno težo 

Aktivnosti v fitnesu in na 

prostem 

2x tedensko celo leto 2021 

Sodelovati v timu za 

ohranjanje gibljivosti in 

mobilnosti 

Izvajanje skupinskih 

gibalnih aktivnosti:  

1.Zmigaj se,  

2.Gibanje v naravi,  

3. Gibanje ja zabavno 

4.Aktivnosti v bazenu,  

5.MATP 

5x/ teden/celo leto 2021 

Psihična in fizična 

sprostitev, zmanjšanje 

mišične napetosti 

 

Sprostitvene aktivnosti 

Obisk sobe za sproščanje 

(snoezelen) 

1x tedensko 

Izkustveni dogodek za 

slepe in slabovidne in 

druženje izven Centra 

Družabni dogodek za 

slepe in slabovidne 

(obisk muzeja, tematske 

poti, planin,…) 

April 2021 

Edukacija zaposlenih Predaja znanj DT in 

ostalih pridobljenih znanj 

na sodelavce  

Informirati zaposlene o 

pravilni uporabi 

terapevtskih 

pripomočkov 

Po potrebi, v skladu s programom 

CUDV 

Izvajanje skupinskih 

kreativnih aktivnosti, s 

ciljem ohranjanje stanja 

uporabnikov : 

Tematske delavnice, ki so 

tematsko obarvane- glede 

na letni čas, dogodek, 

ipd.  

1x mesečno 
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ohranjanje kognitivnih 

funkcij, grobe in fine 

motorike, ter izboljšanje 

splošnega dobrega 

počutja. 

Vzdrževanje, ohranjanje, 

izboljšanje gibalnih 

sposobnosti uporabnikov, 

ter 

ohranjanje samopodobe 

uporabnikov in socialnih  

veščin.  

Družabne aktivnosti za 

uporabnike : ples, 

karaoke, tombola,… 

 

Uganka meseca  

1x mesečno 

Uporabniki se v aktivnosti 

vključujejo prostovoljno na podlagi 

svojih želja, interesov in 

sposobnosti. 

Oskrba uporabnikov s 

pripomočki za DA, delo, 

PČ 

Ocenitev, nabava, 

aplikacija in edukacija v 

zvezi s pripomočki 

Po potrebi, celo leto 2021 

Sodelovanje pri 

doseganju ciljev iz 

programa CUDV za leto 

2020 

Sodelovanje pri raznih 

aktivnostih, po programu 

Centra 

Po potrebi, celo leto  2021 

Sodelovanje pri projektu 

Deinstitucionalizacija 

Sodelovanje pri 

aktivnostih projekta 

deinstitucionalizacije 

celo leto 2021 

 

10.4. IZVAJANJE PROCESA FIZIOTERAPIJE   

10.4.1. Organizacija dela in zaposleni v fizioterapevtski službi v letu 2021 

Fizioterapevtska služba bo organizirana v dopoldanskem in popoldanskem času, ter ob sobotah v 

dopoldanskem času. V Dnevnem Centru Ravne bo fizioterapevtska obravnava zagotovljena en dan tedensko v 

dopoldanskem času. 

Pri organizaciji dela bomo upoštevali vse sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s COVID 19. 

10.4.2. Vsebine dela fizioterapevtske službe v letu 2021 

Fizioterapija je v CUDV Črna na Koroškem del zdravstveno (re)habilitacijskega programa in v okviru tega 

programa uporabnikom CUDV Črna na Koroškem zagotavljamo dostop do fizioterapevtskih storitev.  

S fizioterapevtskimi metodami in tehnikami  vzpostavljamo, izboljšujemo in vzdržujemo psihofizične 

sposobnosti ter zmogljivosti uporabnikov v vseh starostnih obdobjih, upoštevajoč njihov čutno-gibalni, 
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socialni in kognitivni razvoj, pri čemer je poudarek na kvaliteti gibanja in življenja. V CUDV Črna na 

Koroškem fizioterapija deluje na področju promocije zdravja, preventive, zdravljenja, habilitacije in 

rehabilitacije. 

Fizioterapevtsko obravnavo oseb z motnjo v duševnem razvoju prilagajamo specifičnim potrebam 

obravnavane populacije. Delo fizioterapevta temelji na individualnem in celostnem pristopu k uporabniku ter 

prenosu terapevtskih vsebin v dnevne aktivnosti in življenje.   

S fizioterapevtskim delom vplivamo na: 

- razvoj gibalnih sposobnosti pri otrocih, ohranjanje oz. vzdrževanje pridobljenih gibalnih sposobnosti 

pri odraslih, ter preprečevanje sekundarnih zapletov, kot posledic motenj v gibanju, 

- ponovno vzpostavljanje optimalnega funkcijskega stanja, ki je porušeno zaradi poškodbe ali 

bolezenskega stanja, 

- ponovno vzpostavljanje, ohranjanje ali vzdrževanje vitalnih funkcij, ki so porušene zaradi 

bolezenskega stanja, 

- varovanje in ohranjanje zdravja – preventivno delo. 

 

Organizacijo, vsebine dela in obseg fizioterapevtskih storitev bomo v letu 2021 prilagajali pogojem dela, 

dostopnosti do delovnih prostorov in potreb CUDV Črna na Koroškem, po vključevanju fizioterapevtov v 

izvajanje socialno varstvenih storitev. 

 

Ostale naloge v letu 2021: 

Zdravstveno vzgojno delo. V sodelovanju z zdravstvenimi in ostalimi sodelavci osveščanje in edukacija osebja 

o pomenu upoštevanja zaščitno varovalnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, varovanja lastnega zdravja 

in zdravja uporabnikov. 

Sodelovanje z ostalimi sodelavci pri razvoju oblik in načinov dela ob skrbi za kvaliteto življenja oseb z motnjo 

v duševnem razvoju. 

Sodelovanje s projektno skupino za deinstitucionalizacijo in po usmeritvah le te izvajanje aktivnosti povezanih 

s projektom deinstitucionalizacije. 

Izvajanje mentorstva – (vodenje, usmerjanje in organizacijo kliničnega usposabljanja) študentom fizioterapije. 

Skrb za uresničevanje in sledenje zastavljeni viziji, poslanstvu in vrednotam CUDV Črna na Koroškem. 

Po zaključku epidemije postopno in načrtovano ponovno vzpostavljanje sistema izvajanja fizioterapevtskih 

storitev za vse uporabnike CUDV Črna na Kor. 
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Zastavljeni cilji v letu 2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

Zagotavljati izvajanje 

zaščitno varovalnih ukrepov 

za preprečevanje širjenja 

okužb. 

Edukacija osebja. 

Edukacija uporabnikov. 

Zagotavljati dostopnost 

do varovalnih sredstev. 

Tekom celega leta. 

Zagotoviti uporabnikom 

CUDV Črna dostop do 

fizioterapevtskih storitev po 

sodobnih smernicah, 

metodah in tehnikah. 

Habilitacija uporabnikov 

z zgodnjo centralno 

motorično okvaro in 

posledično z motnjami 

drže in gibanje, ter 

habilitacija uporabnikov s 

prirojenimi anomalijami 

lokomotornega aparata. 

 

Rehabilitacija 

uporabnikov s kasneje 

pridobljeno centralno 

motorično okvaro in 

posledično z motnjami 

drže in gibanja. 

 

Rehabilitacija 

uporabnikov po 

poškodbah, bolezenskih 

in bolečinskih stanjih. 

 

Preventivno delo: s 

fizioterapevtskimi 

metodami in tehnikami 

vplivanje na varovanje in 

ohranjanje zdravja 

uporabnikov. 

Kontinuirano tekom celega leta. 

Izvajanje fizioterapevtskih 

storitev, na temeljih 

individualiziranega in 

celostnega pristop k 

uporabniku. 

Ocenjevanje in izdelava 

individualnih programov  

fizioterapevtske 

obravnave ter evalvacija 

le teh. 

 

Program VIZ:  

- evalvacija IP; junij 2021 

- oblikovanje IP; september 2021 

 

Program DV; 

- oblikovanje IP; januar 2021 
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Sodelovanje s sodelavci 

pri uresničevanju 

habilitacijskih in 

rehabilitacijskih 

programov. 

 

Sodelovanje s starši in 

skrbniki  pri skrbi za 

ohranjanje in izboljšanje 

kvalitete življenja 

uporabnikov. 

- evalvacija IP; december 2021 

 

Akutne obravnave; tekom celega 

leta. 

 

Tekom celega leta. 

 

 

 

 

 

Tekom celega leta. Na način 

skladen z epidemiološkimi 

razmerami. 

Sodelovanje z zunanjimi 

sodelavci pri zagotavljanju 

uresničevanja pravic 

uporabnikom CUDV Črna 

do specialnistične fiziatrične 

oskrbe in individualno 

prilagojenih medicinskih 

pripomočkov. 

Sodelovanje  s hišno 

zdravnico. 

 

Organizacija pregledov 

specialistke fiziatrije in 

sodelovanje pri pregledih 

uporabnikov. 

 

 

 

Sodelovanje z 

ortopedskim tehnikom pri 

meritvah za pridobitev 

ortopedske obutve. 

 

V sodelovanju s 

fiziatrinjo in ekipo 

strokovnjakov iz URI 

SOČA organizacija  

pregledov uporabnikov za 

pridobitev novih 

individualno prilagojenih 

invalidskih vozičkov. 

Tekom celega leta. 

 

 

2x tekom leta; prilagajali se bomo 

epidemiološkim razmeram in s tem 

povezanim pogojem za izvedbo 

pregledov. 

 

 

2x tekom leta 2021 – vezano na 

preglede specialistke fiziatrije. 

 

 

Po potrebi in možnostih za izvedbo. 
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Sodelovanje z dobavitelji 

prilagojenih invalidskih 

vozičkov pri testiranjih in 

prevzemih le-teh. 

Takoj ko bodo epidemiološke 

razmere dopuščale testiranje v 

CUDV Črna na Kor. 

Oskrba uporabnikov s 

standardnimi medicinsko 

tehničnimi pripomočki. 

Ocena potrebe po 

pripomočkih za gibanje 

(transportni invalidski 

vozički, hodulje) in glede 

na potrebe v CUDV Črna 

skrb za razpoložljivost 

teh pripomočkov. 

Tekom celega leta. 

Sodelovanje v timu za 

ohranjanje gibanja in 

rehabilitacijo uporabnikov v 

CUDV Črna.  

Sodelovanje z ostalimi 

člani tima pri 

uresničevanju načrta dela. 

 

Prilagojeno 

vzpostavljanje skupinskih 

gibalnih aktivnosti 

starejših in motorično 

manj spretnih 

uporabnikov v bazenu in 

izvajanje skupinske 

gibalne aktivnosti – 

MATP. 

Tekom celega leta. 

 

 

 

Takoj, ko bodo epidemiološke 

razmere dopuščale skupinske 

gibalne aktivnosti v prilagojenih 

oblikah in bodo zagotovljeni pogoji 

za izvajanje le teh. 

Sodelovanje pri izvajanju 

programov, vsebin in 

aktivnosti v okviru CUDV. 

Sodelovanje pri izvedbi 

organiziranih športnih, 

naravoslovnih in drugih 

aktivnosti v okviru 

CUDV Črna. 

Tekom celega leta. 

Sodelovanje z Alma Mater 

Europea, pri praktičnem 

usposabljanju študentov 

fizioterapije. 

Izvedba kliničnih vaj s 

področja 

nevrofizioterapije za 

študente fizioterapije.  

Marec – September 2021 

Redno strokovno 

usposabljanje s področja 

fizioterapije in področij, 

katerih znanje pripomore h 

kvalitetnejši obravnavi oseb 

z motnjo v duševnem razvoju 

in več motnjami. 

Nadaljevalni tečaj 

miofascialne relaksacije. 

 

Tečajih oz. seminarjih po 

programu ZFS. 

 

Tekom celega leta. 
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Predavanja oz. seminarji 

po programu CUDV 

Črna. 

Sodelovanje v programu 

»Promocija zdravja na 

delovnem mestu« – nudenje 

fizioterapevtskih storitev 

zaposlenim v CUDV Črna na 

Koroškem. 

Oblikovanje in 

uresničevanje programa. 

Izvajanje 

fizioterapevtskih storitev 

za zaposlene v CUDV 

Črna na Kor. 

Tekom celega leta. 

Sodelovanje pri aktivnostih 

izvajanja projekta 

deinstitucionalizacije CUDV 

Črna. 

Izobraževanje povezano s 

projektom. 

Osebno načrtovanje 

Sodelovanje pri 

aktivnostih projekta 

deinstitucionalizacije ob 

usmeritvah in potrebah 

projektne skupine. 

Tekom celega leta. 

 

10.5. TIM ZA OHRANJANJE GIBANJA IN REHABILITACIJO    

Tim za ohranjanje gibanja in rehabilitacijo v letu 2021 sestavljajo: delovni in fizioterapevti. 

Osnovna naloga tima bo vključevanje starejših in motorično manj spretnih  uporabnikov k izvajanju gibalnih 

aktivnosti v skupini, ob upoštevanju epidemioloških razmer in ukrepov povezanih z obvladovanjem širjenja 

okužb. 

Gibalne aktivnosti prilagajamo uporabnikom, pri čemer upoštevamo sposobnosti kognitivnega sodelovanja, 

gibalne sposobnosti in pričakovane učinke vključevanja posameznika k posameznim aktivnostim. Aktivnosti 

se izvajajo v telovadnici, bazenu in v naravi. 

V letu 2021 načrtujemo vključevati k skupinskim gibalnim  aktivnostim od 70 -  90 uporabnikov iz programov 

DV Centra Črna. 

Urnik, načine izvajanja in vsebine gibalnih aktivnosti bomo določali ob nastopu pogojev za ponovno 

vzpostavitev aktivnosti, na podlagi epidemioloških razmer v CUDV Črna in lokalnem okolju. 

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 
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Načrtovanje in 

oblikovanje načina 

organiziranega izvajanja 

skupinskih gibalnih 

aktivnosti ob upoštevanju 

ukrepov povezanih s 

preprečevanjem širjenja 

okužb. 

Izbor in določanje 

aktivnosti. 

Načrtovanje urnikov in 

izvajalcev. 

Določanje pogojev in 

ukrepov za preprečevanje 

širjenja okužb. 

 

Ob vzpostavitvi pogojev za pričetek 

izvajanja skupinskih gibalnih 

aktivnosti. 

Ohranjanje funkcionalnih 

gibalnih sposobnosti, 

sklepne gibljivosti, 

splošne kondicije, 

koordinacije in ravnotežja 

pri starejših in motorično 

manj spretnih 

uporabnikih. 

Dnevno izvajanje 

skupinskih gibalnih 

aktivnosti z 

vključevanjem starejših 

in motorično manj 

spretnih uporabnikov.  

 

 

Tekom celega leta. 

Skrb za preventivo pred 

bolezenskimi stanji, pri 

starejših in motorično 

manj spretnih 

uporabnikih,  ki so 

posledica ne-gibanja. 

 

Spodbujanje rednega 

izvajanja različnih oblik 

gibalnih aktivnosti za 

uporabnike v okviru 

vsakdanjih funkcionalnih 

aktivnosti  in ozaveščanje 

zaposlenih o posledicah 

neaktivnosti pri 

uporabnikih. 

Tekom celega leta. 

Skrb za boljše 

psihofizično počutje 

starejših in motorično 

manj spretnih 

uporabnikov. 

 

S tematsko razdeljenimi 

skupinskimi gibalnimi 

aktivnostmi   bomo 

uporabnikom približali 

gibalne aktivnosti na njim 

prijazen in sprejemljiv 

način. 

Ob ponovni uvedbi skupinskih 

gibalnih aktivnosti. Vezano na 

epidemiološko situacijo. 

Druženje, ohranjanje in 

razvijanje socialnih veščin 

pri starejših in motorično 

manj spretnih 

uporabnikih. 

Vključevanje 

uporabnikov v skupinsko 

dinamiko, spodbujanje 

prilagajanja, solidarnost 

in upoštevanja 

posameznika v okviru 

skupine. 

Ob ponovni uvedbi skupinskih 

gibalnih aktivnosti. Vezano na 

epidemiološko situacijo. 

Pozitivno vplivati na 

kognitivne sposobnosti 

starejših in motorično 

Z uporabo ustreznih 

pripomočkov in načinov 

izvedbe gibalnih 

Tekom celega leta. 
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manj spretnih 

uporabnikov. 

aktivnosti ter z izborom 

primernih gibalnih 

aktivnosti uporabnikom 

omogočamo, da 

izkoristijo kognitivni in 

gibalni potencial ter 

aktivno sodelujejo v 

okviru svojih 

sposobnosti. 

11. PROGRAM DELA NA PODROČJU KADROVANJA   

Zastavljeni cilji v letu 

2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji (opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

Zaposlovanje 

manjkajočega kadra. 

Objava razpisov za prosta 

delovna mesta na Zavodu za 

zaposlovanje. 

V skladu s potrebami ustanove. 

Redno spremljanje 

bolniških odsotnosti 

zaposlenih in obveščanje 

vodij o njih. 

Dobra komunikacija med 

kadrovsko službo in 

vodstvenim kadrom zaradi 

lažje organizacije delovnega 

procesa. 

Skozi vse leto. 

Iskanje ustreznih 

nadomeščanj za zaposlene 

na dolgotrajni bolniški ali 

porodniški odsotnosti. 

Iskanje novih zaposlenih ali 

začasna prerazporeditev že 

zaposlenih delavcev na za njih 

primernejša delovna mesta. 

V skladu s potrebami ustanove. 

Priprava nove Izjave o 

varnosti z oceno tveganja. 

 

Sodelovanje s pooblaščenim 

predstavnikom za varstvo pri 

delu in izvajalcem medicine 

dela. 

Do konca leta 2021. 

 

V sodelovanju z ZRSZ bomo vključevali brezposelne osebe v program »Delovni preizkus« ter v program 

»Usposabljanje na delovnem mestu«.  

V letu 2021 bomo zaposlovali tudi študente preko študentskega servisa. Tega se bomo posluževali predvsem 

v času šolskih počitnic.  
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V sodelovanju z Upravo za probacijo in CSD-ji bomo sprejemali tudi osebe na opravljanje družbeno koristnega 

dela.  

V sodelovanju z Šolskim centrom Slovenj Gradec in Šolskim centrom Ravne na Koroškem bomo izvajali 

praktično usposabljanje z delom za njihove dijake (PUD).  

Pri našem delu z veseljem in hvaležnostjo vključujemo v razne aktivnosti (predvsem spremljanje na letovanja) 

tudi prostovoljce. 

11.1. KADROVSKI KOLEGIJ 

Kadrovski kolegij se bo v letu 2021 sestajal praviloma vsak mesec, razen v mesecih julij in avgust, skladno z 

možnostmi in upoštevanjem ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe s COVID-19. Na sestankih 

kadrovskega kolegija bomo člani sproti spremljali gibanje kadrov, obravnavali bolniške odsotnosti ter 

načrtovali ukrepe za zmanjšanje le teh. Vodje služb bodo predstavili aktualno kadrovsko problematiko na 

svojem področju dela. Pregledovali bomo stanje bolniških odsotnosti ter ostalih prostih delovnih mest in iskali 

ustrezne rešitve. Sproti bomo spremljali stanje normativov po programih na podlagi Pravilnika o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev. Na osnovi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov bomo 

pripravili Kadrovski načrt za leto 2021, ki nam bo služil kot osnova za urejanje področja kadrovanja. 

12. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH  

V CUDV Črna bomo tudi v letu 2021 sledili potrebam po strokovni usposobljenosti zaposlenih, ki bo v skladu 

z aktualnostmi na področju vzgoje in izobraževanja, trendi na področju institucionalnega varstva ter na 

področju varstva, vodenja in zaposlitve uporabnikov v programih VDC. Planirana so številna izobraževanja v 

okviru evropskega projekta ˝ Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem˝. Prav tako bomo zagotavljali 

ustrezne vsebine izobraževanja na področju kakovosti pri izvajanju dela ter dobrega počutja na delovnem 

mestu. Na ta način bomo skušali poskrbeti za dvig prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu, v smislu znižanja 

bolniških odsotnosti pri delu.  

13. IZVAJANJE VARSTVA PRI DELU 

 

Zastavljeni cilji v letu 2021 

 

Aktivnosti v zvezi z 

zastavljenimi cilji 

(opisno) 

Predviden termin izvedbe 

zastavljenih  ciljev 

Tečaj varstva pri delu za 

novo zaposlene. 

Napotitev novo 

zaposlenega na tečaj. 

 

Ob prvi zaposlitvi. 

Izvajanje obdobnih tečajev 

varstva pri delu v 

sodelovanju s pooblaščenim 

Sprotno spremljanje 

zaposlenih, ki morajo 

ponovno opraviti tečaj iz 

varstva pri delu. 

Nekajkrat na leto, večje skupine 

zaposlenih, skladno z upoštevanjem 

ukrepov za preprečevanje in 

obvladovanje okužbe s COVID-19. 
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zunanjim sodelavcem za 

varstvo pri delu. 

 

Zaposlenim zagotoviti 

ustrezno zaščitno in delovno 

obleko in opremo, v skladu z 

Izjavo o varnosti z oceno 

tveganja.  

 

Pripraviti novo Izjavo o 

varnosti z oceno tveganja 

za vsa delovna mesta v 

ustanovi in nabaviti 

zaščitno in delovno 

opremo za zaposlene v 

skladu z internim 

pravilnikom. 

Skozi vse leto, glede na potrebe po 

oddelkih. 

 

14. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu imamo sprejet Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, 

ki ga bomo izvajali tudi v letu 2021. V okviru načrta imamo predvidenih 20 ukrepov, s katerimi bomo skrbeli 

za zdravje in dobro počutje delavcev. Ti ukrepi so: 5-minutni aktivni odmori; koriščenje športnih objektov 

CUDV Črna; izvajanje organizirane zdrave prehrane delavcev; vključitev v projekt »Tradicionalni slovenski 

zajtrk«; možnost sodelovanja delavcev na zimskih igrah zavodov za usposabljanje Slovenije; koriščenje  

zdraviliških kapacitet v Moravskih toplicah ter kapacitet v Pacugu in v Topli; koriščenje  občasne pomoči 

zdravstvenih delavcev; predavanja o Zdravem načinu življenja; telefonski kontakt nadrejenega delavca (vodja 

enote) z delavcem, ki je na daljši bolniški odsotnosti; razgovor direktorice z delavcem, ki se po daljši bolniški 

odsotnosti (bolniški stalež 14 dni ali več) vrne na delo; predčasni, obdobni preventivni zdravstveni pregledi  

delavcev, ki se po dolgotrajni bolniški odsotnosti vrnejo v službo – po presoji direktorice; možnost reševanja 

sprotnih težav oz. sprotne problematike na delovnem mestu neposredno z direktorico; sodelovanje v projektu 

»Zdrava Črna«; preventivno cepljenje proti sezonski gripi; prepoved kajenja na delovnem mestu; zaposleni, ki 

so doma iz bližnje okolice, prihajajo v službo peš; donirano sadje od predelovalcev razdelimo tudi med 

zaposlene; glasbena terapija za zaposlene; piknik za zaposlene z možnostjo pohoda ali kolesarjenja do izbrane 

destinacije ; sodelovanje z delovno skupino. Vse aktivnosti bomo v prihodnjem letu zagotavljali v skladu s 

preventivnimi ukrepi prosti COVID-19 in v skladu z epidemiološko sliko v lokalnih okoljih in delovni 

organizaciji. 

V okviru vseh ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 bomo zaposlenim 

še naprej zagotavljali tedensko testiranje na okužbo z virusom.  

V okviru izrednih razmer bomo zaposlenim zagotovili popolno varovalno opremo, dodaten zunanji objekt za 

počitek (kontejnerski objekt) in ostale primerne prostore za odmore med delovnim časom. 

Zaposlene bomo spodbujali k pitju dovolj tekočin, k osvojitvi zdravega življenjskega sloga, ozaveščali jih 

bomo o nevarnosti kajenja ter o pravilnem dvigovanju bremen.  
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Trudili se bomo ustvariti in vzdrževati čim bolj pozitivno delovno klimo, s spodbujanjem zaposlenih k dobrim 

medsebojnim odnosom in konstruktivni medsebojni komunikaciji. 

Zaposleni bodo imeli možnost organizirane prehrane na delovnem mestu, pri čemer bodo lahko izbirali med 

toplo ali hladno malico ali solatnimi krožniki.  

Organizirali bomo različna predavanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Poleg navedenega 

bodo zaposleni lahko koristili nasvete in občasno pomoč zdravstvenih delavcev (masaža, merjenje krvnega 

tlaka, fizioterapevtske vaje,…). 

15. DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

V letu 2021 bomo sledili ukrepom, ki smo jih zastavili v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.  Imamo 

polni certifikat, ki ga bomo z izvajanjem spodnjih ukrepov samo potrjevali: 

Ukrep 1: 2.01 - Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

Ukrep 2: 1.12 - Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec(Razširitev ukrepa) 

Ukrep 3: 2.11 - Uvedba »tihe ure« med delovnim časom 

Ukrep 3: 7.04 -  Novoletno druženje z otroci zaposlenih    

Ukrep 4: 05. - Dežurstvo 

Ukrep 5: 07 – Časovni konto: 

Ukrep 6: 06. – Izmensko delo: 

Ukrep 7: 12 - Otroški časovni  bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec 

Ukrep 8: 13 – Načrtovanje letnega dopusta 

Ukrep 9: 03 -  Nadomeščanje 

Ukrep 10: 01 – Komuniciranje z zaposlenimi – H 

Ukrep 11: 02  - Komuniciranje z zunanjo javnostjo – H 

Ukrep 12: 03 – Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine – H 

Ukrep 13: 07 -  Pooblaščenec / ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine 

Ukrep 14: 03 - Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine – H 

Ukrep 15: 05 - Ocenjevanje  vodij s strani podrejenih 

Ukrep 16:08 – Družinske obveznosti ter delo s krajšim delovnim časom niso razlogi za zavrnitev pri 

zaposlovanju ali stagnacijo zaposlenega 
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Ukrep 17: 04 – Voščilo staršem ob rojstvu otrok  

V letu 2021 bomo imeli revizijo polnega certifikata v kolikor bo epidemiološka slika to dopuščala. 

16. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Področje Naloge Časovnica 

Skladnost, 

izobraževanje in 

ozaveščanje 

Letni sestanek z vodstvom 

in/ali osebami, ki se v praksi 

ukvarjajo z varstvom osebnih 

podatkov pri naročniku. 

Pomlad 2021, osebno ali online 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Izvedba izobraževanja za vse 

zaposlene o predpisih glede 

varstva osebnih podatkov.  

 

Možnost preverjanja znanja 

zaposlenih iz varstva osebnih 

podatkov in poročilo o 

doseženih rezultatih. 

 

Spletno izobraževanje 

zaposlenih in govorilne ure na 

sedežu naročnika po dogovoru. 

 

Preverjanje znanja zaposlenih po 

dogovoru. 

 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Spremljanje prakse v Sloveniji 

in EU na področju varstva 

osebnih podatkov in priprava 

mesečnih e-novic. 

1 x mesečno e-novice, po potrebi 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava specializiranega 

letnega izobraževalnega 

dogodka (seminarja) za vodilne 

in osebe, ki se ukvarjajo z 

varstvom osebnih podatkov (IT, 

kadri, pravna služba, 

računovodstvo, …) 

1x letno 

Skladnost Sprejem pravilnika o varstvu 

osebnih podatkov na podlagi 

GDPR uredbe. 

Pomlad 2021 
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Skladnost Podpis izjave o seznanitvi z 

novo sprejetim pravilnikom za 

vse zaposlene. 

Po sprejemu pravilnika 

Skladnost Pregled ustreznosti evidence 

dejavnosti obdelave osebnih 

podatkov, še posebej ali so 

zajete vse dejavnosti. 

1 x letno oz. ob vsaki 

spremembi, okvirno pomlad 

2021. 

Skladnost 

 

 

Nadzor spoštovanja varstva 

osebnih podatkov ukrepov. 

 

Preveritev, kako se v praksi 

spoštujejo notranja pravila o 

varstvu osebnih podatkov. 

Skladnost Preveritev seznama pogodbenih 

obdelovalcev in morebiten 

nadzor pri izbranem 

pogodbenem obdelovalcu.  

Pomlad 2021 oz. po dogovoru.  

Svetovanje 

zaposlenim in vodstvu 

Pomoč pri vprašanjih glede 

varstva osebnih podatkov, npr. 

glede ustreznosti pravnih 

podlag, postopkov in ukrepov 

za varnost podatkov in drugih 

vprašanj 

V primeru vprašanj ali po potrebi 

(npr. pri menjavi programske 

opreme, vpeljavi novih 

dobaviteljev, prenovi spletne 

strani…). 

Svetovanje 

zaposlenim in vodstvu 

Svetovanje ali je potrebno 

izvesti oceno učinkov na 

varstvo podatkov (ang. DPIA) 

Po potrebi. 

Sodelovanje z 

nadzornim organom 

Komunikacija z nadzornim 

organom v primeru rednega ali 

izrednega nadzora 

V primeru sprožitve uradnih 

postopkov s strani nadzornih 

organov. 

Sprejemanje in 

obravnava prijav glede 

pomanjkljivosti ali 

kršitev pri obdelavi 

osebnih podatkov 

Pritožbe, prijave in druga 

opozorila glede neskladnosti z 

zakonodajo ali internimi 

pravili.  

 

V primeru prijav s strani 

zaposlenih ali tretjih oseb. 
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Evidentiranje kršitev 

varnosti po členu 33 

Splošne uredbe 

Sodelovanje prijavljenih oz. 

zaznanih kršitvah varnosti, kar 

zajema tudi pomoč pri 

samoprijavi, evidentiranju 

dogodka ipd. 

Takoj, ko je ugotovljena kršitev. 

Poročanje vodstvu  Poročilo za najvišje vodstvo o 

stanju uskladitve in izvedenih 

in opravljenih aktivnostih 

1x letno pisno + sestanek z 

najvišjim vodstvom, po potrebi 

tudi ustno in večkrat letno 

 

17. POMOČ NA DOMU  

V letu 2021 bomo izvajali pomoč na domu na podlagi sklenjenih pogodb z občino Mežica in Črna na 

Koroškem. Pomoč na domu se bo izvajala neprekinjeno, tudi v času širjenja novega korona virusa. Nudili smo 

pomoč vsem obstoječim uporabnikom iz teh dveh občin, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času, do 

najkasneje 16.00 ure, trenutno skupno cc. 60 ur oskrbe na teden. Število ur se  lahko tedensko spreminjalo, kar 

se sproti tedensko usklajuje. Variira  tudi število uporabnikov pomoči na domu iz razloga odhoda na 

bolnišnično zdravljenje uporabnikov, odhoda v dom za ostarele, smrti,…  

Delo bosta pri nas opravljali 1 in pol (polovični delovni čas) socialna oskrbovalka, ki sta to delo opravljali že 

več let pri našem predhodniku.  

Povpraševanje po pomoči na domu je precejšnje. V kolikor se pokaže stiska na strani svojcev zaradi potrebe 

po oskrbi, vedno poskušamo najti rešitev, ki je ugodna za vse. Nekaj vlog dobimo tudi neposredno iz bolnišnice 

v Slovenj Gradcu, s strani socialne službe, ter pristojnih CSD-jev, kjer svojci izrazijo potrebo po pomoči pri 

oskrbi.  

Storitev se bo prilagodila potrebam posameznika in  obsegala naslednje sklope opravil: 

- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 

opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 

- gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega 

obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje 

smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje  spalnega prostora; 

- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: spremljanje upravičencev pri opravljanju nujnih obveznosti, 

informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava na institucionalno varstvo, vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, s prostovoljci  in sorodstvom. 

Uporabnikom bomo pomagali tudi pri vlogah za oprostitev plačila storitve na CSD-jih, kar pomeni, da bodo 

občine doplačevali višji znesek, v kolikor bo odločba ugodno rešena. Polna cena v obeh občinah bo v začetku 
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leta 2021 znašala še trenutnih 19,47 eur/h. Bomo pa, zaradi večjih stroškov dela, dali v potrditev nov izračun 

cen na občinske svete občin pogodbenic. 

Upravičenci do storitve  pomoč družini na domu kot  socialna oskrba na domu so: 

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma 

samostojno življenje; 

- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni 

pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 

občasno oskrbo na domu; 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 

funkcij; 

- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa 

so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 

življenje; 

- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki 

ni vključen v organizirane oblike varstva.  

18. ZAKLJUČEK 

V  programu dela za leto 2021 je prikazan predviden načrt vsebinskega dela v CUDV Črna, ki ga bomo 

uporabnikom storitev socialno varstvene dejavnosti zagotavljali, izhajajoč iz potreb in ciljev individualnega 

načrtovanja posameznega uporabnika. Vsebinski pregled načrtovanih aktivnosti je pester in raznolik, saj 

želimo na ta način našim uporabnikom zagotavljati čim višjo raven kakovosti strokovnih vsebin in sodobnih 

pristopov. Na ta način bomo uporabnikom ohranjali kakovost življenja, dela in bivanja. Osnovni cilj socialno 

varstvene storitve, ki jo nudimo uporabnikom, je integracija in socializacija ter normalizacija življenja v 

družbenem okolju ter čim višja raven dobrega počutja. Namen našega nadaljnjega dela je ohranjati 

zadovoljstvo uporabnikov in njihovih svojcev in zakonitih zastopnikov ter slediti sodobnim pristopom v 

socialno varstveni dejavnosti, s katerimi bomo približali življenjske vsebine vsakemu posamezniku, ne glede 

na vrsto motnje, njegovo starost in individualne sposobnosti.  

Osnovno izhodišče našega dela v prihodnosti bo razselitev uporabnikov v stanovanjske skupine, v različna 

lokalna okolja znotraj Vzhodne kohezijske regije. V skupnosti bomo uporabnikom, na podlagi osebnega načrta, 

oblikovali osebni paket oskrbe, kjer bo vsak posameznik deležen ustrezne podpore v skupnosti. Tako se 

osnovni koncept dosedanjega dela v CUDV Črna, spreminja iz institucionalne oblike oskrbe v skupnostne 

oblike oskrbe. 

                                                                                                                                  Dalja Pečovnik, direktorica 


